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Sprawdź

Z państwowych autostrad
znikną bramki

Nowy samochód
można zarejestrować
online
Chcąc zarejestrować nowy samochód, nie musimy iść do urzędu. Nowe możliwości zyskali bowiem
dealerzy i ich przedstawiciele. Niestety, zmiany nie dotyczą pojazdów używanych.
W takim przypadku wciąż konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji.
Do tej pory chcąc zarejestrować pojazd w urzędzie,
musieliśmy się stawić w nim
przynajmniej
dwukrotnie
– najpierw w celu złożenia
wniosku o rejestrację i wydanie pozwolenia czasowego
oraz tablic, które muszą być
wydane “do rąk własnych”.
Druga wizyta wiąże się z koniecznością odbioru tzw. stałego dowodu rejestracyjnego,
który również (do 30 dni od
wydania pozwolenia czasowego), musi być przekazany
“do rąk własnych” właściciela.
Od niedawna proces ten
– w przypadku nowych samochodów – został nieco
uproszczony. Zgodnie ze
zmianami od 4 czerwca dealer ma możliwość zarejestrowania pojazdu online
na prośbę klienta. Służy do

tego specjalna aplikacja. To
w niej wypełnia – za kupującego – wniosek i przesyła do
urzędu wszystkie potrzebne
papiery. Konieczne jest jednak
upoważnienie, które można
złożyć, podpisując się pod
odpowiednim dokumentem
lub składając podpis elektroniczny. Starosta – na koszt
klienta właściciela pojazdu –
wysyła stosowne dokumenty
(wraz z tablicami rejestracyjnymi) na wskazany adres – do
salonu lub bezpośrednio do
nabywcy auta. Oczywiście
wszystkie koszty związane
z rejestracją poniesie kierowca, a nie salon.
Nowe przepisy obejmują
nie tylko rejestrację samochodów, ale także przyczep
i motorowerów.
■ Katarzyna Gwara

Przy tej okazji przypominamy, że od
pierwszego czerwca zmieniło się część
przepisów drogowych. Chodzi między
innymi o bezwzględne pierwszeństwo
pieszych przy wchodzeniu na pasy, zakaz
korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię oraz ograniczenie
prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h bez względu na
to, czy to dzień, czy noc. W przypadku
tego ostatniego warto mieć na uwadze,
że przekraczając dozwoloną prędkość
w nocy, dostaniemy wyższy mandat: do
tej pory jazda 80 km/h oznaczała – przy
braku ograniczeń wyrażanych znakami –
przekroczenie o 20 km/h, od 1 czerwca
jazda z tą prędkością jest przekroczeniem o 30 km/h. Za jazdę ponad 100
km/h w terenie zabudowanym do tej
pory groził nam tylko 500 zł mandatu, a
od 1 czerwca – także utrata prawa jazdy
na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Q s.25

POTRZEBUJESZ
POMOCY PRAWNEJ?
SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres:
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

25-lecie firmy KADEX

„Staramy się po prostu
dobrze wykonać swoją pracę”
Czytaj na stronie 16-17
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ZUS

Panowie coraz chętniej
chodzą na „tacierzyński”

Rodzice nowonarodzonego
dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które
składają się urlop macierzyński
i urlop rodzicielski. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy
przyjmują dziecko na wychowanie.
Okres ten może się wydłużyć, jeśli
przy porodzie urodzi się więcej
niż jedno dziecko. Dodatkowo tatusiowie mają jeszcze prawo do
urlopu ojcowskiego. Trwa on dwa
tygodnie i jest przeznaczony tylko
dla ojców. Za opiekę nad dzieckiem
w czasie urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego i ojcowskiego ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje
zasiłek macierzyński. W województwie śląskim w okresie od stycznia
do maja świadczenie to pobierało
46,7 tys. rodziców, w Polsce ZUS
wypłacił zasiłek macierzyński dla
ponad 402 tys. osób.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Najwięcej zasiłków macierzyńskich w Śląskim wypłaca Oddział
ZUS w Rybniku. Otrzymuje go
blisko 12 tys. osób. W pozostałych
Oddziałach statystyka wypłaty
zasiłków macierzyńskich za okres
od stycznia do maja wygląda następująco: Oddział ZUS w Bielsku-Białej - 7827, Oddział ZUS
w Chorzowie - 7316, Oddział ZUS
w Częstochowie - 5562, Oddział
ZUS w Sosnowcu - 5952, Oddział
ZUS w Zabrzu - 8171.

Tata na macierzyńskim
Łączna długość urlopu macierzyńskiego to 20 tyg. przy
urodzeniu jednego dziecka. - Statystyki ZUS pokazują, że w zdecydowanej większości to kobiety
z niego korzystają i zostają z nowonarodzonym dzieckiem w domu na
urlopie macierzyńskim, a potem
rodzicielskim. Wynika to poniekąd
z tego, że pierwsze 14 tygodni
urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach
ojciec może w tym czasie przejąć
opiekę nad noworodkiem - informuje Beata Kopczyńska.
Natomiast, jeśli po tych 14 ty-

godniach mama będzie chciała
wrócić do pracy, to dzieckiem
może zaopiekować się tata. Z takiej możliwości urlopu macierzyńskiego w województwie śląskim
w okresie od stycznia do maja tego
roku skorzystało blisko pół tysiąca
ojców, natomiast w całym kraju
ponad 3,9 tys. mężczyzn.

Małe zainteresowanie
urlopem rodzicielskim
Po urlopie macierzyńskim oboje
rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku urodzenia
co najmniej dwójki dzieci - do 34.
Urlop ten przysługuje również
w przypadku przyjęcia dziecka na
wychowanie. - Urlop rodzicielski
może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później
niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko
kończy 6 rok życia. Urlop może
zostać udzielony w nie więcej niż
4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia, przypadających bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim, lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.

zdj. freepik.com

Ponad 9,3 tys. ojców w województwie śląskim korzystało
z zasiłku macierzyńskiego
w okresie od stycznia do końca
maja tego roku. W całej Polsce
takie świadczenie pobierało
ponad 70 tys. mężczyzn,
a w Częstochowie 5562.

Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić
między siebie – ważne aby w sumie
nie przekroczyli limitu 32 lub 34
tygodni - tłumaczy rzeczniczka.
W okresie od stycznia do maja
z zasiłku macierzyńskiego za
okres urlopu rodzicielskiego
w Polsce skorzystało ponad 246
tys. rodziców, w tym zaledwie 1,9
tys. mężczyzn. W województwie
śląskim na urlopie rodzicielskim
w tym czasie było 27,8 tys. rodziców, z czego tylko 223 ojców.

Ojcowski jest trendy
Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu
dziecka przysługuje urlop ojcowski
ustalony przepisami Kodeksu

pracy. Ubezpieczony tata ma prawo
do urlopu ojcowskiego przez 2
tygodnie. Należy pamiętać o tym,
że z urlopu ojcowskiego można
skorzystać do ukończenia przez
dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie
matka dziecka może przebywać
na urlopie macierzyńskim, a ojciec
dziecka na urlopie ojcowskim.
To uprawnienie tylko dla ojców
i trzeba przyznać, że tatusiowe
chętnie z niego korzystają. W województwie śląskim na urlopie ojcowskim w ciągu pięciu miesięcy
2021 r. było 8,7 tys. mężczyzn,
a w kraju ponad 65 tys. ojców.
■ Katarzyna Gwara

aktualności
UJD

Wiemy, jak może wyglądać
budynek kierunku lekarskiego!

zdj. P2PA sp. z o.o.

Konkurs na koncepcję architektoniczną
budynku Centrum Dydaktycznego Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie został rozstrzygnięty. Pierwszą nagrodę otrzymała
praca nadesłana przez „P2PA” sp. z o.o.
z Wrocławia. Sama budowa natomiast
miałaby mogłaby rozpocząć się w 2022
roku, a zakończyć w 2023 roku.
- To ważny etap w strategii rozwoju Uniwersytetu, a szczególnie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu – zaznacza rektor UJD, prof. dr hab.
Anna Wypych-Gawrońska. - Z myślą o tych
dyscyplinach powstanie nowy budynek, przy
czym powiększenie infrastruktury będzie służyło całej uczelni. Po uzyskaniu zgody na uru-

chomienie kierunku lekarskiego chcielibyśmy,
by obiekt był wykorzystywany także dla kształcenia lekarzy – podkreśla.
Na konkurs nadesłano 44 prace. Sędziowie
wykluczyli 5, które z formalnego punktu nie
spełniały warunków konkursu. Ostatecznie
zdecydowano koncepcja nadesłana przez
„P2PA” sp. z o.o. z Wrocławia jest najlepsza.
Zdaniem sądu konkursowego w największym
stopniu spełniała ona wymagania określone
w regulaminie konkursu. Zwycięzca otrzymał
pierwszą nagrodę, która wynosi 30 tysięcy złotych oraz prawo do negocjowania warunków
opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.
Przyznano również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca (odpowiednio 20
tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych). Jury zdecydowało się przyznać również 3 równorzędne
wyróżnienia.
Teraz pracownicy UJD przystąpią do negocjacji ze zwycięską firmą architektoniczną. Po
ich zakończeniu i w myśl wszystkich założeń
budowa mogłaby rozpocząć się w 2022 roku,
a zakończyć w 2023 roku. Nowy budynek
ma powstać na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje
się dawny obiekt wykorzystywany przez Instytut Muzyki (ul. Chłopickiego 3). Szacowany,
wstępny koszt robót budowlanych to ok. 16
mln złotych.
Organizatorem konkursu był Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, a organizatorem wykonawczym Stowarzyszenie Architektów
Polskich Oddział Częstochowa.
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Zderzenie dwóch autobusów

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem
o skazanie 75-letniego kierowcy
Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego
w Częstochowie wniosek o wydanie
wyroku skazującego wobec 75-letniego Stanisława R. Chodzi o nieumyśle sprowadzenia katastrofy
w ruchu lądowym z udziałem dwóch
autokarów.
Do zdarzenia doszło 24 września ubiegłego roku około godziny 15.00 w miejscowości Panki. Stanisław R. kierował
autobusem marki NEOPLAN. Jechała
nim nauczycielka oraz trójka uczniów
Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.
- Mężczyzna wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy Górniczej na drogę
wojewódzką nr 494, doprowadził do zderzenia z autobusem marki VANHOOL,
którym podróżowało 3 nauczycieli i 36
uczniów tej samej szkoły. Ponadto w stojący w pozycji powypadkowej autobus
VANHOOL uderzył samochód osobowy
marki Fiat Panda – relacjonuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
W wyniku zdarzenia kierowca autobusu VANHOOL i 5 pasażerów autobusów odniosło obrażenia ciała
w postaci stłuczeń i powierzchniowych
ran różnych części ciała. - Na podstawie
opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego uznano, że przyczyną katastrofy
było zachowanie Stanisława R., który nie
ustąpił pierwszeństwa i zajechał drogę

autobusowi VANHOOL znajdującemu
się w bliskiej odległości od skrzyżowania.
Jednocześnie biegły stwierdził, że kierujący autobusem VANHOOL przekroczył
dopuszczalną prędkość o 16 km/h, lecz
nie miało to wpływu na zaistnienie katastrofy, gdyż w przypadku poruszania
się z dopuszczalną prędkością 50 km/h
również nie miałby możliwości uniknięcia
zderzenia – wyjaśnia prokurator Ozimek.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław R. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa
oraz złożył wniosek o wydanie wobec
niego wyroku skazującego i wymierzenie
mu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący 2 lata
i 120 stawek dziennych grzywny po 10
zł (1.200 zł). - Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego prokurator
może wystąpić do sądu, zamiast z aktem
oskarżenia, z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar, jeżeli oskarżony
przyznaje się do winy, okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy wskazuje,
że cele postępowania zostaną osiągnięte
– tłumaczy prokurator Tomasz Ozimek.
Stanisław R. nie był w przeszłości karany.
Przestępstwo nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym jest
zagrożone karą pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 5 lat.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Po paszport
również w sobotę
Wakacje tuż tuż, dlatego punkty paszportowe przeżywają
prawdziwe oblężenie. Z tego też powodu we wszystkie soboty
lipca w Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz w Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku–Białej i Częstochowie będzie można złożyć wniosek i odebrać gotowy
paszport.
Od maja do 19 czerwca w województwie śląskim zostało
złożonych ponad 26 tys. wniosków i wydanych ponad 17 tys.
paszportów. A, że zainteresowanie nie słabnie, to we wszystkie
soboty lipca (tj. 3.07., 10.07., 17.07., 24.07. i 31.07.) w godzinach
od 9.00 do 14.00 w Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz
w Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku–Białej
i Częstochowie będzie można złożyć wniosek i odebrać gotowy
paszport. Co istotne, w najbliższych dniach poszczególne urzędy
– w tym również ten w naszym - będą sukcesywnie udostępniać
dodatkowe terminy rezerwacji (wizyt).
Ponadto w czwartki obsługa klientów w wyżej wymienionych
jednostkach odbywać się będzie w wydłużonych godzinach, tj. od
7.30 do 18.00.
Przypominamy jednocześnie, że zarówno w soboty, jak i w dodatkowym czasie pracy w czwartki złożenie wniosku o paszport
jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez internetowy system rezerwacji, który dostępny jest pod adresem
http://rezerwacja.slask.eu. Odbiór paszportu będzie jednocześnie możliwy – w miarę wolnych miejsc – bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty (jednakże jedynie rezerwacja internetowa
daje gwarancję przyjęcia w ustalonym, podczas rezerwacji, dniu).
Poza tym uruchomiona została również specjalna infolinia paszportowa (32 20 77 099) dla osób, które chciałyby dowiedzieć się,
jak i gdzie można złożyć wniosek oraz odebrać paszport. Infolinia
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.
Przy tej okazji przypominamy również, że wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w całej
Polsce. Listę punktów paszportowych z terenu województwa śląskiego można znaleźć na stronie: https://www.katowice.uw.gov.
pl/usluga/paszporty/gdzie-zlozyc-wniosek.

Stanie przed sądem

Zdewastował elewację Jak wypadły
zabytkowego kościoła częstochowskie
uczelnie?
Wkrótce przed sądem stanie 23-letni Adam G. Mężczyzna oskarżony jest o uszkodzenie elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lublińcu
oraz obrazy uczuć religijnych.
Do zdarzenia doszło między 5 a 6 stycznia tego roku.
Sprawca na ścianie budynku namalował czarną farbą symbole mniejszości seksualnych. Straty wyceniono na około
1.200 zł. Lublinieccy policjanci zauważyli w okolicach kościoła mężczyznę, który trzymał w ręce jakiś przedmiot.
Postanowili go wylegitymować. - Przy 23-letni Adamie G.,
zabezpieczono przy butelkę z zawartością czarnej cieczy
oraz stwierdzono, że jego dłonie są ubrudzone czarną farbą
– mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Częstochowie. - W śledztwie prokurator
przedstawił Adamowi G. zarzut popełnienia przestępstwa
polegającego na uszkodzeniu zabytkowego kościoła oraz
przestępstwa obrazy uczuć religijnych, poprzez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych - wyjaśnia.
Przesłuchany przez prokuratora Adam G. nie przyznał
się do popełnienia zarzuconego mu czynu, lecz nie potrafił
w sposób logiczny wyjaśnić powodu obecności w okolicach
kościoła i faktu ubrudzenia rąk farbą.
W dalszym śledztwie ustalono, że 13 grudnia 2020 roku
Adam G. wspólnie z 30-letnim Andrzejem B. zniszczył
drzwi do toalety miejskiej, powodując straty w wysokości
4.600 zł na szkodę Miasta Lubliniec. - Przesłuchany pod zarzutem zniszczenia mienia Andrzej B. przyznał się do tego
przestępstwa, wyjaśniając, że czynu dopuścił się wspólnie
z Adamem G., który do popełnienia czynu nie przyznaje się
– relacjonuje prokurator Ozimek.
Wobec podejrzanego Adama G. prokurator zastosował
środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyzna
nie był wcześniej karany. Z kolei jego znajomy Andrzej
B. był w przeszłości karany za pobicie i przywłaszczenie
mienia.

Częstochowa dołącza do programu Inpostu „Green City”

Wspólne rozwiązania
na rzecz ochrony
klimatu
Częstochowa rozpoczyna współpracę
z firmą InPost – liderem wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – w ramach projektu „Green City”
wspierającego rozwój polskich miast
zgodnie z ideą „smart city”. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do
szeregu nowoczesnych usług miejskich
wspierających jednocześnie poprawę
jakości powietrza i ochronę klimatu.
Częstochowa to kolejne miasto, które
dołączyło do inicjatywy, obok takich aglomeracji jak Łódź, Kraków i Kielce. – Lokalne
inicjatywy na rzecz środowiska są niezbędne, aby miasta były bezpieczne, czyste
i zdrowe – mówi Damian Niewiadomski,
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży InPost.
- Zaczynamy od siebie i zachęcamy do tego
innych. W ramach programu „Green City”
planujemy wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego
związanego z rozwojem e-commerce,
ochronę powietrza oraz optymalny i zrównoważony dostęp do sieci Paczkomatów®.
Stworzymy rozwiązania przyjazne dla
środowiska i wygodne dla mieszkańców,
takie jak m.in. ładowarki elektryczne przy
Paczkomatach® InPost, czy nasadzenia

Ranking

roślinności oczyszczającej powietrze. Zobowiązujemy się także do sukcesywnej
wymiany naszej floty na samochody elektryczne, w pierwszej kolejności w miastach
partnerskich. Mamy również nadzieję
współpracować z samorządami przy innych
projektach z zakresu zrównoważonego
rozwoju – wylicza.
Dostawa do Paczkomatów® już dziś jest
najbardziej ekologiczną formą zakupów
internetowych. W porównaniu do zamówienia paczki do domu klienta, dostawa
do paczkomatu charakteryzuje się nawet
o 75% mniejszą emisją dwutlenku węgla.
– Naszym celem jest wspólne wdrażanie
i promocja projektów proekologicznych,
związanych m.in. z ograniczaniem emisji
niskoemisyjnym,
elektrycznym
CO2,
transportem, tworzeniem przyjaznych
i atrakcyjnych przestrzeni publicznych
dla mieszkańców. Chcemy, by współpraca
niosła inicjatywy służące dalszej poprawie
jakości życia w naszym mieście – mówi
Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.
Program Green City wpisuje się w długofalową strategię InPost, która obejmuje
szeroki zakres innowacji ekologicznych. Do
końca roku programem zostanie objętych
kolejne kilkadziesiąt największych miast
w Polsce.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wkrótce tegoroczni maturzyści staną przed
trudnym wyborem dalszej drogi kształcenia. Przed
podjęciem ostatecznej decyzji, warto zerknąć na
ranking najlepszych uczelni akademickich, który został opublikowany przez portal „Perspektywy”. Politechnika Częstochowska awansowała i znalazła się
na 38 miejscu.
Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet
Jagielloński, na miejscu drugim jest Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska.
Politechnika Częstochowska w ogólnopolskim rankingu, w którym udział wzięło ponad 100 uczelni zajęła
38 miejsce awansując z 42. Z kolei w rankingu uczelni
technicznych w Polsce zajęła mocną 11. pozycję wśród
22 szkół wyższych.
Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie znalazła się natomiast dopiero w przedziale miejsc 71-80.
W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotował więc
spadek (przed rokiem były to miejsca 61-70).
W województwie śląskim Politechnika Częstochowska została sklasyfikowana na 5. pozycji, a 7.
miejsce zajął UJD w Częstochowie.
Ranking Perspektyw uwzględnia siedem kryteriów:
prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy,
efektywność naukową, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden
z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, który
posiada międzynarodowy certyfikat jakości „IREG
Approved” .
Pełne wyniki oraz szczegółowe informacje na temat
przyjętej przy ocenie szkół metodologii można znaleźć na portalu ,,Perspektywy”.
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5.

Profilaktyka 40 PLUS

Rusza nowy program badań profilaktycznych
Od pierwszego lipca każdy powyżej 40.
roku życia otrzyma jednorazowy dostęp
do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Będzie go można zrealizować
do końca roku. Poza tym - by zwiększyć
dostępność do lekarzy specjalistów także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć do lekarzy
specjalistów.
Szczegóły pakietu reguluje rozporządzenie, które podpisał już minister zdrowia
Adam Niedzielski. Na obywateli czeka bezpłatny pakiet badań diagnostycznych, który
można wykorzystać tylko do końca roku.
- Społeczeństwo, które nie dba należycie o
swoje zdrowie, trudniej przechodzi przez
epidemię, taką jak epidemia koronawirusa, z
którą obecnie mamy do czynienia – twierdzi
Adam Niedzielski, minister zdrowia. Większa liczba hospitalizacji czy poważnych komplikacji to często efekt kumulacji
chorób, na które cierpi pacjent, będąc tego
nieświadomym. „Profilaktyka 40 PLUS” ma
więc pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego
typu wydarzenia w przyszłości. Dlatego
zadbajmy o nasze zdrowie i skorzystajmy z
zaproponowanego projektu profilaktyki –
zachęca.
Aby skorzystać z pakietu badań, należy
wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli
na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu
zostanie wygenerowane zlecenie pakietu

badań odpowiedniego dla płci.
Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane
jest wsparcie przez konsultanta w ramach
infolinii Domowej Opieki Medycznej.
Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać
z pakietu badań diagnostycznych w punkcie,
który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do
placówki z dowodem osobistym.

Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację
badań diagnostycznych w formie pakietów
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych rozporządzenia w sprawie programu „Profilaktyka 40 PLUS” ministerstwo
zdrowia zdecydowało się delikatnie skorygować pakiet badań diagnostycznych.
Zamiast badania poziomu hemoglobiny
glikowanej HbA1c (w pakiecie pozostaje
badanie stężenia glukozy), wprowadzono
badania pozwalające ocenić funkcje wątroby
(AlAT, AspAT, GGTP, tzw. enzymy wątrobowe). Jeśli wyniki tych badań będą nieprawidłowe, wtedy będzie można rozpocząć
dalszą diagnostykę lub leczenie w kierunku
stłuszczenia wątroby, uszkodzeń polekowych lub zapalenia wątroby.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
•
•
•
•
•
•
•
•

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy
ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
kreatynina
badanie ogólne moczu
kwas moczowy
krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy
ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
kreatynina
badanie ogólne moczu
kwas moczowy
krew utajona w kale
PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn
• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy
ciała (BMI)
• ocena miarowości rytmu serca

Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia.
Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć.
- Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne
– twierdzą przedstawiciele resortu zdrowia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Pomoc medyczna przez telefon
Narodowy Funduszu Zdrowia
uruchomił
Teleplatformę
Pierwszego Kontaktu (TPK).
Dzwoniąc pod bezpłatny
numer TPK – 800 137 200 –
mamy otrzymać niezbędną
pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych,
w weekendy oraz święta.
Udostępniona przez Narodowy
Fundusz Zdrowia platforma jest
miejscem pierwszego kontaktu dla
pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie
POZ już zakończyły pracę oraz w
weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz
lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się

z bezpłatnym numerem TPK - 800
137 200 dyżurują pod nim pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi
do udzielenia pomocy dzwoniącym
pacjentom.
Połączenie jest bezpłatne i może
być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona
tylko dla osób ubezpieczonych i
mieszkających w naszym kraju.
Telefony od pacjentów odbierane
są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy
poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę
i święta. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach
obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Podczas połączenia, w razie
potrzeby, personel medyczny może
wystawić e-receptę, e-skierowanie
lub e-zwolnienie.

Jak to zrobić

Zgłoś pracowników na
szczepienia w miejscu pracy
Jesteś przedsiębiorcą? Możesz
zgłosić swoich pracowników
i ich rodziny na szczepienie
przeciw
SARS-CoV-19. Wystarczy tylko wejść na stronę
https://www.gov.pl/web/gov/
zglos-pracownikow-na-szczep i e n i a - w - m i e j s c u - p ra c y
i wypełnić formularz.

Kto może skorzystać?
Wszystkie
przedsiębiorstwa,
których pracownicy chcieliby się
zaszczepić. Nie ma znaczenia, ilu
pracowników jest zainteresowanych szczepieniami i jaki jest to
odsetek pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.
Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:
•pracowników zakładów pracy,
•osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną
lub prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą),
•członków rodzin powyżej wymienionych osób.

Jak to działa?
1.Wypełniamy formularz w imieniu
przedsiębiorstwa, które chce
zgłosić swoich pracowników na
szczepienia.
2.Aplikacja wskaże punkty szczepień
lub mobilne jednostki szczepień
(MJS), które zajmują się szczepieniami dla przedsiębiorstw w wybranym przez nas powiecie.
3.Do wszystkich tych punktów może
zostać wysłany e-mail z informacją o przedsiębiorstwie i liczbie
pracowników, którzy chcą się zaszczepić. Nie musimy wysyłać wiadomości do wszystkich punktów,
możemy wybrać tylko te, które nas
interesują.
4.Punkt szczepień skontaktuje się
z nami po otrzymaniu e-maila.
Jeżeli w naszym powiecie nie ma
punktu szczepień, który szczepi
pracowników
przedsiębiorstw,
lub wybrany punkt nie odezwał się
w ciągu jednego dnia roboczego,
punkt szczepień wskaże konsultant Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych.

Uwaga

Unijny Certyfikat COVID
już w aplikacji mObywatel!
W aplikacji mObywatel znajdziemy już Unijny Certyfikat
COVID (UCC), który umożliwi
swobodne podróżowanie po
Unii Europejskiej.
Do tej pory UCC można było
pobrać jedynie z Internetowego
Konta Pacjenta. Teraz można go
mieć również w telefonie.

Kto go znajdzie?
Osoby, które mają zainstalowaną
aplikację mObywatel. Trzeba
ją jednak zaktualizować. Poza
Unijnym Certyfikatem COVID
znajdują się tam m.in. mPrawo
Jazdy, dane z dowodu osobistego,
dowodu rejestracyjnego, swoje
e-recepty i wiele innych przydatnych dokumentów.
Jeśli już chwytacie za telefony,
żeby zdobyć swój certyfikat powinniście wiedzieć, kto może go
pobrać. A są to osoby:
• w pełni zaszczepione – które
otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat
jest ważny od 14. do 365. dnia
po podaniu ostatniej dawki,
• które otrzymały negatywny
wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin),
• które wyzdrowiały po COVID-19
(certyfikat jest ważny od 11. do
180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).
Jeśli jesteście w jednej z tych grup
– telefony w dłoń!

Dostęp bez internetu
Dostępny w aplikacji Unijny
Certyfikat COVID działa także w
trybie offline. A to oznacza, że jeśli
dodamy go do aplikacji, np. przed
wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą
nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci. - To spora wygoda
i oszczędność – mówi minister
Janusz Cieszyński. – W certyfikacie znajdziemy nasze zdjęcie
z dowodu osobistego - to ułatwi
kontrolę - i duży, wyraźny kod QR,
dzięki któremu zminimalizowaliśmy ewentualne trudności przy

skanowaniu kodu - dodaje.
Co ważne - dane, które zawierają szczegółowe informacje o
właścicielu certyfikatu - zostały
ukryte przed wzrokiem osoby kontrolującej. W krajach UE certyfikat
może być wykorzystywany nie
tylko podczas odprawy granicznej.
Dlatego nie każdy kontrolujący
powinien mieć wgląd do wszystkich danych.
Certyfikat UCC z mObywatela
może być zweryfikowany podczas
odprawy dowolną aplikacją, którą
dysponować będą służby graniczne danego kraju. Jest dostępny
w języku polskim i po angielsku. W
takiej formie jest akceptowany w
całej Unii Europejskiej.

Zaktualizuj lub dodaj
Co zrobić, żeby mieć certyfikat w
swoim telefonie – w aplikacji mObywatel.
Scenariusz 1: w swoim telefonie
mamy już zainstalowaną aplikację
mObywatel (bez krajowego zaświadczenia o zaszczepieniu)
W takiej sytuacji działamy zgodnie
ze wskazówkami:
1.Dokonujemy aktualizacji aplikacji mObywatel do najnowszej
wersji – znajdziemy ją w sklepach App Store lub w Google
Play:
• Apple iOS: Sklep App Store
- aplikacja mObywatel, wersja
2.3.4 (541) lub nowsza,
• Google Android: Google Play
- aplikacja mObywatel, wersja
3.0.3 (18.109) lub nowsza.
2.Uruchamiamy zaktualizowaną
aplikację.
3.Na głównym ekranie aplikacji
wybieramy „Dodaj dokument”
(lub „Dodaj swój pierwszy dokument” - jeśli mamy aplikację, ale
korzystamy z niej pierwszy raz).
4.Z listy dokumentów wybieramy
Unijny Certyfikat COVID.
5. Czytamy regulamin i akceptujemy go, następnie wybieramy
„Dalej”.
6.Korzystasz
z
mObywatela
pierwszy raz? Jeśli tak - potwierdzamy swoje dane korzystając z
profilu zaufanego. Jeśli regularnie
korzystamy z aplikacji - przechodzimy do kolejnego punktu.
Gotowe!

Scenariusz 2: mamy aplikację,
a w niej krajowe zaświadczenia o
zaszczepieniu
1. Dokonujemy aktualizacji aplikacji mObywatel do najnowszej
wersji – znajdziemy ją w sklepach App Store lub w Google
Play:
2.Apple iOS: Sklep App Store aplikacja mObywatel, wersja
2.3.4 (541) lub nowsza,
3.Google Android: Google Play
- aplikacja mObywatel, wersja
3.0.3 (18.109) lub nowsza.
2.Uruchamiamy zaktualizowaną
aplikację.
3.Czekamy na komunikat o dostępności Unijnego Certyfikatu
COVID.
4.Zapoznajemy się z treścią komunikatu i wyrażamy zgodę na
zmianę certyfikatu krajowego
na unijny.
5.Aplikacja sama pobierze niezbędne dane.
Gotowe!
Scenariusz 3: nie mamy aplikacji
mObywatel
W takiej sytuacji:
1.Pobieramy aplikację. W zależności od telefonu, z którego
korzystamy, znajdziemy ją w
sklepach Google Play lub AppStore.
2.Uruchamiamy aplikację.
3.Na głównym ekranie aplikacji wybieramy „Dodaj swój
pierwszy dokument”.
4. Z listy dokumentów wybieramy
Unijny Certyfikat COVID.
5.Potwierdzamy swoje dane korzystając z profilu zaufanego.
Jeśli jeszcze go nie masz – musimy go założyć.
6.Zapoznajemy się z regulaminem
usługi i akceptujemy go, następnie wybieramy „Dalej”.
Gotowe!

Unijne regulacje
Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID będzie
stosowane w Unii Europejskiej
od 1 lipca. Do tego czasu kraje UE
mogą, ale nie muszą uznawać tego
dokumentu. Aktualne informacje
o dokumentach niezbędnych
przy podróży do poszczególnych
krajów UE można znaleźć na
stronie https://reopen.europa.eu/pl

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Droga ekspresowa

Nie wpuścisz? Zapłacisz
5000 zł kary

Z wojewódzstwa śląskiego
do Kołobrzegu w pięć godzin

Trwa spis powszechny. Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczęli realizację wywiadów bezpośrednich. W każdej chwili mogą więc zapukać do naszych drzwi. Zgodnie z
ustawą nie można odmówić im przekazania danych. Bądźmy jednak
czujni, aby przy tej okazji nie paść
ofiarą oszustów.

Trwa budowa drogi ekspresowej S11, która połaczy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Przebiegać będzie ona między innymi przez Lubliniec.
Docelowo ma mieć długość 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do
dyspozycji blisko 126 km (w tym wspólny
przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 km). Kolejne blisko 80 km
jest w realizacji. W przyszłości pokonanie
trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez internet,
bądź infolinię oraz nie zadzwonił do nich
rachmistrz spisowy.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w
2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi
spisem.
Bądźmy jednak czujni, aby przy tej
okazji nie paść ofiarą oszustów. Każdy
rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura
spisowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
O poprzez specjalnie przygotowaną

aplikację dostępną na stronie:
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
O poprzez kontakt z infolinią spisową
numerem 22 279 99 99 , wybierz
1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie
2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza
O w przypadku wątpliwości o pomoc
w weryfikacji można także poprosić
policję
Spis metodą wywiadu bezpośredniego
w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem
standardowych zaleceń sanitarnych,
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i
zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia
wywiadów bezpośrednich rachmistrz
spisowy powinien bezwzględnie dbać
o zachowanie dystansu społecznego, a
także realizować obowiązek zakrywania
ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty
kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod
warunkiem przekazania rachmistrzowi
numeru telefonu kontaktowego.
Osoby, które nie wzięły dotąd udziału
w spisie, mogą to uczynić, nie czekając na
telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać
można się na stronie https://spis.gov.pl
lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej:
22 279 99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie
spiszą się przez internet, mogą wziąć
udział w loterii. Tę możliwość mają tylko
i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

7.

Na całość trochę poczekamy
Realizacja całej trasy usprawni komunikację
nie tylko pomiędzy Pomorzem Środkowym
a aglomeracją śląską, ale również w obrębie
poszczególnych województw. To nie tylko połącznie drogą szybkiego ruchu takich miast
jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów
Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec i
terenu aglomeracji śląskiej. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z mniejszych miast
oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.
W przygotowaniu jest nieco ponad 405 km
trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu
finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na
realizację. Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku. W
przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do
węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1

zajmie samochodem osobowym nieco ponad
5 godz.
Łączny koszt obecnie realizowanych odcinków to ponad 2,3 mld zł, a planowanych
do realizacji, które obecnie nie mieszczą się w
limicie Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023, sięga 16 mld zł. W tej kwocie
są wszelkie wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Sytuacja w województwie śląskim
Około 65-kilometrowy odcinek S11, od
granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w
trakcie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i materiałów
do wniosku o uzyskanie DŚU. - W ramach prac
projektowych, które toczą się od października
2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach
przez które przebiegają analizowane warianty
planowanej drogi S11 – informuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - Do
końca tego roku planujemy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Po uzyskaniu
decyzji, która zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej
trasy, będziemy mogli przystąpić do ostatniego
etapu prac przygotowawczych, jakim jest
opracowanie koncepcji programowej - dodaje.
Następnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po
zapewnieniu jej finansowania.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Skorzystaj w Częstochowie

Bezpłatna fizjoterapia
Mieszkańcy naszego województwa ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z bezpłatnych
rehabilitacji domowych.
Zabiegi rehabilitacyjne będą
realizowane przez placówki

medyczne Epione. Niezbędnym
czynnikiem jest posiadanie
orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz skierowanie na rehabilitację domową
od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Umawianie wizyty odbywa się
pod numerem telefonu:
504 038 234.
Więcej informacji o bezpłatnych zabiegach realizowanych
na terenie całego województwa
śląskiego znajduje się na stronie
EPIONE - realizatora programu.

Częstochowa

Jedno z najbardziej
zmotoryzowanych miast w Polsce!
W Częstochowie na 1000
mieszkańców przypadają 722
pojazdy mechaniczne. Ten rezultat plasuje miasto w trzeciej
dziesiątce zestawienia na najbardziej
zmotoryzowane
miasta w naszym kraju.
Eksperci rankomat.pl przygotowując ranking najbardziej zmotoryzowanych miast wzięli pod uwagę
samochody osobowe, ciężarowe
i motocykle zarejestrowane w 66
miastach na prawach powiatu.
W utworzeniu listy posłużono się
danymi GUS opracowanymi dla każdego z trzech rodzajów pojazdów
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Miejsce na liście porównywarki wynika z sumy tych pojazdów przypadających na każdy tysiąc mieszkańców
danego miasta. W Częstochowie
na tysiąc mieszkańców zarejestrowanych jest 722 pojazdy. Jest to 26.
wynik w skali kraju, a w województwie śląskim 6. Najwyższy poziom
zmotoryzowania jest w Katowicach
(928,4). Mniej pojazdów jest m.in.:
w Jaworznie (665,0), Bytomiu
(564,1),Chorzowie (539,3). Ze statystyk wynika, że w skali kraju najmniej zmotoryzowanym miastem
jest Wałbrzych (391,1).

W Częstochowie
najpopularniejsze
samochody osobowe
Na 1000 mieszkańców Częstochowy przypada 586,9 osobówek.

Daje to 28. miejsce w zestawieniu.
Biorąc pod uwagę ciężarówki
Częstochowa zajmuje 24. pozycję w Polsce z wynikiem 102,5.
W przypadku motocykli nasze
miasto zajmuje miejsce w drugiej
dziesiątce, dokładnie 18. Jednośladów zarejestrowanych jest 32,6
na tysiąc mieszkańców.

Śląsk mało zmotoryzowanym
regionem
Dane GUS pozwalają na określenie
poziomu zmotoryzowania województw w Polsce. Województwo
śląskie znajduje się w końcowej
części zestawienia. Osiąga wynik
723,6. Mniej zmotoryzowane jest
podlaskie (675,7), warmińsko-mazurskie (698,4) i podkarpackie
(716,8). W przypadku motocykli
(33,5) i ciężarówek (83,8) miejsce
byłoby przedostatnie. Biorąc pod
uwagę samochody osobowe województwo śląskie zajmuje 10.
miejsce z rezultatem 606,2.

Niskie OC w Częstochowie
W I kwartale 2021 r. średnia cena
OC w Częstochowie wyniosła 558
zł. To o 59 zł mniej od średniej dla
całego kraju i 9 zł mniej od średniej
wojewódzkiej. W województwie
śląskim droższe OC było m.in.:
w Katowicach (634 zł), Świętochłowicach (617 zł), Tychach (614 zł).
Tańsze polisy mogli wykupić mieszkańcy Żor (540 zł) i Rybnika (526
zł). W skali całego kraju najtaniej
było w Tarnobrzegu (510 zł).

Mstów

Pieniądze na remont
klasztornych murów
Mury klasztorne przy Kościele
pw. Wniebowzięcia NMP
w Mstowie przejdą remont. Inwestycja ma zostać zakończona do końca tego roku.
Mury klasztorne z roku na rok
są w coraz gorszym stanie, stąd
niezbędne jest rozpoczęcie prac
remontowych. Z wnioskiem o dofinansowanie zwróciły się władze
Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich,
reprezentowane
przez Ks. Przeora Dawida Kover
CRL. Władze gminy Mstów przychyliły się do niego i udzieliły
wnioskodawcy dotacji celowej na
dofinansowanie prac. Całkowity
koszt zadania to blisko 80 tys. zł.
Klasztor w Mstowie został założony przez Zakon Kanoników
Regularnych Laterańskich w XII
wieku. Świątynia jest najstarszym
obiektem romańskim w regionie.
Przez wieki klasztor należał do
najważniejszych ośrodków życia
religijno-kulturalnego na pograniczu Małopolski i Wielkopolski.
Mstowscy zakonnicy podejmowali
tu królów: Władysława Łokietka,
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłe i Kazimierza Jagiellończyka.
Mstowski klasztor w średnio-

wieczu pełnił ważne funkcje
obronne. W I poł. XVII w. zyskał
już fortyfikacje z kamienia i cegły,
w swoim kształcie zachowane do
dziś. Tworzyły je: mur obwodowy
z dwoma bramami, dziesięć baszt
i wartownia. Warowne mury przez
wieki ulegały zniszczeniom m.in.
w 1655r. przez Mstów przetoczył się „potop” szwedzki, później
w XVII w. wojska rosyjskie i pruskie. Podczas I wojny światowej
w murach klasztoru stacjonowały
wojska niemieckie, ostrzeliwane
przez artylerię rosyjską – poczynione wtedy zniszczenia usunięto
dopiero w latach 1925-1936.
Czasy współczesne tj. od 1990r.
(powrót Kanoników Regularnych
Laterańskich do Mstowa) to liczne
prace restauracyjne i konserwatorskie m.in. przy ołtarzu Matki
Bożej Mstowskiej czy elewacji
kościoła – z udziałem środków
zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Istotną inwestycją była
ta zrealizowana w 2014r. przez
mstowski samorząd – to projekt
iluminacji podświetlenia murów
klasztornych.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Blachownia

Budki dla jerzyków
Na życzenie mieszkańców

Wybieg dla psiaków
Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Blachowni po południowej stronie zalewu, przy
boisku Sahara powstał wybieg dla psów.
Na ogrodzonym terenie psy

mogą przebywać bez smyczy
i kagańca – to bardzo ważne
zwłaszcza dla właścicieli czworonogów mieszkających na osiedlach, gdzie nie ma możliwości
spuszczania psa ze smyczy.
Na terenie znajdują się ławki dla
właścicieli, kosze na śmieci, po-

jemnik na psie odchody, a przede
wszystkim huśtawka dla psów,
płotki do przeskakiwania oraz
tunel. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego
2021. Inwestycja kosztowała
ponad 23 tysiące złotych.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Nowe pojazdy w zarządzie dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ma cztery nowe pojazdy – dwa dostawcze i dwa
osobowo-transportowe.
Nowe pojazdy w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Częstochowie
to Mercedes Sprinter 903 –
Sprinter 311 Kombi, Volkswagen
Hochdach Kombi Crafter 35 oraz
Mercedes Sprinter 906 – 2 szt.
Zostały one zakupione od za-

przyjaźnionego Obwodu Drogowego w miejscowości Tettnang
zlokalizowanego w Niemczech na
terenie Powiatu Bodeńskiego. Samochody zostaną przekazane
do obwodów drogowych ODM 1
Rudniki, ODM 2 Koniecpol ODM
3 Poczesna – zapowiada Mariusz
Dobrakowski, zastępca dyrektora
PZD. - Zostaną wykorzystane do
patrolowania i objazdów dokonywanych przez pracowników oraz

transportu narzędzi i materiałów
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, remontem
przepustów,
oznakowaniem,
montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie
drogowym, a także utrzymaniem.
Zwiększenie floty samochodowej
w znacznym stopniu przyczyni się
do poprawy komfortu pracy – zapewnia.

Umowy już podpisane

Pieniądze na drogi i przewozy
autobusowe
Powiat myszkowski oraz gminy
Koziegłowy i Niegowa otrzymały dofinansowania na drogi
bądź przewozy autobusowe.
Umowy na dotacje w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg (RFRD) i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
(FRPA) podpisał z przedstawicielami samorządów wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek.
– Już dzisiaj, przemierzając poszczególne gminy i powiaty można
zaobserwować, jak wiele lokalnych dróg się zmienia. Chcielibyśmy, aby z tej drogi nie schodzić,
aby jak najwięcej tych lokalnych
dróg można było zrewitalizować,
odtworzyć czy też wybudować na
nowo – powiedział na uroczystości
w Koziegłowach wojewoda Jarosław Wieczorek.
Rządowe wsparcie pozwoli
gminie Niegowa przebudować
blisko 600 metrów drogi w Dąbrownie i rozbudować oświetlenie
uliczne. Całkowita wartość tego
zadania wynosi ponad 828 tys. zł,
w tym dofinansowanie z RFRD to
około 414 tys. zł. Dofinansowanie
z RFRD pomoże też gminie Koziegłowy. Tu przebudowana zostanie
ulica Szkolna w Gniazdowie. Cał-

kowita wartość zadania wynosi
ponad 3 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu to ponad 1,5
mln zł. Z kolei powiat myszkowski
w ramach rządowych dotacji przebuduje wiadukt drogowy nad linią
kolejową w Kotowicach (wartość
zadania blisko 7,8 mln zł) oraz
drogę powiatową Cynków–Krusin
wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Cynkowie
(wartość zadania wynosi blisko
3,5 mln zł).
– Każda z tych inwestycji ma
służyć drugiemu człowiekowi
po to, żeby komfort życia mieszkańców naszego powiatu się
podnosił – podkreśliła poseł
do Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Wiśniewska. – Poseł
Mariusz Trepka zadeklarował
„wsparcie działań, aby mieszkańcom z powiatu myszkowskiego
i regionu północnego żyło się
coraz lepiej i aby w bardziej komfortowych warunkach mogli poruszać się po naszym terenie”.
Ogółem do województwa śląskiego w ramach RFRD trafiło już
ponad 365 mln zł. Na ten rok cały
region otrzymał 149,3 mln zł na
realizacje 95 zadań (w tym 34 zadania kontynuowane z poprzednich lat).
RFRD to wsparcie realizacji

zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Wszystko po to, żeby po drogach
jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów
we wszystkich zakątkach Polski.
Przy tej okazji zawarto też
umowy na dofinansowania z
Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych.
Do
powiatu
myszkowskiego trafi 837 tys. rządowego dofinansowania, a do Koziegłów 57 tys. zł.
Łącznie od początku FRPA, czyli
od 2019 r., powstały 353 nowe
linie na terenie naszego województwa z dofinansowaniem w
sumie na 70 mln zł.
– To niesłychanie ważny fundusz,
który ma pomóc w zapewnieniu
dostępności komunikacyjnej dla
obszarów ewentualnie z niej wykluczonych. Żeby gospodarka
mogła się rozwijać, żeby można
było wszystkie aktywności społeczne, gospodarcze, realizować,
potrzebna jest sprawna, dobra komunikacja – podkreślił wojewoda
Jarosław Wieczorek.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

60 budek dla jerzyków, bardzo
przydatnych i jednocześnie zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków, umieszczono na
terenie gminy Blachownia. Inwestycja została zrealizowana
w ramach Blachowniańskiego
Budżetu Obywatelskiego. Poza
tym przy ścieżce pieszo-rowerowej nad zalewem umieszczona została tablica informacyjna ufundowana przez grupę Jerzyk w dzielnicy Stradom.
Przedstawia ona najważniejsze
informacje na temat tych ptaków oraz podkreśla ich wartość w środowisku.
- Populacja jerzyka w Polsce
spadła o 85%. To ogromne straty
dla środowiska naturalnego.
Musimy pamiętać, że jeden ptak
zjada blisko 30 tysięcy owadów komarów, muszek i much - w ciągu
doby. Miasta, w których jerzyki
mają gdzie się osiedlać nie mają
problemu z plagą owadów i nie
muszą korzystać z oprysków chemicznych. To bardzo pożyteczne
ptaki, nie brudzą elewacji, nie są
uciążliwymi sąsiadami - mówił
Jacek Suchomel z grupy Jerzyk w
dzielnicy Stradom.
Jerzyki zamieszkują w niewiel-

kich szczelinach i stropodachach
budynków. Obecnie termomodernizacje budynków uniemożliwiają jerzykom powrotów do ich
gniazd. A musimy pamiętać, że jerzyk przez 20 lat życia przylatuje
do jednego miejsca.
- Blachownia potrzebuje jerzyków. Znajdujemy się nad zalewem, gdzie uciążliwość owadów
jest spora. Cieszę się, że mieszkańcy gminy dostrzegają ten problem i spośród wielu propozycji z
budżetu obywatelskiego właśnie
ten projekt został wybrany do realizacji. Mamy nadzieję, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
poprą nasze działania i budek dla
jerzyków w naszej gminie będzie
coraz więcej - podkreśliła Burmistrz Sylwia Szymańska.
Podczas spotkania chętni mieszkańcy mogli otrzymać od grupy
Jerzyk w dzielnicy Stradom budkę
dla jerzyka do samodzielnego
montażu.
Zapytania w sprawie montażu
budek dla jerzyków oraz informacji udziela grupa „Blachownia
przyjazna Jerzykom” na czele z
Niną Popendą, która zainicjowała
jerzykową akcję montażu budek
w gminie Blachownia.
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Konkurs teatralny

Sukces częstochowskich
przedszkolaków
Dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 41 wykazały się talentem teatralnym i zajęły III miejsce w
swojej kategorii w konkursie
organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkolaki przygotowały
własny spektakl poświęcony
świętemy Janowi Pawłowii II.

Dzieci z MP nr 41 wzięły udział
w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym Poświęconym Postaci
i Twórczości św. Jana Pawła II. Zadaniem dzieci było przygotowanie
spektaklu poświęconego jego postaci. W kategorii ,,przedszkola”
częstochowskie maluchy zajęły
III miejsce.

Organizatorem przeglądu było
Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z partnerami – VII
Liceum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja Kopernika w Częstochowie oraz Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II, w którym
21 czerwca odbyło się uroczyste
wręczenie nagród.

Rudniki

W Cementowniach CEMEX
pojawiło się kolejne
pokolenie młodych pustułek!
W Cementowniach w Chełmie
i Rudnikach, na terenie których
zauważono obecność pustułki
– chronionego sokoła, firma
wdrożyła działania mające na
celu wspieranie populacji tego
gatunku. Z szacunków wynika,
że przez dziesięć lat trwania
projektu ochrony pustułek
w CEMEX budki lęgowe opuściło aż 200 młodych ptaków!
Obecnie kolejne pokolenie pustułek wykluwa się w gniazdach – ich pierwsze chwile życia można śledzić na żywo na
stronie: https://www.cemex.pl/
ochrona-pustulek
Pustułka (Falco tinnunculus),
mimo iż jest najpopularniejszym
sokołem w Polsce, podlega ścisłej
ochronie gatunkowej. Te stosunkowo niewielkie ptaki drapieżne
często bytują na terenach zindustrializowanych, zwłaszcza tych,
które sąsiadują z łąkami i polami.
Nic dziwnego, że zaczęły się one
pojawiać w zakładach CEMEX
w Chełmie i Rudnikach. Ponieważ

nie budują własnych gniazd, a do
rozrodu wykorzystują jedynie
gotowe konstrukcje, ważnym
elementem ochrony czynnej tego
gatunku jest wieszanie odpowiednich budek lęgowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
ptaków, po konsultacjach z ornitologami, stworzono dla nich
sztuczne miejsca gniazdowania
na terenie dwóch cementowni
CEMEX.
W Chełmie od 2011 roku znajduje się pięć budek lęgowych dla
pustułek, natomiast w Rudnikach
od 2020 roku trzy budki. Dodatkowo dla miłośników ptaków
w kilku gniazdach zamontowano
kamery, z których transmisję na
żywo można oglądać online za
pośrednictwem strony internetowej lub kanału na YouTube
CEMEX Polska. W budkach objętych monitoringiem pustułki
złożyły w tym roku łącznie 14
jaj, z których właśnie zaczęły wykluwać się pisklęta!
- Troska o środowisko naturalne i różnorodność biologiczną

jest ważnym elementem strategii
CEMEX Polska. Właśnie dlatego
popularyzujemy wiedzę o gatunku pustułek oraz edukujemy
o bioróżnorodności naszych pracowników i społeczności lokalne.
- mówi Monika Wosik, Dyrektor
Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX
Polska. - W tym roku nasza firma
podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem dla Pustułek i Jerzyków,
w ramach której zostaną przeprowadzone badania naukowe dotyczące ekologii ptaków - dodaje.
CEMEX Polska zaprasza do odwiedzenia zakładki o pustułkach
na swojej stronie internetowej
https://www.cemex.pl.
Poza
podglądem na żywo z kamer,
znajdują się również informacje
o tym gatunku z rodziny sokołowatych oraz działaniach podejmowanych przez CEMEX w celu
jego ochrony, a także dziennik
prezentujący wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia rodzin
ptaków mieszkających w Cementowniach CEMEX.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

DWORKI PAŁACOWE

‚ .
Odetchnij swiezym
powietrzem

zapraszamy
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Pierogarnia GUCIO
w Częstochowie
Kto z nas nie lubi pierogów?
Sama nie znam takich osób.
Są one bowiem nie tylko
bardzo smaczne, ale pierogi
to jedno z najbardziej uniwersalnych dań. Można je podać
zawsze i na każdą okazję. Wie
o tym każda pani domu.
W naszej kulturze o pierogach
wspomina już Arystoteles. Według
niego to pożywienie tytanów. Najstarsze jednak przepisy pochodzą
z Rzymu. Polskie pierogowe tradycje korzeniami sięgają XIII w.,
kiedy biskup Jacek Odrowąż, nazywany „św. Jackiem z pierogami”,
przywiózł je do nas z Rusi. Jeszcze
do niedawna podawaliśmy inne
pierogi z okazji wesela (kurniki),
inne na stypach (knysze), a inne
na zimowy czas kolędowanie (koladki). Pierogi są do tej pory uważane za pracochłonną potrawę
mączną. Są to kawałki cienko
rozwałkowanego ciasta makaronowego z farszem słonym lub
słodkim, uformowane na kształt
trójkąta lub półkola i ugotowane
w wodzie czy usmażone.
Zamiast więc samemu męczyć
się i lepić te cudeńka warto zajrzeć
do pierogarni GUCIO w Alei 28
w Częstochowie. Dzisiaj rozmawiamy z Wiesławem Ciesielskim,
właścicielem pierogarni.
Teresa Szajer: Pierogarnia
GUCIO - bardzo sympatycznie
i swojsko brzmi, ale skąd wzięła
się ta nazwa?

Wiesław Ciesielski: Moja żona, od
dawna tak się do mnie zwraca,
mam bowiem duży apetyt, dokładnie jak filmowy Gucio, przyjaciel
Pszczółki Mai. Po raz pierwszy
„Gucio” została nazwana budka
z frytkami, którą otworzyliśmy
w latach dziewięćdziesiątych,

Wiesław Ciesielski - właściciel Pierogarni GUCIO

nież GUCIO. Mam ogromną nadzieję, że częstochowianie pamiętają jeszcze budkę z frytkami
Gucio. Wszystkich serdecznie zapraszam do naszej pierogarnii Aleja
28.
T.S.: Ale jednak otworzył pan
pierogarnie, w której na razie
nie ma frytek?

C.W.: Tak, to prawda, ale jeżeli będą takie oczekiwania naszych
klientów, to również mamy możliwość wprowadzenia frytek. Na razie z dodatkowych rzeczy w niedalekiej przyszłości zapraszamy na
naleśniki i zapiekanki z pieca.
T.S.: Wróćmy jednak do rozmowy o pierogach. Z jakich przepisów korzystacie, lepiąc pierogi?

C.W.: Pierogi, które lepimy, są robione metodą tradycyjną, tak jak to robiły nasze babcie i mamy. Nie stosujemy żadnych ulepszaczy, czy konserwantów. Jeżeli lepimy np. pierogi
z mięsem, to nie dodajemy do nadzienia kaszy manny czy innych wypełniaczy, czy też glutenu tylko mięso, przyprawy i cebule. Są to oczywiście
środki
dozwolone,
jednak ja wiem, że jakikolwiek wypełniacz zmieni smak pierogów, a my
chcemy, aby smakowały jak pierogi
robione w domu. Podobnie jest z innymi rodzajami pierogów, nie dodajemy żadnych wypełniaczy. To oczywiście musi trochę więcej kosztować, ale zdrowie i domowy smak stawiamy na pierwszym miejscu. Obecnie możemy zaproponować naszym
klientom aż 10 rodzajów pierogów.

mawiają te pierogi, zwłaszcza w
upalne dni. Z innych ciekawostek
mamy takie pierogi jak Rafaelo.
Farsz do tych pierogów składa się
z białego sera, białej czekolady i dodatkowo dodajemy wiórki kokosowe. Oczywiście te pierogi częściej
i chętniej wybierają dzieci i panie.
Nie zapominajmy jednak, że
mamy bogatą ofertę pierogów tradycyjnych np.pierogi ruski czy pierogi chłopskie, czyli farsz tak jak
w pierogach ruskich, tylko dodatkowo dodajemy kiełbasę. Mamy
też pierogi z kapustą i pieczarkami,
pierogi ze szpinakiem czy pierogi
z mięsem.
T.S.: Co jest najważniejsze w dobrych pierogach - farsz czy ciasto? Zwróciłam uwagę, że wasze
pierogi wyglądają, jak małe, wypchane poduszeczki. Czy to nadmiar farszu?

C.W.: Wszystko – dobre ciasto to
podstawa – musi być cienkie
i jedwabiste. Dla nas to oczywista
sprawa, ale sercem każdego pieroga jest jego nadzienie i ono ma niebagatelne znaczenie.
Dlatego właśnie nasze pierogi
wyglądają jak małe poduszeczki
mają bowiem aż do 60% farszu.
Dla porównania podam, że zwykle
pierogi mają około 40% farszu.
U nas farszu jest maksymalnie
dużo, więcej się nie da włożyć do
pieroga. Aby, się o tym przekonać,
muszą Państwo do nas przyjść
i przekroić naszego pieroga.

skawkami, jagodami, jabłkiem pieczonym z cynamonem, ze szpinakiem i mozarellą, z nutellą i bananami lub z powidłami śliwkowymi.
Cena naleśników zaczyna się już
od 5 złotych.
T.S.: Ile musimy zapłacić za porcję pierogów?

C.W.: Oczywiście wszystko zależy
od surowców, których używamy do
farszu. Są więc pierogi tańsze
i troszkę droższe. Przede wszystkim u nas porcja, to nie sześć tylko
osiem dużych pierogów. I tak np.
ruskie i chłopskie kosztują 8 zł, natomiast pierogi z pieczarką i z cebula oraz pierogi kapustą i z grzybami
kosztują 10 zł. Pierogi z serem czy
Rafaelo są nieco droższe, ponieważ
droższe są surowce. Mamy również podsmażane na patelni pierogi,
ale nie bierzemy wówczas żadnych
dodatkowych opłat. Jest u nas również możliwość zamówienia połowy porcji.
T.S.: A co z zamówieniami na
wynos?

C.W.: Oczywiście realizujemy zamówienia na wynos - te mniejsze
na bieżąco, większe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że na święta będą lepione
pierogi z makiem tradycyjnym
oraz z makiem białym.
T.S.: Co jeszcze możemy jeszcze
zamówić w pierogarni?

C.W.: Jeżeli są pierogi, musi być
i barszcz czerwony. Barszcz czerwony robimy na naszym zakwasie
i gotujemy na kości wołowej ,tak
jak się to powinno robić w domu.
Barszcz kosztuje u nas 4 zł więc
cena nie jest wygórowana. Można
zmówić również zimne napoje.
T.S.: To nie jest jedyny lokal,
który pan posiada?

w okolicach dworca PKP w Częstochowie. Było to 31 lat temu i byliśmy pierwsi w mieście. Później - po
nas - powstały kolejne budki z frytkami. I tak powstała Aleja Frytkowa. Niestety musiałem sprzedać tę
budkę, ale sentyment pozostał do
nazwy i Częstochowy. Dlatego gdy
otworzyłem w Częstochowie pierogornię to została nazwana rów-

T.S.: Wiem, że oprócz tradycyjnych pierogów, które dobrze
znamy, macie kilka ciekawostek pierogowych.

C.W.: Tak, to prawda mamy np. pierogi z pieczarkami i cebulą. To nadzienie jest zaskakujące, bardzo
ciemne o oryginalnym smaku. Szczególnie panowie bardzo chętnie za-

T.S.: Czy w „Guciu” można zamówić pierogi z sezonowymi
owocami, truskawką czy jagodami?

C.W.: Niestety nie, ponieważ nie
nadążamy z lepieniem tych tradycyjnych pierogów. Można natomiast zamówić naleśniki z tru-

C.W.: Firma, jak już wspominałem, działa już 31 lat, nic więc
dziwnego, że w wielu miastach posiadamy lokale zarówno z małą,
jak i pełną gastronomią. I tak np.
pełną gastronomię mamy nie tak
daleko, bo w Bełchatowie. Kontynuujemy również tradycje i w wielu miejscowościach mamy dalej
frytki Gucio np. w Wieluniu, w Radomsku, w Prudniku. Natomiast
pierogarnie mamy tylko w Częstochowie, chociaż kolejną za kilka
dni otwieramy w Radomsku.
T.S.: Jest pan osobą energiczną
i bardzo aktywną zawodowo.
Jak pan odpoczywa?

C.W.: Zdziwi się pani, odpoczywam w pracy, ponieważ moja
praca jest wbrew pozorom bardzo przyjemna. Mam w 100 pro-

centach kobiecą załogę, wiec odwiedzając swoje lokale, znajduję
się w bardzo miłym towarzystwie, więc trudno, żeby mnie to
męczyło.
T.S.: Jak pan sobie radzi z żeńską załogę? Ile pań pan zatrudnia?
C.W.: Z mojego długiego doświadczenia jako pracodawcy mogę powiedzieć, że panie w pracy są
bardzo obowiązkowe, sumienne
i pracowite. Dużo bardziej niż
mężczyźni. Zdecydowanie wolę
pracować z kobietami. Tak naprawdę nie widzę, aby panie miały
wady, a mają?
T.S.: Jesteśmy trochę kapryśnie,
uparte, obrażalskie, czasem nawet zbyt krzykliwe...

C.W.: Nie potwierdzam, ja tego
naprawdę nie zauważyłem.
T.S.: Czy pan sam gotuje?

C.W.: Tak, ale proste dania. Ponieważ moja praca polega na degustacji podawanych w moich lokalach potraw, więc gotowanie w domu jest niewskazane ze względu
na dietę i pozbawione sensu, ponieważ mam serwowane do degustacji różne dania, pierogi, mielone
czy gołąbki.

Zdradzę Państwu przepis
na moje ulubione danie,
są to pieczonki po śląsku.
Dno
garnka
wykładamy skórę ze słoniny lub
boczku. Następnie słoninę kroimy w paski i wykładamy nią boki garnka.
Na tą słoninę kładziemy
duże liście kapusty. A teraz
układamy wrastwy. Zaczynamy od pokrojonego
boczku, potem kiełbasa,
drobno pokrojona kapusta
i dużo cebuli. Później dajemy warstwę pokrojonych
ziemniaków w plastry. I tak
po kolei warstwa boczku,
warstwa kiełbasy, pokrojona kapusta i cebula.
Kończymy
ziemniakami,
które przykrywamy liśćmi
kapusty. Dociskamy pokrywę, zamykając ją. Oczywiście dajemy koniecznie
przyprawy: liść laurowy,
sól i pieprz. Czas pieczenia
to około 50 minut. Smacznego Państwu życzę.
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Zespół Szkół Samochodowych

ul. św. Augustyna 3/7, Częstochowa
Projekt „Po zawód do Europy”
w Zespole Szkół Samochodowych

runku kreowania innowacyjnych usług lub
produktów oraz zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Częstochowie,
a także promowanie pomysłów na nowe
miejsca pracy w naszym mieście. Michał
Kuśmirek z klasy II F TS/TM zajął III miejsce
, natomiast Jakub Klaszka z klasy II F TS/TM
oraz Kacper Grabowski z klasy II a TS otrzymali wyróżnienia. Uczniów przygotowywali
nauczycielki: pani Izabela Pędziach – Irczewska, pani Alina Grabna , pani Ewa Jura,
pani Aleksandra Kuśmirek i pani Joanna
Muszewska.

Jesienią 2020 roku Zespół Szkół Samochodowych dostał dofinansowanie na wyjazd
45 uczniów na staże zagraniczne. Projekt
nazywa się „Po zawód do Europy” i będzie
realizowany do września 2022. Uczniowie
i absolwenci będą mogli wyjechać na dwa
tygodnie do Hiszpanii, Irlandii i na Maltę, by
w tamtejszych zakładach pracy zdobywać
doświadczenie i rozwijać umiejętności zawodowe i językowe. Dodatkowo, dzięki programowi kulturowemu będą mogli zwiedzić
m.in. Valencję, Tralee oraz Valettę. Wyjazd
jest finansowany ze środków z programu
POWER VET, uczestnicy mają zapewnione
miejsca odbywania praktyk, wyżywienie,
zakwaterowanie, transport oraz kieszonkowe na własne wydatki. Wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem językowym
i pedagogicznym. Staż będzie oceniany
przez opiekuna w zakładzie pracy a każdy
z uczestników otrzyma certyfikaty potwierdzające udział w projekcie , w tym Europass
Mobilność. Koordynatorkami projektu są
nauczycielki: pani Justyna Mizera i pani Marzena Śledź.

C TS i Kacper Kowalczyk kl. II A TS Wyróżnienia zdobyli:Dominik Włoszczyński kl. II F
TS/TM,Adam Rutkowski kl. III B TS, Konrad
Chodak kl. IV C TS, Bartosz Kluczny kl. IV C
TS, Dominik Matysiak, Michał Łosik kl. II D
TS, Krystian Tomza kl. III B BS, Szymon Nabiałczyk, Kacper Batorek kl. I A BS, Wiktor
Kosmala kl. II G BS, Damian Worwąg kl. I C
BS, Karol Noga kl. III D B, Dominik Pinda kl.
II ETS.

Konkursy czytelniczo -informatyczne w Zespole Szkół
Samochodowych
Uczeń klasy II F TS/TM Igor Równiak
w czasie nauki zdalnej wziął udział w trzech
konkursach czytelniczo – informatycznych,
zaproponowanych przez nauczycieli bibliotekarzy- w XIV Powiatowym konkursie
na prezentację multimedialną „Wszystko
o bibliotece”,w Wojewódzkim konkursie
na prezentację multimedialną ”Życie jest
większe od legend, bo w życiu jest prawda.
Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”
i w XII Wojewódzkim Konkursie „Prawda
i kłamstwo o Katyniu”. W konkursie na prezentację „Wszystko o bibliotece” zajął zaszczytne I miejsce.

Powiatowy Konkursu Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”
w Zespole Szkół Samochodowych

Uczeń Zespołu Szkół Samochodowych zdobywcą wyróżnienia w konkursie „Prawda
i kłamstwo o Katyniu”

Akcja „Żonkile 2021”

26.04.2021 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Wojewódzkiego Konkursu
„Prawda i kłamstwo o Katyniu”, organizowanego przez europoseł Jadwigę Wiśniewską.
W tym roku, mimo pandemii COVID-19,
zgłoszono aż 192 prace. Jakub Klaszka
uczeń kl. II F TS/TM,przygotowywany pod
kierunkiem p. Aliny Grabnej,przeprowadził
rozmowę z panem Władysławem Pankiem-członkiem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie i na tej podstawie
napisał wspomnienie o Franciszku Decu
aspirancie Policji Państwowej, pt.: „Świadectwo patriotyzmu”. Praca została nagrodzona wyróżnieniem i będzie opublikowana
w książce o tym samym tytule.

Podsumowanie projektu
„Ciekawi świata.
Ciekawi przyszłości”
W ramach projektu: „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”- uczniowie Zespołu Szkól
Samochodowych wzięli udział w konkursie
„Innowacyjna Częstochowa” zorganizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy.
Celem konkursu było upowszechnianie
wiedzy na temat przedsiębiorczości, zachęcanie młodzieży do aktywności w kie-

19 kwietnia 2021 roku w 78. rocznicę
wybuchu powstania w getcie warszawskim
uczniowie z klasy 2 a TS, 4 a TS, 4 c TS, 4b
TS, 4 TM, 1 b TS, 2 d TS, 2 e BS, 1 a BS, 2 a BS,
2 c BS obejrzeli film edukacyjny „Muranów
- Dzielnica Północna” z audiodeskrypcją
Muzeum POLIN. Ponadto uczniowie i nauczyciele własnoręcznie wykonali żonkile
jako symbol pamięci o powstaniu w getcie
warszawskim ,wzorując się na szablonie
przegotowanym przez organizatorów akcji,
upamiętniając w ten sposób pamięć Marka
Edelmana.

Konkurs na plakat i film promujący kierunki kształcenia
w Zespole Szkół Samochodowych
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół
Samochodowych w Częstochowie zorganizowali konkurs na plakat i film, promujący kierunki kształcenia w szkole.
Zadaniem uczestnika konkursu było
autorskie wykonanie plakatu lub filmu.
Komisja pod kierunkiem dyrektora szkoły
- pana Jacka Grzegorzewskiego, uwzględniając zgodność wykonania z regulaminem,
czytelność, pomysł, oryginalność, szatę
graficzną spośród nadesłanych prac, przyznała następujące miejsca w konkursie na
film: pierwsze –Hubert Ryś kl. II D TS, drugie-Kinga Jafra kl. II a TS, trzecie-Agata Jasiulewicz kl. II A TS, Zbigniew Musiał kl. II
A TS. Wyróżnienie zdobył Łukasz Kamiński
kl. I a TS. W konkursie na plakat promujący
szkołę pierwsze miejsce zdobył Nadian
Tomza kl. II B BS, drugie – Jakub Nowak kl.
III C BS,trzecie-ex aequo- Dominik Gil kl. IV

20.05.2021 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie odbył się w formie
zdalnej III Powiatowy Konkurs Poprawnej
Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”.
Konkurs, dedykowany był dla uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych
z Częstochowy i powiatu, został przygotowany przez nauczycielki :p.Danutę Rukszę,
p.Alinę Grabną, p. Annę Majchrzak, . Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu
60 minut testu sprawdzającego umiejętności z zakresu różnych warstw słownictwa,
zagadnień poprawnościowych, frazeologii,
ortografii. Poziom wiedzy uczniów był
bardzo wysoki i wyrównany.

Turniej piłki nożnej
im. Jana Pawła II w Zespole
Szkół Samochodowych
8 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Samochodowych odbył się Turniej Piłki
Nożnej im. Jana Pawła II, który zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego:
p. Agnieszka Bugara,p. Michał Kowacz, p.
Tomasz Kłosowski, p.Michał Urbański
Turniej rozegrano na boisku szkolnym, bowiem pogoda była piękna. Pierwsze miejsce
zdobyła klasa 2 D TS,drugie miejsce - klasa 2
F BS, trzecie miejsce - klasa 1 C BS, czwarte
miejsce - klasa 2F TS/TM.
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ogłoszenia

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

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

Jak zamieścić ogłoszenie
w Życiu Częstochowy
i Powiatu?

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

motoryzacja
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DODATEK
MOTORYZACYJNY
26-27 czerwca

Zapraszamy na Targi Motoryzacyjne!
Przed nami trzynasta edycja
największej imprezy motoryzacyjnej w naszym mieście! W
dniach 26, 27 czerwca w III alei
NMP i na placu Biegańskiego
będzie można zobaczyć najnowsze modele samochodów,
motocykli, skuterów i quadów!
Zaplanowaliśmy również koncerty, ekstremalne pokazy, rodzinny piknik, atrakcje dzieci
oraz mnóstwo konkursów i zabaw. Tej imprezy nie można
przegapić!
Ze względu na pandemię w
ubiegłym roku nasza flagowa
nie mogła się odbyć. Dlatego
tak bardzo cieszymy się, że już
wkrótce będziemy mogli się spotkać w centrum naszego miasta
by móc obejrzeć najnowsze modele samochodów, motocykli, sku-

terów i quadów! Organizowana
przez nas impreza potrwa dwa dni.
Wszystko rozpocznie się w sobotę,
26 czerwca o godzinie 10.00.
Na Targach atrakcje dla siebie
odnajdą i ci młodsi, i ci trochę
starsi. Plac Biegańskiego będzie
miejscem występów i najróżniejszych prezentacji. W bogatym
programie Targów nie zabraknie
pozycji dla fanów muzyki. Nie zapomnieliśmy również o amatorach
dobrych smaków oraz smakoszach
złotych trunków. Na Targach pojawią się stoiska i kiermasze z żywnością, piwem, słodyczami. Poza
tym przeprowadzona zostanie
zbiórka charytatywna. Dochód z
niej zostanie przeznaczony na leczenie 17-letniego częstochowianina, który od siedmiu lat zmaga
się z rakiem.
Dodatkowo, wszyscy chętni,

którzy pojawią się dniach 26, 27
czerwca w centrum miasta, będą
mogli zaszczepić się przeciwko
koronawirus
jednodawkowym
preparatem Johnson&Johnson.
Na placu Biegańskiego powstanie
bowiem mobilny punkt szczepień.
Będzie on czynny w godzinach
10.00-17.00. Szczepienia będą
realizowane przez personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w
Częstochowie.

Szczegółowy
program Targów
Motoryzacyjnych
znajduje się na
stronie 32.
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Katarzyna Gwara: Firma „Kadex”
powstała w czerwcu 1996 roku. Od czego wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na prowadzenie tego typu działalności?
Krzysztof Dzięba: Firma to za duże słowo na nasz początek. Był to
mały zakład, który w zamierzeniu
miał świadczyć usługi elektryki
samochodowej. Szybko okazało
sie, że na częstochwskim rynku
jest luka, jeśli chodzi o obsługę
układów wydechowych. Z tego
też powodu nasza działalność
przekształciła się całkiem na - kolokwialnie mówiąc - tłumiki.
K.G.: Po sześciu latach powstał drugi oddział. Rozszerzyliście również zakres swoich usług.
K.D.: Po sześciu latach faktycznie
można już było użyć słowa firma.
Zapotrzebowania klientów praktycznie same podsunęły pomysł
drugiego punktu. Pracy było na tyle dużo, że nie mogliśmy wszystkich obsłużyć. Pierwszej siedziby
przy ul. Bohaterów Katynia 2 nie
dało się powiększyć, więc trzeba
było zdecydować się na dodatkowe miejsce. Stąd nasza druga lokalizacja przy ulicy Traugutta 16.
Zakres usług natomiast staramy
się zwiększać systematycznie.
Nie odchodząc od wspomnianych
tłumików, zaczęliśmy montować
haki holownicze. Potem ruszyła
szeroko pojęta mechanika, zawieszenia, układy hamulcowe,
silniki włącznie z remontami
głównymi, skrzynie biegów, budowa układów wydechowych
od podstaw do np. aut zabytkowych, często ze stali nierdzewnej.
Sportowe układy wydechowe,
również
sterowane
pilotem
zdalnie zmieniające jednocześnie
dźwięk.
Jako dowód, że firma stale się
rozwija podam przykład – cztery
lata temu jako pierwsi w mieście
zakupiliśmy maszynę do regeneracji filtrów cząstek stałych DPF/
FAP. Tak jak i wcześniej, ilość
pracy wymusiła na nas zakup następnej, nowej maszyny i silniejszej pięciokrotnie od poprzedniej.
To dało nam możliwość regeneracji filtrów i katalizatorów w ciężarówkach, autobusach, dużych
maszynach budowlanych. Poza
tym możemy się pochwalić, że
umyliśmy właśnie 54 autobusy
MPK z naszego miasta. W tej
dziedzinie obsługujemy również
straż miejską, mieliśmy przyjemność naprawiać straż pożarną
czy pojazdy grupy Tauron. Realizujemy również obsługę okresową techniczną pojazdów. Drugi
rok z rządu wygraliśmy przetarg
na obsługę kilkudziesięciu aut
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Idąc dalej,
praca przy DPFach wymusiła na
nas kolejne poszerzenie oferty.
Zaczęliśmy regenerować turbosprężarki czy układy wtryskowe
silników diesla.
KADEX to również dobrze działający sklep internetowy i allegro.
W sieci działamy już 12 lat. Mamy
bardzo szeroką ofertę tłumików,
rur, łączników elastycznych, filtrów DPF, ozdobnych końcówek

kadex

Staramy się po pros
dobrze wykonać swoją
Wywiad Życia

Wszystko zaczęło się od stworzenia niewielkiego zakładu zajmującego się usługami elektryki samochodowej. Dziś firma “Kadex” jest jedną z najbardziej znanych firm na częstochowskim rynku motoryzacyjnym.
Jej specjalnością są przede wszystkim układy wydechowe. W tym roku obchodzi 25-letcie istnienia!
czy katalizatorów. Możemy się
pochwalić dużym magazynem,
dlatego też cały sprzęt i części
mamy na miejscu.
Teraz na przykład, również wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów, zostaliśmy dystrybutorem bagażników rowerowych
bardzo dobrej i przede wszystkim
polskiej firmy AMOS. Okazało
się bowiem, iż większość haków,
które klienci chcą zamontować,
to właśnie pod kątem przewozu
rowerów. Tylko my oferujemy
i montaż, i jednocześnie zakup
bagażnika, i wyjazd już z kompletem, przy okazji mając możliwość instruktażu i sprawdzeniu
na żywo, który bagażnik będzie
idealny.
K.G.: Czy zamierzacie otworzyć kolejne oddziały?
K.D.: Mieliśmy trzeci punkt przy
ulicy Staszica. Jego celem było
właśnie stworzenie oddziału do
sprzedaży internetowej. Warunki techniczne i magazynowe

wymusiły połączenie oddziałów
I sił na ul.Traugutta.
K.G.: Macie klientów wyłącznie z Częstochowy?
K.D.: Wszystko zależy od tego, na
jakie usługi klienci do nas przyjeżdżają. Jeśli chodzi o większość tego,
co oferujemy to mamy zarówno
klientów z Częstochowy, jak również na przykład z Radomska, czy
Bytomia. To właściwie codzienność.
Zdarzają się i tacy, którzy potrafią
zrobić 200 km czy 300 km, aby zrobić dedykowany, indywidualny
układ wydechowy.
K.G.: Firma ma stałe grono zadowolonych klientów. Z jakimi
problemami zmagacie się najczęściej?
K.D.: Ze względu na tak szeroki zakres usług, jaki oferujemy, nie da się
tak w stu procentach wymienić konkretnego problemu. Jednak jednym
z najczęstszych jest zapchany DPF.
K.G.: Zdecydowana większość

kadex

stu
ą pracę
z nas uważa, że tłumiki są takimi elementami, które
w przypadku niemal każdego
uszkodzenia można łatwo załatać i nadal eksploatować.
Czy tak jest w rzeczywistości?
Niektórzy decydują się nawet
na spawanie w przydomowym warsztacie.
K.D.: Takie przekonanie było kiedyś - kiedy nie wszystko było dostępne i fizycznie, i finansowo. Teraz już tak nie jest, więc najczęściej
wymieniamy tłumiki, a nie łatamy.
K.G.: Czy wykonujecie tłumiki
od podstaw – na zamówienie?
K.D.: Tak - jesteśmy w stanie zbudować praktycznie każdy układ
wydechowy i to nieważne, czy
do osobowego auta, czy ciężarowego, czy maszyny budowlanej.
Teraz np. uczestniczymy w projekcie przywrócenia na nasze
drogi stojących kilka lat w za-

jezdni autobusów hybrydowych.
Zbudowaliśmy końcowy tłumik,
rurę z łącznikiem elastycznym,
dostarczamy czujniki temperatury i sondy lambda. A jako wisienkę na torcie z tyłu autobusu
uroku dodaje mu wyprodukowana przez nas polerowana końcówka wydechu.
K.G.: Czy jeśli klient chce przeprowadzić tuning samochodu
za pośrednictwem waszej firmy i wymyśli sobie oryginalne podzespoły, jesteście
w stanie je sprowadzić z najodleglejszych zakątków?
K.D.: Jeśli Chiny można nazwać dalekim zakątkiem to tak
(śmiech). Sprowadziliśmy na przykład bezpośrednio od producenta
zawory sterowane pilotem do
budowy tzw. aktywnego układu
wydechowego, po ludzku mówiąc,
wydobywamy z aut sportowy
dźwięk.
K.G.: Jak młodzi ludzie podchodzą obecnie do zawodu
mechanika? Czy do waszego
warsztatu zgłasza się tzw.
młody narybek?
K.D.: Tak, w ostatnim czasie bardzo
się to poprawiło i możemy pochwalić się młodymi, ale już świetnie radzącymi sobie młodzieńcami.
Pozdrawiamy Michała i Przemka.
K.G.: W jaki sposób klient może umówić się na wizytę do
waszego serwisu? Długo musi

czekać na dogodny termin?
K.D.: Najlepiej telefonicznie bądź
osobiście, ponieważ zawsze staramy się zacząć od diagnostyki. Często zamysł klienta, co do usterki,
wziął swój początek od przeczytania całego internetu. Później okazuje się, że to się ma nijak do problemu, który rzeczywiście wystąpił w pojeździe. Na brak pracy nie
narzekamy, natomiast staramy się
pomóc każdemu klientowi i rotujemy między dwoma punktami, aby
ten czas naprawy był jak najkrótszy.
K.G.: Nierzadko w pracy mechaników zdarzają się przypadki, że klient chce
przyglądać się naprawie swojego pojazdu.
Są serwisy, w których klienci są mile
widziani, ale nie
w pobliżu swojego auta, a w poczekalni
warsztatu. Są też
warsztaty, w któ-
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rych mechanicy nie widzą nic
złego w tym, aby klient przyglądał się naprawie, zapraszają go do środka, a często
przy okazji proszą o wyrażenie zdania i akceptację na
dalszą naprawę, jeżeli jest konieczna. Jakie zasady panują
w waszym warsztacie?
K.D.: Nikt chyba nie lubi, jak mu się
patrzy na ręce. Nie mamy tajemnic, ale uważamy, że bezpieczeństwo pracy również dla klienta to
istotna, jak nie podstawowa sprawa. Często korzystamy ze spawarek, pił, szlifierek i innych niebezpiecznych urządzeń. W związku
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z tym wolimy, aby klient spokojnie
poczekał w bezpiecznym miejscu.
Dla upartych mamy taką tablicę
powieszoną na ścianie – klient,
który pozostaje przy mechaniku,
w trakcie pracy płaci potem rachunek razy 3. Każdy, kto przeczyta, odchodzi z uśmiechem
w bezpieczne miejsce, więc jak
widać to działa.
K.G.: Co was wyróżnia na tle
konkurencji?
K.D.: Wszystko (śmiech). A tak
poważnie mamy zasadę, że nie
rozmawiamy z klientami o konkurencji, również nie mówimy nigdy
źle, bo ten się nie myli, kto nic nie
robi. Poza tym współpracujemy
z wieloma warsztatami – nasza
tak zwana konkurencja przyjeżdża do nas regenerować DPFy,
czy kupować części.
Mamy zasadę, żeby nie konkurować ceną, co jest ostatnio
modne w każdej praktycznie
dziedzinie życia. To jednak
prowadzi mocno do obniżenia
jakości usług. Staramy się po
prostu dobrze wykonać swoją
pracę.
K.G. Czego życzyć wam na
kolejne lata działalności? Jakie są wasze zawodowe aspiracje na przyszłość?
K.D.: Zdrowia i siły. Chcemy dalej
się rozwijać.... może jedna duża
siedziba? Kto wie. To chyba tyle.
Resztę można osiągnąć pracą,
a my się nie lenimy.

18.
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motoryzacja

motoryzacja
Opłaty za przejazd autostradą

Kierowcy mogą już rejestrować się
w systemie e-TOLL

PIĄTEK-NIEDZIELA 25-27 CZERWCA 2021

• możliwość wykorzystania szybkich płatności online,
• automatyczne powiadomienia o
wymaganych płatnościach,
• komunikację z Poborcą Opłaty
• różne poziomy uprawnień dla
użytkownika, np. administrator,
księgowy, kierowca,
• pełne zarządzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online.

Ułatwienia dla
przewoźników w e-TOLL

Ruszyła pobór opłat w nowym
systemie za przejazd autostradą. Przewidziano jednak
okres przejściowy, w którym
równolegle działać będą dwa
systemy viaTOLL i e-TOLL. By
się zarejestrować w tym
drugim, trzeba potwierdzić
swoją tożsamość - za pomocą
profilu zaufanego, danych podatkowych
czy
aplikacji
mObywatel.
Nowy system zastąpi viaTOLL
Przypomnijmy, od 1 lipca 2020 r.
właścicielem Krajowego Systemu
Poboru Opłat i poszczególnych
elementów, które wchodzą w jego
skład, jest Minister Finansów.
Natomiast podlegający mu Szef
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odpowiada za pobór
opłaty elektronicznej za przejazd
po drogach krajowych i płatnych
odcinkach autostrad, a także za
utrzymanie, eksploatowanie i roz-

wijanie elektronicznego systemu
poboru opłat. Poprzednio te obowiązki należały do Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
który przejął je 3 listopada 2018
r. od GDDKiA. Wkrótce funkcjonujący obecnie system viaTOLL
zostanie całkowicie zastąpiony
przez e-TOLL. - System e-TOLL
to zarówno dla administracji jak
i dla jego użytkowników duże
wyzwanie i rewolucyjna zmiana
– podkreśla szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena
Rzeczkowska. - Jest to duży krok w
kierunku cyfrowej transformacji w
obszarze transportu drogowego.
Wdrażane przez nas rozwiązania
to przede wszystkim oferta nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi
do wnoszenia opłaty za przejazdy
po płatnych drogach, które będą
ułatwieniem dla użytkowników –
dodaje.
Rejestracja w systemie e-TOLL
jest możliwa online na stronie

etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem
e-Urzędu Skarbowego.
Docelowo użytkownicy będą
mogli jej dokonać również:
• stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL,
• za pośrednictwem wybranych
operatorów kart flotowych.

Internetowe Konto Klienta
Użytkownicy mogą korzystać z
usług systemu e-TOLL z poziomu
indywidulanego Internetowego
Konta Klienta, które pozwoli na:
• rejestrację online (metody uwierzytelnienia: Profil Zaufany,
mObywatel, login i hasło),
• zarządzanie danymi i usługami
e-TOLL w jednym miejscu,
• korzystanie z płatności pre-pay i
post-pay,
• pełne zarządzanie usługami online,
• wszystkie dokumenty finansowe dostępne w jednym
miejscu,

Przepisy ustawy ograniczają
zakres danych niezbędnych do
rejestracji pojazdu w systemie
e-TOLL. Nie jest wymagane podanie m.in. numeru VIN pojazdu,
czy roku produkcji. Zniesiony został też obowiązek aktualizowania
w systemie e-TOLL danych o numerach rejestracyjnych przyczep i
naczep ciągniętych przez ciągniki
siodłowe, co pozwoli na prostszą
realizację procesów logistycznych.
Wsparcie dla użytkowników
W procesie rejestracji w systemie użytkowników wspiera Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta.
Infolinia działa całodobowo w
języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy
mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:
• 800 101 101 - numer bezpłatny
dla użytkowników telefonów
stacjonarnych w Polsce
• +48 22 521 10 10 - numer
płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla
użytkowników z zagranicy –
opłata za połączenie zgodna z
cennikiem operatora.
Dodatkowo do dyspozycji użyt-

kowników jest adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl. Pytania można
przesyłać też w formie korespondencji listownej na adres Ministerstwa Finansów.

Pobór opłat w nowym
systemie
Pobór opłat w nowym systemie
już ruszył. Przewidziano jednak
okres przejściowy, w którym równolegle działać będą dwa systemy
viaTOLL i e-TOLL.
Z tego też powodu na miejscach
poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla użytkowników systemu
e-TOLL i viaTOLL zostały uruchomione dedykowane prawe, skrajne
pasy przejazdowe. Warto podkreślić, że na dedykowanych pasach
e-TOLL nie ma możliwości uiszczenia opłaty za przejazd gotówką,
kartami płatniczymi oraz karatami
flotowymi.

Kolejne etapy projektu
W sklepach Google Play i App
Store została udostępniona bezpłatna aplikacja mobilna e-TOLL
PL, która jest jednym z narzędzi do
przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz
danych o przewozach towarów
wrażliwych do systemu SENT.
Poprzez aplikację jest możliwe
uiszczanie opłaty za przejazd po
drogach płatnych.
W pierwszej połowie czerwca
uruchomiono też pierwsze Miejsca
Obsługi Klienta dla użytkowników
e-TOLL.
■ Katarzyna Gwara

STUDIO DETAILINGOWE
PIELĘGNACJA SAMOCHODOWA
KOREKTY LAKIERU
POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
FOLIE PPF
ZMIANA KOLORU

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKTY

13 SHINE STUDIO, CZĘSTOCHOWA
al. Wojska Polskiego 17/19
600 914 481
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NAJLEPSI FACHOWCY

13shine
13shinestudio
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praca
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Pracuj
z najlepszymi!

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski - jeden
z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche,
Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Diagnosta

Specjalista
ds. Zakupu Samochodu

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

Wykonywanie kompleksowej diagnostyki pojazdów,
Naprawianie samochodów w zakresie elektryki i elektroniki
samochodowej,
Praca na urządzeniach diagnostycznych,
Znajomość standardów importerskich Grupy VW będzie
dodatkowym atutem

Wymagania:
•
•
•
•
•

Doświadczenie w diagnozie i naprawie samochodów w
zakresie mechaniki lub elektromechaniki,
Wykształcenie min. średnie techniczne,
Znajomość czytania i posługiwania się schematami
elektrycznymi,
Mile widziana znajomość obsługi komputera i urządzeń
diagnostycznych,
Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

Wykonywanie kompleksowej diagnostyki pojazdów,
Naprawianie samochodów w zakresie elektryki i elektroniki
samochodowej,
Praca na urządzeniach diagnostycznych,
Znajomość standardów importerskich Grupy VW będzie
dodatkowym atutem

Wymagania:
•
•
•
•
•

Mile widziane min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży
samochodów używanych,
Wykształcenie minimum średnie,
Samodzielność, odpowiedzialność i zorientowanie na wynik,
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie
dodatkowym atutem,
Prawo jazdy kat. B.
Krotoski Częstochowa
ul. Makuszyńskiego 74/76
42-209 Częstochowa

Wyślij CV na adres:
sekretariat.czestochowa@krotoski.com

Pracuj
z najlepszymi!

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski - jeden
z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche,
Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Magazynier

Mechanik samochodowy

Opis stanowiska:

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•

•
•

Obsługa klienta wewnętrznego (serwisy) i zewnętrznego,
Kompletacja zamówień według dokumentów,
Terminowe przyjmowanie dostaw,
Rozkładanie przyjętego towaru na strefy oraz lokalizacje,
Przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu zgodnie z
wymogami,

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji
rynkowej,
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego
doświadczenia,
Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Dostęp do systemu szkoleń,
Dofinansowanie do opieki medycznej oraz kart sportowych

Wyślij CV na adres:
sekretariat.czestochowa@krotoski.com

•
•
•

Kontrola stanu technicznego pojazdów,
Diagnozowanie przyczyny usterki i określanie zakresu
naprawy,
Przeprowadzanie napraw mechanicznych/mechanicznych i
elektronicznych zgodnie z technologią naprawy,
Obsługa specjalistycznych narzędzi warsztatowych,
Współpraca z innymi pracownikami serwisu

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji
rynkowej,
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego
doświadczenia,
Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Dostęp do systemu szkoleń,
Dofinansowanie do opieki medycznej oraz kart sportowych.
Krotoski Częstochowa
ul. Makuszyńskiego 74/76
42-209 Częstochowa

motoryzacja
Od 2022 roku
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Autostrada A1

Samochody z nowym Kolejne kilometry betonowej
nawierzchni udostępnione kierowcom
obowiązkowym
wyposażeniem
Inteligentne ograniczniki prędkości i asystent pasa ruchu
– między innymi takie elementy znajdą się wśród
obowiązkowego wyposażenia
samochodu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od nowego
roku.
Rozporządzenie w tej sprawie
przyjęły kraje członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej. W
ten sposób ma zostać znacznie
zmniejszona liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Od
połowy maja 2022 roku w samochodach produkowanych na rynek
europejski, będzie o wiele więcej
systemów bezpieczeństwa w standardzie.
Zgodnie więc z nowymi zasadami we wszystkich pojazdach
silnikowych (w tym ciężarówkach, autobusach, samochodach
dostawczych i sportowo-użytkowych) będą musiały działać takie
elementy bezpieczeństwa, jak:
• inteligentne
dostosowanie
prędkości,
• ułatwienia w zakresie montażu
alkomatów blokujących zapłon,
• systemy ostrzegania monitoru-

jące senność i uwagę kierowcy,
• zaawansowane systemy wykrywania rozproszenia uwagi kierowcy,
• awaryjne sygnały stopu,
• systemy wykrywania obiektów
przy cofaniu,
• rejestratory danych na temat
zdarzeń,
• systemy monitorowania ciśnienia w oponach.
Oprócz tego osobówki i dostawczaki będą musiały mieć jeszcze
zaawansowane elementy bezpieczeństwa, takie jak:
systemy hamowania awaryjnego,
systemy utrzymywania pojazdu na
pasie ruchu w nagłych sytuacjach,
zwiększone strefy zabezpieczenia
przed uderzeniem głową, mogące
złagodzić obrażenia podczas kolizji
z niechronionymi uczestnikami
ruchu drogowego np. pieszymi i
rowerzystami.
To wciąż nie koniec – w przypadku ciężarówek i autobusów,
będą one musiały być tak projektowane i konstruowane, by
znacznie zmniejszyć martwe pola
wokół pojazdu. Będą też oczywiście podlegać ogólnym wymogom
i istniejącym systemom.
■ Katarzyna Gwara

Kierowcy mają do dyspozycji
kolejnych pięć kilometrów
nowej betonowej jezdni w
ciągu budowanej autostrady A1
między Piotrkowem Trybunalski i Kamieńskiem. To
pierwszy oddany po okresie
zimy odcinek nowej jezdni.

Organizacja ruchu wpływa na
kolejność
Dotychczas kierowcy mogli na
tym odcinku korzystać z 7-kilometrowej nowej betonowej jezdni.
Od niedawna jest to blisko 12 km.
Oddany odcinek nie jest jednak
bezpośrednim przedłużeniem już
istniejącej betonowej jezdni. Pojawił się między miejscowościami
Parzniewice i Norbertów, czyli w
odległości blisko 7 kilometrów od
używanej już jezdni betonowej.
Taka kolejność wykonywania i
przekazywania do użytku poszczególnych odcinków wynika z
kwestii organizacyjnych.

początku lipca. Następny 2-kilometrowy, ostatni na południe
odcinek do granicy kontraktu w
Kamieńsku, do końca lipca.
Brakujący odcinek o długości 6,7
kilometra ma zostać przekazany
do użytku w połowie sierpnia. Tym
samym stara jezdnia tzw. „gierkówki” przejdzie bezpowrotnie
do historii, a kierowcy na całym
łódzkim, 64-kilometrowym odcinku budowanej A1 będą mieli
do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

Od października 2021 r.
będzie 2+2

Należy jednak zaznaczyć, że do
jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden
pas ruchu w kierunku Łodzi oraz
jeden w kierunku Katowic. 1 października wprowadzony zostanie
układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w
obu kierunkach.
■ Katarzyna Gwara

Wakacyjne deklaracje
wykonawcy
Cała
betonowa
jezdnia
wschodnia ma być, według deklaracji wykonawcy, dostępna jeszcze
w czasie wakacji. Kolejny 4-kilometrowy odcinek w kierunku południowym, od istniejącej jezdni
betonowej ma zostać oddany na

AUTO-MASTKOMIS

Grzegorz Mastalerz
ul. G³ówna 12
42-200 Czêstochowa

PL

T

AUTO-MAS

KREDYTY - skup - zamiana - sprzeda¿
www.automast.pl

automast@interia.pl

+48 733 551 251; +48 501 475 244
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Wybrane samochody na dzień 25 czerwca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

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

69.900 zł

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

53.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

139.900 zł

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

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

74.900 zł

78.900 zł

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

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

124.900 zł

43.900 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
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 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+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000, 
2.700 zł
FIAT PUNTO 1.4 E rok prod. 2007, 
9.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FIAT UNO 1.1 LPG do 2029 r., rok prod. 1994, 
3.300 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 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 3 1.6 E, rok prod. 2006, 
11.900 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, 
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

12.800 zł
28.200 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 

6.700 zł
7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

58.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 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, 
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 

5.900 zł
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
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Masz brudne szyby i światła?
Możesz otrzymać mandat
w wysokości nawet 500 zł
Funkcjonariusze mają prawo
ukarać nas, jeśli mamy brudne
szyby i światła w pojeździe.
W tej sytuacji grzywna może
sięgnąć od 20 do 500 złotych.
To jednak nie wszystko. Kierowcy
grożą jeszcze punkty karne. Ile? Aż
6. Jeśli dodatkowo tablice rejestracyjne są nieczytelne, wtedy można
się spodziewać dodatkowych 200
zł kary i 3 punktów. Ostrzegasz
innych kierowców przed kontrolą
„mrugając długimi”? Za to przewinienie taryfikator przewiduje
200 zł i 3 punkty karne. W taryfikatorze mandatów znajdziemy
także punkt, który dotyczy naruszenia obowiązku jazdy po prawej
stronie. Jeśli warunki ruchu na to

pozwalają, powinniśmy trzymać
się skrajnie prawego pasa – nawet
jeśli jedziemy pustą wielopasmową
drogą. Niedostosowanie się do
tego przepisu to wykroczenie
obwarowane mandatem w wysokości 150 złotych i 2 punktami
karnymi. Jedną z największych kar
można otrzymać za naruszenie
obyczajowości.
Wykrzykiwanie
wulgarnych i obraźliwych haseł
czy posiadanie prowokacyjnej naklejki na samochodzie uznawane
jest za sianie zgorszenia w miejscu
publicznym. W tym przypadku
mandat może grozić od 100 do
500 zł. Największą karę, bo aż
1500 zł grzywny otrzymać może
osoba, której czyn rażąco uderza w
obyczajowość publiczną.

Od 1 stycznia 2022

Zmiany w przepisach
o licznikach i dużych pojazdach
Z dniem 1 stycznia 2022 roku
ma zacząć obowiązywać nowelizacja przepisów, które dotyczą kontroli po wymianie licznika oraz rejestracji pojazdów
nienormatywnych. To szansa
na to, aby zniknęły kosztowne
absurdy.
Przede wszystkim zapisy dotyczące kontroli przebiegu. Od 2019
roku nieuprawniona zmiana wskazania licznika traktowana jest jako
przestępstwo. Wymiana zegara
wraz z licznikiem powinna być
zgłoszona w ciągu 14 dni na stacji
kontroli pojazdów i odnotowana
przez diagnostę. Problem jednak
w tym, że obecnie ten przepis dotyczy wszystkich środków transportu, które są przeznaczone do
poruszania się po drodze – w tym
maszyny lub urządzenia do tego
przystosowane. Oznacza to, że
zapis obejmuje również te pojazdy,
których... nie trzeba rejestrować.
Taka sytuacja jest absurdalna,
ponieważ gdy wymagana jest naprawa zespołu zegarów w stacji
kontroli pojazdów, na miejscu musi
pojawić się właściciel sprzętu budowlanego czy wózka widłowego,
posiadający licznik kilometrów.
Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że diagnosta, który miałby
weryfikować stan drogomierza
we wszystkich pojazdach, nie ma
ani uprawnień, ani kompetencji
do sprawdzania podzespołów np.
maszyn niedrogowych. Po wejściu
w życie nowelizacji, właściciel pojazdu, który nie podlega rejestracji
nie będzie musiał pojawiać się
u diagnosty. Zmieni się również
sposób wydawania indywidualnych odstępstw od warunków
technicznych, jakim ma obowiązek
podlegać pojazd. Do tej pory decyzje w tej sprawie podejmował
resort transportu. Taka zgoda jest
niezbędna do zarejestrowania pojazdu, który nie spełnia wymogów
w kwestii wymiarów, nacisku na
Opracowanie kolumny:
■ Paula Nogaj

poszczególne osie lub masy – najczęściej dotyczy to ciężarówek,
które są specjalnie przeznaczone
do transportu wyjątkowo dużych
przedmiotów. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że w ostatnim
czasie liczba takich wniosków
zdecydowanie wzrosła. Rocznie
napływa ich około 1,5 tysiąca, a
resort po prostu nie nadąża. Problem wynika również z tego, że od
początku ubiegłego roku pojazd
sprowadzony z zagranicy należy
zarejestrować w ciągu 30 dni od
daty jego sprowadzenia. Na decyzje o odstępstwach nabywca
musi czekać nawet do 90 dni.
Podsumowując – w tej sytuacji
nowy właściciel pojazdu jest niesprawiedliwie narażony na karę,
która wynosić może do 1000 zł.
Nowelizacja prawa ma przenieść
kompetencje wydawania indywidualnych odstępstw od warunków
technicznych na Transportowy
Dozór Techniczny, co ma przyspieszyć czynności w tym zakresie.

23.

P.H.U. Dariusz Borowiecki
Oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:
O wyrób ca³ych resorów wszystkich typów
O regeneracja oraz monta¿ resorów i sprê¿yn samochodowych
O sprzeda¿ resorów
O sprzeda¿ artyku³ów zwi¹zanych z monta¿em resorów
Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

42-242 Rêdziny k/ Czêstochowy,
ul. Wolnoœci 122a
Sklep
(resory firmy SCHOMÄCKER):
tel. 608 689 050
Warsztat (wyrób w³asny):
tel. 608 689 050
www.resory.czest.pl
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Dziwne wykroczenia

Za co można dostać mandat w Polsce?
Często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, za co możemy
dostać mandat. Przepisy
dotyczące ruchu drogowego
i samych pojazdów w niektórych kwestiach są bardzo
precyzyjne – czasami mogą
wzbudzić
zdziwienie.
Brudne szyby i światła, prowokacyjne naklejki na
samochodzie, jedzenie w
czasie jazdy – sprawdź, za co
możesz zostać ukarany.
Niektóre mandaty mogą naprawdę drogo kosztować. Najczęściej karane są osoby, które
przekraczają prędkość, nie stosują się do znaków drogowych i
sygnałów czy nie ustępują pierw-

szeństwa. Taryfikator mandatów
przewiduje jednak o wiele więcej
sytuacji, które mogą nam się wydawać absurdalne. Na przykład nie
powinniśmy zostawiać włączonego
silnika na postoju – nawet wtedy,
jeśli chcemy, aby klimatyzacja
cały czas działała. Możemy zostać
wtedy ukarani grzywną w kwocie
100 złotych. Tyle samo grozić może
za używanie sygnałów dźwiękowych w terenie zabudowanym.
Grzywną może zostać ukarany kierowca, który nonszalancko zmienia
pasy ruchu. Nieużywanie w tej
sytuacji kierunkowskazów grozi
mandatem o wartości 200 zł. Dodatkowo przewidziane są 2 punkty
karne. Nie można naruszać również
obowiązku jazdy prawą stroną i nie
chodzi o jazdę samochodem lewym
pasem pod prąd. Wyobraźmy sobie

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

pustą drogą wielopasmową. Jeżeli mamy takie właśnie warunki
przed sobą, powinniśmy trzymać
się skrajnie prawego pasa. W innej
sytuacji popełniamy wykroczenie,
które może zostać obłożone karą
wynoszącą 150 zł i 2 punktami
karnymi. Niektórzy kierowcy pozostawiają na sprowadzonym
aucie naklejkę, która informuje o
poprzednim państwie rejestracji
pojazdu. To wykroczenie, które obwarowane jest karą 100 złotych.
■ Paula Nogaj

motoryzacja
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Uwaga

Z państwowych autostrad znikną bramki
Wszystkie bramki na państwowych odcinkach autostradach
znikną – takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. W ten sposób mają
więc zniknąć korki tworzące się
przed bramkami. Poza tym sam
proces płacenia za przejazd autostradą ma być korzystniejszy
i bardziej komfortowy.

Koniec z tradycyjnym
płaceniem na bramkach
Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru
opłaty za przejazd autostradą. Polega ona na rezygnacji z poboru

manualnego prowadzonego przez
Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, oraz wprowadzeniu
dwóch nowych trybów uiszczenia
opłaty: elektronicznego biletu autostradowego i opłaty pobranej na
podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do
Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, dalej jako „SPOE KAS”
- czytamy w informacji o ustawie
zamieszczonej na stronie kancelarii prezydenta. W razie wyboru
tej ostatniej metody płatności,
użytkownik autostrady będzie
obowiązany do zainstalowania
i uruchomienia stosownego urządzenia lub aplikacji.
Jak czytamy, ustawa wprowadza

podstawę prawną dla szefa KAS
do poboru opłaty za przejazd autostradą również na odcinkach
koncesyjnych, na których opłatę
za przejazd autostradą pobiera
drogowa spółka specjalnego przeznaczenia albo spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad albo drogowa spółka
specjalnego przeznaczenia zawarli
umowę o budowę i eksploatację,
albo wyłącznie eksploatację autostrady. Jednocześnie w ustawie
wskazano, że na odcinkach koncesyjnych szef KAS będzie pobierał
opłatę w wysokości wynikającej
z umów koncesyjnych, o ile koncesjonariuszowi przysługuje uprawnienie do ich ustalania.

AUDIO SYSTEM

RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)
42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30
KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

Radia samochodowe
Nawigacje
O CB-Radia
O Antyradary - Yanosik, Coyote
O G³oœniki
O

O

Dwie metody płatności
Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości
opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez
użytkowników pojazdów lekkich
(o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony):
• Zakup biletu autostradowego
online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw
czy w kiosku, po podaniu numeru
rejestracyjnego pojazdu. Bilet
autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym
czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę. Jednak nie może być on
dłuższy niż 48 godzin od daty
i godziny początku okresu ważności wskazanej na bilecie.
• Na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS (e-TOLL).
Takie rozliczenie opłaty odbywać
się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod
płatności. Kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się
w systemie oraz zainstalować
i uruchomić bezpłatną aplikację
mobilną e-TOLL PL (dostarczoną
przez MF i KAS), stosowne urządzenie OBU – On Board Unit lub
ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacyjny.
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Do zakupu biletu autostradowego nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani
przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać
numer rejestracyjny pojazdu
i określić odcinek drogi, na którym
realizowany będzie przejazd.

Za niewniesienie opłaty
będzie mandat
Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń
lub systemów wykorzystujących
technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych,
będą uprawnieni funkcjonariusze
Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu
Drogowego, a także, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań,
funkcjonariusze policji.
Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub
jej odcinkiem po upływie daty
i godziny końca okresu ważności
wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobierana będzie opłata dodatkowa,
dla samochodu osobowego, w wysokości 500 zł.
Nowe przepisy nie wejdą w życie
od razu, ale systematycznie.
W pierwszej kolejności z pomocą
aplikacji lub specjalnego biletu
opłacimy przejazd na odcinkach
A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. Ma to
nastąpić już 1 grudnia br. Później
stopniowo będą potem likwidowane kolejne bramki.
■ Katarzyna Gwara
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Kara za jedzenie i palenie
w czasie jazdy
Palenie przez kierowcę jest zabronione wtedy, gdy kierowca
przewozi pasażera. Za to przewinienie można otrzymać 50 złotych grzywny.
Jedzenie to też powód, przez który
prowadzący pojazd może zostać
ukarany. Przepisy nie pozostawiają
wątpliwości. W polskim systemie
prawnym zakaz jedzenia w trakcie
jazdy dotyczy głównie kierowców
zawodowych, którzy pracują w fir-

mach zajmujących się przewozem
osób. Wysokość kary dla takiej
osoby wynosi 50 zł, ale w sytuacji,
kiedy funkcjonariusze uznają, że
czynność ta ogranicza koncentrację
prowadzącego pojazd i może przyczynić się do wykonania manewru
zagrażającego pasażerom, wtedy
kara może wynieść 200 zł. Kierowca, aby zjeść, powinien zrobić
sobie przerwę lub wykorzystać do
tego ustawowo określone pauzy.

Jak z nimi walczyć

Kuny mogą wyrządzić szkody
Kuny, choć niektórym mogą wydawać się urocze, sieją zgrozę
wśród zmotoryzowanych ze
względu na swoje ostre zęby i
mocną szczękę. Dzięki tym atrybutom są w stanie przegryźć przewody elektryczne, gumowe węże,
przewody hamulcowe bądź maty
wygłuszające. Jak zabezpieczyć
pojazd przed tymi zwierzątkami?
Podpowiadamy.

dbać o czystość w komorze silnika.
Może się zdarzyć, że znajdą się tam
resztki pokarmu, przyniesione przez
inne zwierzęta. Ważne, aby doszczelnić komorę silnika – upewnić
się, że osłona jednostki napędowej
nie ma pęknięć czy uszkodzeń. Jeżeli
fabrycznie taka osłona nie została
przewidziana, należy ją założyć.
Poza tym jednym z najbardziej
znanych sposobów odstraszania
zwierząt są małe urządzenia, które
emitują ultradźwięki – umieszcza się
je dyskretnie pod maską. Urządzenie
to działa nie tylko na kuny, ale również na szczury, czy myszy. Jak działają? To proste. Generują dźwięki
o wysokiej częstotliwości, które
jednak nie są słyszalne dla ludzi.
Dla zwierząt są natomiast bardzo

Naprawa szkód, jakie może wyrządzić kuna, może sięgać nawet
kilkaset złotych. Aktywność tego
gatunku zwiększa się na przełomie
wiosny i lata. Ciepło silnika i kuszące zapachy przyciągają kuny pod
maskę. Aby zniechęcić je do samochodu, należy przede wszystkim

SPRZEDAŻ

WYMIANA

nieprzyjemne, więc to z pewnością
zniechęci je do zbliżenia. Koszt emiterów ultradźwiękowych to około
100 złotych. Innym sposobem jest
zakupienie i użycie substancje w
sprayu. Takie specjalne preparaty
odstraszają nieproszonych gości
ze względu na olejki eteryczne w
składzie, które dla kun są odpychające. Jak go stosować? Wystarczy
spryskać miejsce obok samochodu,
bądź elementy znajdujące się pod
maską. Jeszcze innym sposobem
jest nasączenie materiału bądź też
waty specjalnym odstraszaczem w
płynie. Tak przygotowany materiał
umieszcza się pod maską samochodu. Koszt takiego preparatu to
wydatek ok. 30 zł za 250 ml.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

SERWIS

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
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AUTOBUSÓW
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OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE
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42-202 Częstochowa
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Zmiana na pozycji lidera

Najwyższy budynek
w naszym kraju
Już nie Pałac Kultury i Nauki,
ale wieżowiec Varso Tower jest
najwyższym budynkiem w naszym kraju. Po 65 latach nastąpiła zmiana na pozycji lidera
w tej klasyfikacji.
Warszawski Varso miał być
piątym pod względem wysokości
budynkiem w Europie i zarazem
najwyższym na terytorium Unii
Europejskiej, wyprzedzając (przed
opuszczeniem UE przez Wielką Bry-

tanię) wieżowiec The Shard w Londynie (309,6 m).
Początkowo plany zakładały możliwość realizacji 130-metrowego
wieżowca, ale ostatecznie okazało
się, że będzie mógł powstać większy
obiekt. Docelową wysokość 310 metrów wieżowiec osiągnął 21 lutego
2021. Budynek stał się najwyższym
w Polsce zarówno pod względem
wysokości mierzonej do dachu, jak
i wysokości architektonicznej.

budownictwo

budownictwo

Pieniądze na inwestycje
samorządów
Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
uruchamiają Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wsparcie finansowe ma pobudzić nwestycje w regionach w
całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami.
Priorytetowe inwestycje
Bank Gospodarstwa Krajowego
planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu. Pierwszą
uruchomi już wkrótce. Pilotażowe

nabory pozwolą zweryfikować
priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji.
Program obejmuje 35 obszarów
gospodarki, a w pierwszym naborze

priorytetami będą m.in. inwestycje
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła
na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami.
W programie nie ma limitów
wartości inwestycji. Oznacza to, że
można z niego sfinansować zarówno
budowę chodnika, żłobka, ale także
kanalizacji czy nowej drogi. Na programie mają skorzystać też przedsiębiorcy. Realizacja wielu inwestycji
przypadnie lokalnym firmom.
Zasady programu
Proces będzie się odbywał w
pełni elektronicznie – w specjalnie
przygotowanej aplikacji programu.
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Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie.
Po zakończeniu naboru przekaże
zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację,
na podstawie której Prezes Rady
Ministrów zdecyduje o przyznaniu
dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd
otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Aby JST mogła uruchomić przetarg,
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otrzyma od Banku Gospodarstwa
Krajowego wstępną promesę, a po
zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną.
W przypadku inwestycji, których
realizacja będzie trwała 12 miesięcy
lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu
po zakończeniu realizacji inwestycji.
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12
miesięcy, samorząd otrzyma środki
w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
Więcej szczegółów znajdziemy
na stronie www.bgk.pl
■ Katarzyna Gwara
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sport
Mistrzostwa Polski
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Raków Częstochowa

Kolejne medale dla Quick Shot Karnety na sezon 2021/2022
Kickboxing

Na Pomorzu Zachodnim w Szczecinku
rywalizowano o medale Mistrzostw
Polski full contact. Podczas zawodów
nie zabrakło zawodników z częstochowskiego klubu Quick Shot
Kickboxing, którzy wywalczyli kolejne medale.
- To były absolutnie wyjątkowe Mistrzostwa. Naocznie powoływałem zawodników
do kadry Polski, w związku z członkostwem
w rodzinie olimpijskiej, czułem zelektryzowanie zawodników, marzenie o reprezentacji kickboxingu na Igrzyskach jest coraz
bliżej – powiedział Radosław Laskowski,
trener kadry Polski full contact i współtwórca sukcesów wielu Mistrzów Świata.
W Szczecinku wystartowali zawodnicy
z Quick Shot Kickboxing - juniorzy starsi
Dominik Krzemiński -60kg i debiutujący
na ringowych deskach Kacper Oziembała
-71kg oraz Michał Fica -81kg. Dominik
w ćwierćfinale zmierzył się z Alanem Tuzik
z Dragon Gorzów Wielkopolski. Dominik
spełnił moje i swoje oczekiwania. Zawalczył znacznie lepiej niż na ubiegłorocznych
Mistrzostwach w Drezdenku. Walka była
zacięta, nie ustępował w atakach. Po walce
Dominik podsumował, że „brakowało mu
prądu, ale jest zadowolony” – podsumował
trener zawodników Łukasz Wabnic. Kacper

z Dominikiem Jurdzińskim z POPRAWA Siedlików
prowadził
każdą
rundę,
wykorzystywał podcięcia na
stopę i silnymi uderzaniami zdobywał
punkty. Tę walkę
można zobaczyć na
youtube klubu wpisując - Oziembała vs
Jurdziński. W półfinale Kacper trafił na
Sławomira Malika
z Boksing Zielona
Góra. W tej walce
brakowało jednak
Kacprowi obycia.
Przeciwnik był bardziej doświadczony.
Najważniejsze, że Kacper pokazał kawał
pięknego sportu i dzięki jego znakomitemu
debiutowi, wracamy z brązowym medalem
Mistrzostw Polski. Sama atmosfera ringu
nie jest łatwa, zwłaszcza dla debiutanta,
zwycięstwo w pięknym stylu jest więc podwójną radością.– skomentowała Martyna
Stejskal, kierownicza wyjazdu. Michał pojedynkował się ze zwycięzcą swej kategorii
Janem Matyjaszczykiem z PROSNA Kalisz.
Był to debiut Michała nie tylko na ringu, ale
na jakichkolwiek zawodach, jego start miał
na celu zdobycie doświadczenia. Jednakże
w wadze Michała było tylko czworo zawodników i Michał również wrócił do Częstochowy z tytułem brązowego medalisty
Mistrzostw Polski.
30 listopada 2018 r. WAKO, czyli Światowa Organizacja Kickboxingu była uznana
warunkowo i od tego czasu pracowała
z ukierunkowanym profilem rozwoju. 10
czerwca 2021 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował jej pełne
członkostwo. W lipcu w Tokio podczas sesji
zgromadzenia MKOL WAKO zostanie formalnie przyjęte jako pełnoprawny członek.
Quick Shot Kickboxing dołoży wszelkich
starań, by Częstochowa doczekała się olimpijczyka właśnie w tej dziedzinie sportu.
■ fot. materiały prasowe klubu

Klub Raków Częstochowa przedstawił
harmonogram sprzedaży karnetów
na sezon 2021/2022. Sprzedaż ma ruszyć już 1 lipca. Jeśli nie chcecie
martwić się o miejsce na trybunach
przy ul. Limanowskiego, nie traćcie
czasu i zakupcie karnet!

- W sezonie 2021/2022 PKO Ekstraklasy
Czerwono-Niebiescy rozegrają 17 meczów
w roli gospodarza. Rozgrywki wystartują
w ostatnim tygodniu lipca i potrwają do maja
przyszłego roku. Z powodu wciąż trwających
obostrzeń sanitarnych w sprzedaży znajdzie
się jedynie 1225 karnetów, a zakupić je będzie można na stronie bilety.rakow.com
oraz w sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej.
Odbiór będzie możliwy osobiście lub poprzez wysyłkę kurierem – informuje klub.

Exact Systems Norwid

Kacper Wnuk kolejnym nowym
zawodnikiem

21-letni Kacper Wnuk został nowym
siatkarzem drużyny Exact Systems
Norwid. Częstochowski klub powoli zamyka kadrę na zbliżający się sezon
2021/2022.
Exact Systems Norwid sukcesywnie pozyskuje zawodników, którzy wraz z częstochowską drużyną walczyć będzie o awans
do Plus Ligi. Do tej pory działacze często-

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa
vs. Falubaz Zielona Góra
W najbliższą niedzielę 27 czerwca Eltrox Włókniarz Częstochowa zmierzy
się na wyjeździe z Marwis.pl Falubaz
Zielona Góra. Początek spotkania
o godz. 16:30.
W miniony weekend podopieczni szkoleniowca Piotra Świderskiego mieli przerwę
od ligowych zmagań. Przypomnijmy, że
w poprzedniej rundzie Biało-Zieloni ulegli
Fogo Unii Leszno 41:49. Wcześniej jednak
Biało-Zieloni mogli pochwalić się nieprzerwaną passą zwycięstw. Obecnie Eltrox

Włókniarz Częstochowa zajmuje 5 miejsce
w tabeli z ilością 11 punktów. Tyle samo
ma na swoim koncie Fogo Unia Leszno,
która uplasowała się na 4. miejscu. Trzecie
miejsce zajmuje Motor Lublin, mając na
koncie 13 punktów. Drugą lokatę zajmuje
aktualnie drużyna Moje Bermudy Stal
Gorzów, a pozycje lidera Betard Sparta
Wrocław. Najbliższy domowy mecz zaplanowany został na piątek 2 lipca. Wtedy też
częstochowskie Lwy zmierzą się z drużyną
Moje Bermudy Stalą Gorzów. Klub poinformował, że wciąż dostępne są bilety na to
spotkanie.

Co ważne, przy zakupie karnetu, istnieje
możliwość zakupu biletu na mecz II rundy
el. Ligi Konferencji Europy. Od 1 do 4 lipca
trwać będzie sprzedaż dla karnetowiczów
z całego sezonu 2020/2021, od 5 do 7 lipca
prowadzona będzie sprzedaż dla karnetowiczów z rundy jesiennej sezonu 2020/2021.
Sprzedaż otwarta ruszy 8 lipca. Cennik biletów/karnetów na sezon 2021/2022 są następujące: Karnet normalny – 499 zł Karnet
ulgowy – 429 zł Bilet normalny - 35 zł Bilet
ulgowy - 30 zł (Trybuna prosta), Karnet normalny – 429 zł Karnet ulgowy – 359 zł Bilet
normalny - 30 zł Bilet ulgowy - 25 zł (Trybuna za bramką), Karnet normalny – 649 zł
Karnet ulgowy – 499 zł Bilet normalny - 45
zł Bilet ulgowy - 35 zł (Trybuna kryta). Szczegółowy regulamin zostanie przedstawiony
w poniedziałek 28 czerwca.

Historyczny awans

Skra Częstochowa
w Fortuna 1. Lidze
Skra Częstochowa, pokonała w finale
baraży 3:0 KKS Kalisz, zapewniając
sobie tym samym awans do Fortuna 1.
Ligi. To historyczne zwycięstwo dla
klubu.
Bramki dla Skry podczas decydującego
spotkania zdobyli Lucjan Klisiewicz, Maciek Kazimierowicz oraz Dawid Niedbała.
- Wciąż nie dociera do nas jak wielki sukces
piłkarze Skry odnieśli w sobotę na stadionie
miejskim w Kaliszu. Wygrana 3:0 w finale
barażów dała nam upragniony, ale i niespo-

chowskiego klubu mocno przemeblowali już
skład. Do zespołu dołączyli: Artur Sługocki,
Krzysztof Gibek, Kamil Długosz (przyjmujący), libero Mateusz Podborączyński
i teraz atakujący Kacper Wnuk.To 21-letni
zawodnik, który w ostatnim sezonie grał
w Tauron 1 Lidze w BAS Białystok, ale ten
zespół spadł do II ligi. W trakcie sezonu
zaprezentował się w ponad 100 setach
i zdobył 376 punktów.
■ Foto: Exact Systems Norwid

dziewany awans do Fortuna 1. Ligi. Skalę
sukcesu najlepiej oddaje fakt, że ostatnio na
tym poziomie rywalizacji występowaliśmy…
69 lat temu! Awansem będziemy cieszyć się
jeszcze długie tygodnie – zapewnia klub.
KKS Kalisz – Skra Częstochowa 0:3 (0:1)
0-1 Lucjan Klisiewicz 13’ asysta Pietraszkiewicz
0-2 Maciej Kazimierowicz 65’
0-3 Dawid Niedbała 81’ asysta Nocoń
KKS: Molenda, Gawlik, Maćczak (Majewski), Borecki, Kendzia, Hołota, Gordillo
Benitez, Radzewicz, Łuszkiewicz (Kamiński
Ż), Putno (Mickevics), Zawistowski (Mączyński)
Skra: Biegański, Brusiło, Sadowski, Holik,
Napora, Nocoń, Kazimierowicz (Warnecki),
Pietraszkiewicz (Niedbała), Noiszewski,
Klisiewicz (Gołębiowski), Wojtyra (Milasius)
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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zapraszamy!

