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Wyślij swoje pytanie na adres:  
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

Obecnie nie ma podstawy 
prawnej, która umożliwiłaby pra-
codawcom pytanie pracowników 
o  szczepienie przeciw COVID-19 
- wszelkie dane dotyczące zdrowia 
pracownika, z  wyjątkiem badań 
okresowych i wstępnych, objęte są 
tajemnicą lekarską. Wkrótce może 
się to jednak zmienić. Rządzący 
pracują bowiem nad nową ustawą, 
która ma dać pracodawcom możli-
wość dostępu do informacji o  tym, 
czy ich pracownicy zostali zaszcze-
pieniu przeciwko COVID-19.

Projekt jest poselski – dzięki temu 
jego ścieżka legislacyjna ma być 
krótsza. Lista osób zaszczepionych 
ma być dostępna w  specjalnym 
w  systemie informatycznym.  
- W tej chwili wiemy, że wielu pra-
codawców chciałoby mieć taki do-
stęp, wiele związków i  organizacji 
pracodawców zgłasza się także do 

nas z takim apelem, abyśmy jednak 
taką możliwość im udostępnili, po-
nieważ wiedzą, że każda absencja 
w zakładach pracy powoduje jakieś 
zawirowania gospodarcze. Tego też 
chcemy uniknąć – mówił wiceszef 
resortu zdrowia Waldemar Kraska. 

W jaki sposób pracodawca będzie 
mógł wykorzystać taką wiedzę? Na 
pewno na tej podstawie nie będzie 
mógł zwolnić pracownika. Będzie 
mógł jednak przenieść osoby nie-
zaszczepione w takie miejsca, gdzie 
nie ma dużego kontaktu z  innymi 
osobami. W jego ocenie osoby nie-
zaszczepione nie powinny mieć ob-
niżonej pensji. - Tak daleko bym nie 
szedł, ale tutaj pracodawca będzie 
decydował o  pensji tego pracow-
nika – powiedział. W efekcie może 
się więc okazać, że nieszczepiony 
pracownik rzeczywiście mniej za-
robi. Dlaczego? Bo po przeniesieniu 

na inne stanowisko, wynagrodzenie 
ma odpowiadać rodzajowi aktu-
alnie wykonywanej pracy.

Nowe przepisy mają też umoż-
liwić  wysyłanie na bezpłatne 
urlopy niezaszczepionych pracow-
ników. Dodatkowo projektowane 
regulacje mają dawać możliwość 
weryfikacji przez przedsiębiorców, 
czy osoby korzystające z  ich usług 
są zaszczepione przeciwko COVID-
19.  Minister zdrowia tłumaczy, że 
chodzi o  bezpieczeństwo pracow-
ników i  osób, które mają kontakt 
z  pracownikami, bo korzystają 
z  usług danego podmiotu. Pro-
jekt jednak budzi ogromne kon-
trowersje – różne środowiska 
grzmią, że przepisy będą dys-
kryminujące dla pracowników. 
Wśród krytykujących są między  
innymi związkowcy.

 ■ Katarzyna Gwara

Pomysł dotyczący niezaszczepionych pracowników

Pracodawca 
będzie mógł wysłać 
na bezpłatny urlop 
lub zmienić 
stanowisko pracy

Wkrótce w Sejmie mają być rozpatrywane przepisy o możliwości dostępu pracodawców  
do informacji o tym, czy ich pracownicy zostali zaszczepieniu przeciwko COVID-19.  

Ze wstępnych projektów wynika, że tych niezaszczepionych pracodawca będzie mógł wysłać 
na bezpłatny urlop lub przenieść na inne stanowisko pracy.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

WOJCIECH
KONIECZNY
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Zapraszam do mojego biura senatorskiego 
w Częstochowie przy Alei NMP 24 lokal 14

Wiele osób, które są już blisko 
wieku emerytalnego niejedno-
krotnie zadają sobie pytanie 
o  wysokość swojego przy-
szłego świadczenia. Czy 
otrzymana kwota będzie wy-
starczała na ich „emeryckie” 
życie? Czy może lepiej popra-
cować dłużej, żeby potem 
dostawać więcej? Przyszli eme-
ryci, zanim podejmą decyzję 
o  zakończeniu aktywności za-
wodowej, mogą sprawdzić jej 
wysokość.  Najwyższa emery-
tura wypłacana przez 
częstochowski Oddział ZUS to 
ponad 15,4 tys. zł. Otrzymuje ją 
mężczyzna, który na emeryturę 
przeszedł w wieku 70 lat.

- Kwotę swojej przyszłej emery-
tury można poznać bardzo łatwo. 
Wystarczy skorzystać z  kalkula-
tora emerytalnego, który znajduje 
się na stronie internetowej ZUS 
lub na swoim profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS, 
można też skorzystać z  pomocy 
doradcy emerytalnego, który jest 
dostępny w  każdej placówce ZUS 
– mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS w wo-
jewództwie śląskim.

Doradca emerytalny  
wyliczy i podpowie

Rozmowa z doradcą może odbyć 
się na miejscu w urzędzie, ale taką 
konsultację można przeprowa-
dzić zdalnie, bez wychodzenia 
z  domu, korzystając z  e-wizyty. 
- Niezależnie od tego, czy z  na-
szym ekspertem będziemy roz-
mawiać online z  domu czy na 
miejscu w  placówce ZUS, ważne, 
aby podczas tego spotkania mieć 
przy sobie dokument tożsamości. 
Doradca na podstawie danych 
z  konta ubezpieczonego wyliczy 
prognozowaną emeryturę. Po-
nadto, poza symulacją wysokości 
świadczenia, podpowie kiedy 
najkorzystniej na nie przejść, 
sprawdzi też, czy klient ma już wy-

liczony kapitał początkowy, który 
jest ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na wysokość przyszłej eme-
rytury – dodaje rzeczniczka.

Wysokość przyszłej emerytury 
na PUE ZUS

Kwotę swoje przyszłej emery-
tury można także poznać wczy-
tując się w  „Informację o  Stanie 
Konta Ubezpieczonego”, którą 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
co roku udostępnia każdemu 
ubezpieczonemu na profilu PUE 
ZUS. W  tym elektronicznym ze-
stawieniu znajduje się wysokość 
prognozowanej emerytury na 
moment osiągnięcia wieku emery-
talnego, czyli 60 lat w  przypadku 
kobiet i 65 lat u mężczyzn. – Nato-
miast dla osób, które przekroczyły 
wiek emerytalny, ale nie mają 
jeszcze ustalonej emerytury, dla 
nich prognozowana wartość eme-
rytury została ustalona zarówno 
dla rzeczywistego wieku, jak też 
dla kolejnych pięciu lat – dodaje 
Kopczyńska.

Dlatego jeśli ktoś nie ma jeszcze 
swojego profilu na PUE ZUS, 
warto go założyć, dzięki temu 
wiele spraw w  instytucji można 
załatwić zdalnie, bez konieczności 
wizyty w ZUS.  

Skorzystaj z kalkulatora  
emerytalnego

Kwotę przyszłej emerytura 
każdy może obliczyć sam. Na 
stronie www.zus.pl jest ogólnie 
dostępny kalkulator emerytalny, 
gdzie po wprowadzeniu niezbęd-
nych danych, kalkulator wyliczy 
nam hipotetyczną emeryturę. 
Podobny kalkulator znajduje się 
na profilu PUE, ale tam już więk-
szość danych do wyliczenia przy-
szłego świadczenia pobierane są 
z systemu ZUS, z  indywidualnego 
konta każdego ubezpieczonego.

Wniosek do ZUS

Jeżeli ktoś zbliżył się do wieku 
emerytalnego wówczas może 
złożyć wniosek o  emeryturę. Taki 

wniosek można złożyć nie wcze-
śniej niż na miesiąc przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego. 
ZUS emeryturę obliczy i  przyzna, 
jednak nie rozpocznie jej wypła-
cania. Prawo do emerytury bo-
wiem, to nie to samo, co prawo 
do jej wypłaty, ponieważ można 
złożyć wniosek o  przyznanie 
emerytury i  dalej pracować. ZUS 
wypłaci świadczenie dopiero 
po dostarczeniu przez klienta 
świadectwa pracy potwierdza-
jące rozwiązanie stosunku pracy, 
w  którym pozostawał bezpo-
średnio przed nabyciem prawa do 
emerytury.

Dłuższa praca się opłaca

- System emerytalny w  naszym 
kraju opiera się na prostej zasa-
dzie: im dłużej pracujemy, tym 
wyższa będzie emerytura. Dzięki 
dłuższej pracy gromadzimy więcej 
środków na indywidualnym koncie 
emerytalnym i  krótsza jest pro-
gnozowana średnia naszego życia, 
która jest brana pod uwagę, gdy 
już zdecydujemy się przejść na 
emeryturę. Te wszystkie składniki 
są bardzo ważne, bo emeryturę 
wyliczamy dzieląc sumę zwalo-
ryzowanych składek i  kapitału 
początkowy przez statystyczną 
średnią dalszą długość życia w mo-
mencie przejścia na emeryturę – 
wyjaśnia rzeczniczka.

W  województwie śląskim naj-
wyższą emerytura to 17,7 tys. zł. 
Otrzymuje ją klient Oddziału ZUS 
w  Chorzowie. Wniosek o  emery-
turę złożył w wieku 77 lat i 6 mie-
sięcy, jego staż pracy to prawie 57 
lat okresów składkowych i  nie-
składkowych. Każdy rok pracy 
przepracowany po osiągnięciu po-
wszechnego wieku emerytalnego 
to wyższa emerytura o  około 8 
proc.  Najwyższa emerytura wypła-
cana przez częstochowski Oddział 
ZUS to ponad 15,4 tys. zł. Otrzy-
muje ją mężczyzna, który na eme-
ryturę przeszedł w wieku 70 lat.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Przestał pracować w wieku 70 lat

Ponad 15,4 tys. zł emerytury 
dla częstochowianina

Włamania do piwnic

Kradną słoiki  
z przetworami, ale nie tylko
W  ostatnim czasie nasiliły się 
włamania do piwnic w budyn-
kach wielorodzinnych. Łupem 
złodziei padają nie tylko słoiki 
z  przetworami, ale również 
wszystkie wartościowe przed-
mioty, przechowywane w  tych 
pomieszczeniach. - Apelujemy 
do mieszkańców, by zamykali 
drzwi na zamek i nie wpuszczali 
na klatkę nieznanych osób – 
podkreśla podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskiej policji.

W ubiegłym tygodniu Komisariat 
III Policji w Częstochowie w ciągu 
zaledwie 2 dni otrzymał 5 zgło-
szeń dotyczących kradzieży z wła-
maniem do piwnic mieszkańców 
ulicy Broniewskiego, Księżycowej, 
Kwiatkowskiego i  PCK. Włamy-
wacze ukradli rowery, sprzęt węd-
karski, alkohol, torby podróżne 
i słoiki z przetworami.

- Przestępcy najczęściej wchodzą 
do bloku wpuszczani przez samych 
lokatorów lub wykorzystują to, że 
drzwi do klatki schodowej nie są 
niczym zabezpieczone. Gdy już 
dostaną się do środka sprawdzają, 
czy drzwi do piwnic są otwarte. 
Niestety w większości sami miesz-
kańcy ułatwiają mu zadanie, nie 
zamykając ich na klucz. Znajdując 
się w  pomieszczeniach piwnicz-

nych, samo przecięcie kłódki lub 
haków przymocowanych do ściany 
nie stanowi już dla włamywacza 
problemu – zaznacza podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś.

Stróże prawa apelują, aby  
przestrzegać następujących zasad:

• drzwi wejściowe do piwnic na-
leży zamykać na klucz – nawet 
w ciągu dnia,

• drzwi wejściowe do klatki 
schodowej bloku również po-
winny być zamknięte,

• warto także zwracać uwagę 
na dochodzące z  piwnic niety-
powe odgłosy - często mogą 
to być działania sprawców 
włamań,

• pamiętajmy, by nie otwierać 
domofonu przypadkowym 
osobom, bez upewnienia się 
kim są i w jakim celu chcą wejść 
do budynku,

• gdy zauważymy w  korytarzu 
bloku lub piwnicy obcą, podej-
rzanie zachowującą się osobę, 
należy powiadomić policję, 
dzwoniąc pod numer 997 lub 
112,

• pamiętajmy, że nasza postawa 
może dziś uchronić przed 
stratą naszego sąsiada, a  jutro 
to on może okazać się po-
mocny, kiedy złodzieje spró-
bują zagarnąć należące do nas 
mienie.

Obostrzenia

Restrykcje tylko dla niezaszczepionych?
- Jeśli zostaną wprowadzone 
obostrzenia, to osoby zaszcze-
pione nie zostaną nimi objęte 
- zadeklarował minister 
zdrowia Adam Niedzielski. 
Podkreślił, że osoby zaszcze-
pione nie mogą ponosić 
kosztów nieodpowiedzialności 
innych.

Szef resortu zdrowia był py-
tany w  Polsat News, czy jeśli zo-
staną wprowadzone obostrzenia 
z  powodu wzrostu zachorowań 
na COVID-19, to osoby zaszcze-
pione zostaną nimi objęte. - Nie, 
nie będą nimi objęte. To jest bez-
pieczeństwo tych ludzi, w ramach 
wyboru. Nie mogą oni ponosić 

kosztu nieodpowiedzialności in-
nych ludzi - podkreślił Niedzielski.

Minister pytany, czy jesienią 
idąc np. do restauracji lub do kina, 
trzeba będzie być zaszczepionym, 
wskazał, że „trzeba się szczepić”. 
Zaszczepienie - według niego  
- będą sprawdzać organizatorzy 
wydarzeń lub właściciele re-
stauracji. - Będą oni mieli prawo 
sprawdzać paszporty czy certy-
fikaty covidowe - zaznaczył Nie-
dzielski.

Szef MZ poinformował też, że 
infrastruktura do odczytywania 
potwierdzenia szczepienia jest 
już przygotowana.

Przy tej okazji wspomniał rów-
nież o  podaniu trzeciej dawki 

niektórym grupom. Według re-
komendacji Rady Medycznej oraz 
Ministerstwa Zdrowia, miałaby 
ona trafić do osób z zaburzeniami 
odporności, w  odstępie przy-
najmniej 28 dni po ukończeniu 
dwudawkowego schematu 
szczepienia przeciw COVID-19.  
Z  szacunków wynika, że takie 
rozwiązanie będzie obejmie 
grupę 220 tys. osób - dla 140 tys. 
z  nich zostały już sporządzone 
e-skierowania na dodatkowe 
szczepienie. - Każda osoba, która 
wie, że kwalifikuje się do siedmiu 
grup do dodatkowego szcze-
pienia, może przyjść do lekarza 
po wystawienie skierowania  
- podsumował minister.
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Trwa Narodowy Spis Po-
wszechny. Spisać możemy się 
nie tylko przez internet, ale 
także w  mobilnych punktach 
znajdujących się na terenie 
Częstochowy.

Punkty znajdują się w Urzędzie 
Miasta Częstochowy oraz przy 
budynku Urzędu Miasta na ul. 
Waszyngtona 5. Dyżury odby-
wają się tam od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dodatkowo w  różnych miej-
scach w  Częstochowie stacjo-
nują punkty mobilne. I tak spisać 
można się we wtorki przy Cen-
trum Handlowym ,,Promenada’’, 
w  czwartki przy Centrum Han-
dlowym ,,Jagiellończycy’’ (w  obu 
miejscach od godz. 9.00 do 
13.00) i w środę na placu Biegań-
skiego od 9.00 do 15.00. Trzeba 
pamiętać, że otwarcie tych sta-
nowisk uzależnione jest od wa-

runków atmosferycznych.
Punkty pojawią się również 

przy okazji festynów osiedlowych, 
a  także różnych imprez. W  naj-
bliższy weekend będzie się można 
spisać podczas dożynek oraz 
w  dniach 17-18 września w  czasie 
wydarzenia „Weekend dla zdrowia” 
organizowanego w  Centrum Han-
dlowym Auchan Poczesna.

Według danych z  25 sierpnia 
w  Częstochowie spisało się do-
tychczas 113, 456 tys osób, czyli 
52,16% wszystkich mieszkańców 
miasta.

Narodowy Spis Powszechny 
potrwa do 30 września. Zgodnie 
z  ustawą o  statystyce publicznej 
udział w  nim jest obowiązkowy. 
Spóźnienie lub zignorowanie 
spisu grozi karą grzywny. Spisać 
można się za pomocą samospisu 
internetowego, wywiadu telefo-
nicznego lub bezpośredniego.  

 ■ Adam Pęczek

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uwaga

Ostrożnie 
przy torowisku

Częstochowa

Straż miejska: 
poszukujemy chętnych 
do pracy

Pomimo faktu, że na często-
chowskie tory powróciły 
tramwaje, inwestycja zwią-
zana z  przebudową linii nie 
jest jeszcze zakończona.  
- Prosimy pasażerów i miesz-
kańców o  ostrożność 
w rejonie przystanków – ape-
luje Barbara Sobczyk, 
przedstawiciel firmy NDI.

Przypomnijmy, remont toro-
wiska i  sieci trakcyjnej obej-
mował prawie 14-kilometrowy 
odcinek od ul. Fieldorfa-Nila do 
pętli przy Al. Pokoju. Inwestycja 
polegała na przebudowie infra-
struktury tramwajowej, w  tym 
wymianie nawierzchni torowej  
wraz z  siecią trakcyjną oraz jej 
zasilaniem, sterowanie i  ogrze-
wanie zwrotnic, przebudowie in-
frastruktury podziemnej, a także 
zabudowie nowych konstrukcji 
przejazdów drogowo-torowych 
i  przebudowie peronów wraz 
z ich wyposażeniem.

Inwestycja nie jest jeszcze za-
kończona, wiele prac będzie wciąż 
realizowanych. - Przez najbliższy 
miesiąc będą prowadzone prace 
wykończeniowe i porządkowe. Bę-
dziemy też prowadzić nasadzenia 
i  montować małą architekturę. 
Prosimy pasażerów i mieszkańców 
o  ostrożność w  rejonie przy-
stanków – apeluje Barbara Sob-

czyk, przedstawiciel firmy NDI.
Jak na razie na jednym frag-

mencie obowiązuje zastępcza ko-
munikacja autobusowa. Wszystko 
przez przebudowę alei Wojska 
Polskiego. - Z tego też powodu na 
odcinku zajezdnia MPK – Kucelin 
Szpital, kursuje autobusowa linia 
zastępcza nr 40. Pasażerowie 
przesiadają się z tramwaju linii nr 
1 przed siedzibą MPK. Linia nr 3 
natomiast jeździ na całym odcinku, 
czyli od Fieldorfa-Nila na stadion 
Raków - mówi Roman Deksymer, 
kierownik sekcji infrastruktury 
tramwajowej w  MPK. - Sieć tram-
wajowa przy estakadzie powinna 
zostać uzupełniona w  połowie 
miesiąca. Prawdopodobnie od  
1 października tramwajem doje-
dziemy również na Kucelin – do-
daje Mariusz Sikora, dyrektor MPK.

Zgodnie z  planem linie tramwa-
jowe nr 1 i  nr 3 mają być obsłu-
giwane wyłącznie tramwajami 
niskopodłogowymi, z  wyjątkiem 
sytuacji awaryjnych.

Wartość inwestycji związanej 
z  przebudową linii tramwajowej 
sięga 115 milionów złotych. To naj-
większy projekt modernizacyjny 
w  historii częstochowskich tram-
wajów. Łącznie z  zakupem 10 no-
woczesnych składów Twist drugiej 
generacji kontrakt opiewa na 204 
mln zł, z czego 144 mln zł stanowi 
dofinansowanie ze środków UE.

Częstochowska straż miejska 
szuka kolejnych pracowników. 
Na dostarczenie dokumentów 
od chętnych kandydatów czeka 
do 14 września.

– Straż miejska szuka chętnych 
osób, które chciałby pomagać 
mieszkankom i  mieszkańcom 
Częstochowy. Nasza praca co-
dziennie przynosi nowe wyzwania 
– mówi Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej. – Realizacja zgło-
szeń mieszkanek i  mieszkańców 
miasta, podejmowanie własnych 
interwencji związanych z ochroną 
spokoju i  porządku publicznego, 
dbanie o  ochronę środowiska, 
pomoc innym osobom w  różnych 
sprawach – to codzienne inter-
wencje strażników miejskich – 
dodaje.

Aby zostać strażnikiem miej-
skim trzeba spełnić niezbędne 
wymagania określone w  ustawie 
o  strażach miejskich i  gminnych. 
Kandydat musi: mieć obywatel-
stwo polskie, skończone 21 lat, ko-
rzystać z  pełni praw publicznych, 

posiadać co najmniej wykształ-
cenie średnie, mieć nienaganną 
opinię, wykazać sprawność 
pod względem fizycznym i  psy-
chicznym, nie może być karany 
przez sąd, musi mieć uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. – 
Podczas naboru kandydaci zdają 
m.in. test sprawnościowy, który 
składa się z  biegu na 60 metrów, 
pchnięcia kulą 4 kilogramową 
oraz biegiem na 400 metrów. 
Oprócz tego przeprowadzone 
zostaną testy humanistyczne 
i psychologiczne – wyjaśnia Artur 
Kucharski.

Szczegółowe informacje do-
tyczące naboru znaleźć można 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Straży Miejskiej w  Częstochowie 
na stronie www.strazmiejska.bip.
czestochowa.pl i  w  Biuletynie In-
formacji Publicznej Straży Miej-
skiej w Częstochowie.

Wymagane dokumenty należy 
składać w  siedzibie Straży Miej-
skiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 
do 14 września do godziny 15:00.

Rozbili gang

Kradli motocykle i samochody

Spis powszechny

Gdzie można się spisać?

Kryminalni z  Komendy Woje-
wódzkiej Policji w  Katowicach 
rozpracowali grupę prze-
stępczą zajmującą się kradzieżą 
samochodów i  motocykli, pa-
serstwem samochodowym 
i  przestępczością narkoty-
kową. Stróże zatrzymali sześciu 
jej członków – trzech obywateli 
Ukrainy i  trzech Polaków. Za-
bezpieczyli też  4 motocykle 
i  samochód, części samocho-
dowe, 1,5 kg amfetaminy, 
marihuanę i gotówkę.

Policjanci z  Wydziału Kryminal-
nego katowickiej komendy woje-
wódzkiej od kwietnia zajmowali 
się sprawą grupy przestępczej, 
której członkowie od 2020 r. na 
terenie całego kraju zajmowali się 
kradzieżą pojazdów oraz paser-
stwem samochodów i części samo-
chodowych. Śledztwo nadzoruje 
Prokuratura Rejonowa w  Mysz-
kowie. Kryminalni rozpracowali 

grupę przestępczą i  zebrali mate-
riał dowodowy, a  następnie przy-
stąpili do zatrzymań. Wspomagali 
ich policjanci z  Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji w Katowicach, a także 
funkcjonariusze straży granicznej 
z  Hrebennem i  Rudy Śląskiej. 
W  skoordynowanej akcji na te-
renie kilku miejscowości na Śląsku 
i  w  Małopolsce zatrzymano 
w  sumie 6 osób – 3 obywateli 
Ukrainy w wieku 31, 32 i 53 lat oraz 
trzech obywateli Polski w  wieku 
39 i  40 lat. Stróże prawa prze-
prowadzili przeszukania miejsc 
pobytu podejrzanych. Ujawnili 
i  zabezpieczyli m.in. 4 motocykle 
i  samochód osobowy oraz części 
samochodowe o  wartości ok. 500 
tys. zł (m.in. 11 silników samo-
chodowych i  16 skrzyń biegów). 
Policjanci zabezpieczyli również 
urządzenia elektroniczne wyko-
rzystywane przez przestępców 
do kradzieży pojazdów i 56 tys. zł 
w  gotówce na poczet przyszłych 

kar. Mundurowi odnaleźli ponadto 
dużą ilość narkotyków – 1,5 kg am-
fetaminy i 300 gramów marihuany, 
a także sprzęt i aparaturę służące 
do prowadzenia profesjonalnej 
plantacji konopi.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni 
zostali doprowadzeni do Proku-
ratury Rejonowej w  Myszkowie. 
Tam usłyszeli zarzuty kradzieży 
z włamaniem do samochodów, pa-
serstwa oraz posiadania znacznej 
ilości narkotyków. Sąd Rejonowy 
w  Myszkowie podjął decyzję 
o  tymczasowym aresztowaniu 
na 3 miesiące dwóch obywateli 
Ukrainy. Pozostali z zatrzymanych 
trafili pod policyjny dozór oraz za-
stosowano wobec nich poręczenie 
majątkowe.

Jest to kolejna realizacja 
w  sprawie tej grupy przestępczej. 
Sprawa ma charakter rozwojowy, 
a  policjanci i  prokuratura nie wy-
kluczają dalszych zatrzymań.

Bądźmy jednak czujni, aby przy 
okazji Spisu Powszechnego nie 
paść ofiarą oszustów. Każdy 
rachmistrz spisowy posiada iden-
tyfikator zawierający:

1. imię i nazwisko wraz ze zdję-
ciem,

2. numer identyfikatora oraz ho-
logram,

3. nazwę i logo wojewódzkiego 
biura spisowego,

4. podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia identyfikatora,

5. okres, na jaki identyfikator zo-
stał wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość 
rachmistrza można sprawdzić na 
kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygoto-

waną aplikację dostępną na 
stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/

• poprzez kontakt z infolinią spi-
sową numerem 22 279 99 99, 
wybierz 1 – Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań,  
a następnie 2 – weryfikacja 
tożsamości rachmistrza

• w przypadku wątpliwości o 
pomoc w weryfikacji można 
także poprosić policję.
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Ruszyła kolejna edycja  
wojewódzkiego budżetu 
obywatelskiego. Mieszkańcy 
regionu mogą wziąć w  nim 
udział do 19 września.

W głosowaniu może wziąć udział 
każdy mieszkaniec województwa. 
Odbywa się ono elektronicznie na 
stronie ebo.slaskie.pl.

Na liście zadań dopuszczonych 
do głosowania znajduje się 120 
zadań zgłoszonych przez miesz-
kańców województwa śląskiego.

4 kroki, które należy wykonać, 
by zagłosować na wybrane 

zadania:

KROK 1 
– wybierz zadania, przydzielając 
im odpowiednią liczbę punktów 
(od 1 do 3 punktów na zadania 
w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów 
na zadania z  puli REGIO z  do-
wolnych 7 podregionów). Jeżeli 
zmieniłeś zdanie i  chcesz inaczej 

przyznać głosy - kliknij ponownie 
w  zaznaczoną punktację. Możesz 
też kliknąć ANULUJ WYBÓR na 
dole strony - wówczas zostaną 
usunięte wszystkie zaznaczenia. 
Uwaga - punkty przyznajemy pod-
czas jednej sesji dla zadań w  puli 
EKO i REGIO.

KROK 2 
– uwierzytelnij się, podając swoje 
dane (numer telefonu, imię i  na-
zwisko, numer PESEL, imię matki). 
Dane te posłużą do weryfikacji po-
prawności głosowania. Na wska-
zany numer telefonu przesłany 
zostanie kod weryfikujący. Infor-
macje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych znajdują się 
w panelu do głosowania.

KROK 3 
– potwierdź swój wybór, klikając 
WYŚLIJ

KROK 4 
– zatwierdź oddawane punkty, 
wpisując kod, który otrzymasz 
smsem na wskazany numer  

telefonu, a  następnie kliknij ZA-
TWIERDŹ.

W  podregionie szóstym, który 
obejmuje powiaty: częstochowski, 
kłobucki, myszkowski oraz miasto 
na prawach powiatu Częstochowa 
znajdziemy jedenaście zadań do 
wyboru. Wśród propozycji są 
między innymi:
• program umożliwiający po-

wszechną dostępność usług 
w  zakresie kultury fizycznej 
o wysokim standardzie,

• dostawę i  montaż klimatyza-
torów w  Wojewódzkim Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej nad 
Matką, Dzieckiem i  Młodzieżą 
z siedzibą w Częstochowie,

• festyn rekreacyjno- sportowy 
oraz otwarte zajęcia ogólno-
rozwojowe z  elementami piłki 
nożnej oraz lekkiej atletyki dla 
dzieci i  młodzieży z  Gminy Ko-
nopiska, Krzepice oraz miasta 
Częstochowa,

• warsztaty dla kobiet chcących 
rozwijać swoje pasje i  zaintere-
sowania,

• wyznaczenie nowych szlaków 
rowerowych na terenie powiatu 
kłobuckiego i  częstochow-
skiego.

Wyniki głosowania poznamy 
jeszcze we wrześniu.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Komunikacja autobusowa

Nowe połączenia 
w powiecie częstochowskim
Wraz z  1 września została 
uruchomiona Powiatowa Ko-
munikacja Autobusowa. Ma 
ona zapewnić stabilne połą-
czenia mieszkańcom powiatu 
częstochowskiego.

W czasie pandemii wiele linii ko-
munikacyjnych zawiesiło swoją 
działalność. W  efekcie część re-
gionów oddalonych od głównych 
szlaków komunikacyjnych została 
odcięta od transportu publicz-
nego. Stąd pomysł na stworzenie 
nowej komunikacji, która ma za-
pewnić stabilne połączenia.

Busy, które wożą pasażerów 
z  powiatu częstochowskiego są 
wyposażone w klimatyzację i speł-
niają normy EURO6. Te większe 
– 50-osobowe – kursują w  go-
dzinach największego obłożenia. 
Z kolei poza godzinami szczytu na 
trasy wyjeżdżają małe busy.

Ceny biletów są uzależnione 
od długości trasy. W  przypadku 
biletów normalnych cena rozpo-
czyna od 3 zł na trasie do 10 km 
i  stopniowo rośnie, aż do 8 zł na 
trasie powyżej 50 km.

Nowe linie komunikacyjne kur-
sują w dni robocze oraz weekendy.

Publiczny Transport Zbiorowy 
ma szczególnie pomóc miesz-
kańcom mniejszych  miejscowości, 
którzy będą mieli ułatwioną moż-
liwość dostania się do szkoły, po-

radni zdrowia, ośrodków kultury 
oraz zakładów pracy, uwzględ-
niając tryb pracy wielozmianowej.

Nowe linie nawiązują numeracją 
do kodów pocztowych poszczegól-
nych miejscowości.

Linie relacji:

Częstochowa – Kruszyna 
Częstochowa – Kamienica Polska 

Realizuje przewoźnik:
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej PKS SA   
w Częstochowie
Tel.: 698 631 094, 506 129 928.
 

Linie relacji:

Częstochowa – Kłomnice
Częstochowa – Lelów
Częstochowa – Mykanów
Częstochowa – Przyrów  

– Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona – Koniecpol  

– Lelów 

Realizuje  przewoźnik:  
Robert Opara Przewóz Osób
Tel.: 605 206 605, 782 050 944.

Na realizację zadania Powiat 
Częstochowski otrzymał dofi-
nansowanie z  Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o  cha-
rakterze użyteczności publicznej.

Do 30 września

Startuje nabór wniosków  
o wsparcie dla KGW
Od 1 września koła gospodyń 
wiejskich mogą ubiegać się 
w  Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa 
o  przyznanie pomocy finan-
sowej. Nabór będzie trwać do 
30 września bądź do wyczer-
pania środków przeznaczonych 
na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają 
możliwość ubiegania się o  dofi-
nansowanie z  budżetu państwa 
przedsięwzięć organizowanych na 
potrzeby lokalnych społeczności. 
By uzyskać wsparcie, muszą być 
zarejestrowane w  Krajowym Re-
jestrze Kół Gospodyń Wiejskich. 
Pula środków wynosi 70 mln zł, 
a  wysokość pomocy, które może 
otrzymać KGW, uzależniona jest 
od liczby jego członków:  

 ● 5 tys. zł (do 30 osób),
 ● 6 tys. zł (od 31 do 75),
 ● 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o  przyznanie pomocy 
finansowej powinien zostać zło-
żony we właściwym ze względu na 
siedzibę koła biurze powiatowym 
ARiMR, na formularzu opraco-
wanym i  udostępnionym przez 
Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiej-
skich może otrzymać na:
1. działalność społeczno-wycho-

wawczą i oświatowo-kulturalną 
w środowiskach wiejskich;

2. działalność na rzecz wszech-
stronnego rozwoju obszarów 
wiejskich;

3. rozwój przedsiębiorczości ko-
biet;

4. inicjowanie działań na rzecz po-
prawy warunków życia i  pracy 
kobiet na wsi;

5. upowszechnianie i  rozwijanie 
form współdziałania, gospoda-
rowania i  racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw do-
mowych;

6. reprezentację interesów środo-
wiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji pu-
blicznej;

7. rozwój kultury ludowej, w  tym 
w  szczególności kultury lo-
kalnej i regionalnej.

8. 
Przyznana pomoc musi zostać 

wykorzystana do 31 grudnia 2021 
r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 
31 stycznia 2022 r. poprzez zło-
żenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: 
https://www.gov.pl/web/arimr

Zdecyduj

Na co wydać pieniądze 
z budżetu województwa?

Wyróżnienie

Częstochowa 
jako symbol samorządności

Częstochowa została 
uhonorowana tytułem 
,,Symbol Polskiej Sa-
morządności 2020”. 
Wyróżnienie jest formą 
docenienia dotychcza-
sowych działań 
i osiągnięć  – ma hono-
rować podmioty, 
których działania mogą 
stanowić wzorzec.

Ogólnopolski medialny 
program promocyjno-
-wizerunkowy „Symbol” 
działa od 2011 roku. 
Prowadzony jest  przez 
redakcję-wydawcę „Mo-
nitora Rynkowego”, nie-
zależnego dodatku do 
„Dziennika Gazety Prawnej”, oraz 
„Monitora Biznesu” – dodatku do 
„Rzeczpospolitej”.

Celem programu jest promo-
wanie najlepszych w  swoich 
branżach przedsiębiorstw, insty-

tucji, samorządów i  jednostek 
naukowych. Szczególną uwagę 
Kapituła poświęca osiągnięciom 
miast i  gmin, których działalność 
może służyć za dobry przykład dla 
wszystkich polskich samorządów. 

- W naszym kraju jest wiele wspa-
niałych instytucji, które potrafią 
stanowić samorządowy wzór dla 
innych. Tak jest w przypadku Czę-
stochowy – podkreśla Jakub Li-
siecki, przewodniczący Kapituły 
programu ,,Symbol”, redaktor na-
czelny „Monitora Biznesu” i  „Mo-
nitora Rynkowego”. - Jest ona 
fantastycznym przykładem dzia-
łalności samorządu w  warunkach 
bycia miastem niewojewódzkim. 
Wyróżnienie zostało przyznane 
między innymi za inwestycje spo-
łeczne. Częstochowa jest też zna-
komitym ośrodek przemysłowym 
– zaznacza.

Jakość samorządowego zarzą-
dzania w Częstochowie – podobnie 
jak wdrażane w  mieście ciekawe, 
nowatorskie rozwiązania – za-
uważane są przez niezależne, ze-
wnętrzne gremia już od dłuższego 
czasu. W 2018 roku Częstochowa 
otrzymała tytuł „Najbardziej In-
nowacyjnego Miasta w  Polsce”, 
znalazła się w finale konkursu „In-
nowacyjny Samorząd”; a ze swoim 
programem „Teraz Lepsza Praca” 
ma też swoje miejsce w  bazie in-
nowacji Polskiego Funduszu Roz-
woju. W 2019 miastu przypadł już 
„Symbol Polskiej Samorządności” 
w  kategorii „Nowa Generacja 
Usług Publicznych”. - To wyróż-
nienie motywuje nas do kolejnych 
działań i dalszej pracy. Staramy się 
odpowiadać na potrzeby miesz-
kańców. Gdy jest to możliwe, 
sięgamy po pieniądze z Unii Euro-
pejskiej. Decyzję kapituły traktu-
jemy, jako symbol mówiąc o  tym, 
że kierunek, który obraliśmy, jest 
słuszny – podsumował prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.
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Nowy oddział dysponuje 5 
łóżkami oraz specjalistycznym 
sprzętem i aparaturą medyczną, 
które umożliwią leczenie pa-

cjentów w stanie zagrożenia 
życia, wymagających ciągłego 
monitorowania funkcji życio-
wych oraz skomplikowanego 

leczenia, między innymi z nie-
wydolnością oddechową, krąże-
niową czy nerek.

W uroczystościach związanych 
z oddaniem oddziału do użytku 
uczestniczyli między innymi poseł 
do Parlamentu Europejskiego Ja-
dwiga Wiśniewska, poseł na Sejm 
RP Mariusz Trepka oraz wicewo-
jewoda śląski Robert Magdziarz.

– Jestem przekonana, że to 
ważny dzień dla społeczności po-
wiatu myszkowskiego, bo bliskość 
pomocy i szybkość jej udzielania 
ma istotne znaczenie w rato-
waniu życia ludzkiego. Cieszę się, 
że premier Mateusz Morawiecki 
z rezerwy budżetu państwa prze-
znaczył specjalne środki na to, 
żeby w naszym powiatowym szpi-
talu w Myszkowie powstał OIOM, 
a więc oddział, który stoi na 
pierwszej linii frontu, jeśli chodzi 
o ratowanie zagrożonego życia – 
powiedziała europoseł Jadwiga 
Wiśniewska. – Mam nadzieję, 
że z korzyścią dla pacjentów ten 

oddział będzie funkcjonował, 
zapewniając wysokie standardy 
usług medycznych – dodała.

– Otwierany oddział to radość 
dla całego środowiska medycz-
nego, ponieważ – nie ukrywajmy 
– okres pandemii pokazał ko-
nieczność zwiększenia nakładów 
na służbę zdrowia. (…) To jest 
bardzo potrzebne, żeby zdrowie 
było blisko nas, abyśmy mogli 

się szybko, sprawnie leczyć i po-
wracać do swoich obowiązków   
– zaznaczył wicewojewoda Ro-
bert Magdziarz.

Pacjenci na oddział przyjmo-
wani są od 1 września.

Całkowity koszt inwestycji to 
niecałe 5 mln zł, z czego prawie 
3 mln zł to środki z budżetu 
państwa.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Jagiellońska3/9
 lokal nr 20 – pasaż nr 2
42-216 Częstochowa

515 553 227
690 552 227

o2klinikatlenu@gmail.com

Pierwsi pacjenci od września

Nowy oddział w Szpitalu 
Powiatowym w Myszkowie
Szpital Powiatowy w Myszkowie powiększył się o Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pacjenci są przyjmowani  
od 1 września. Inwestycja kosztowała niecałe 5 mln zł, z czego 
prawie 3 mln zł to środki z budżetu państwa.

fot. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - I. Matuszewska
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Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  po-
rządku w gminach. Określa ona 
między innymi maksymalną 
opłatę śmieciową przy nali-
czaniu jej w  oparciu o  zużycie 
wody.

 O W ramach ustawy:
 -  Ustalono maksymalną wysokość 

opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi obliczanej 
na podstawie metody „od ilości 
zużytej wody” w wysokości 7,8% 
dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem za gospodarstwo 
domowe (ok. 150 zł);

-   Podwyższona została maksy-
malna stawka opłaty za odpady 
komunalne dla nieruchomości 
niezamieszkałych- 1,3% do-
chodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem za pojemnik lub 
worek o  pojemności 120L, co 
umożliwi efektywne rozłożenie 
kosztów systemu pomiędzy nie-
ruchomości zamieszkałe i nieza-
mieszkałe;

 - Władze samorządowe będą 
mogły zadecydować o rzadszym 
odbiorze bioodpadów i  niese-
gregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych z  gmin 
wiejskich oraz części wiejskiej 
gmin miejsko-wiejskich;

 - Umożliwiono  gminom weryfi-
kowanie informacji z  deklaracji 
o  wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komu-
nalnymi, poprzez korzystanie 
z  różnych źródeł informacji 
będących w  posiadaniu gminy 
(np. w celu potwierdzenia liczby 
osób zamieszkujących  w danym 
gospodarstwie domowym);

 - Właściciele nieruchomości re-
kreacyjno-letniskowych będą 
mogli rozliczać się z  opłaty za 
odpady komunalne, jak właści-
ciele nieruchomości niezamiesz-
kałych, czyli od pojemnika;

- Minister Klimatu i  Środowiska 
będzie mógł zezwolić w  drodze 
decyzji  na wniosek wójta,  bur-
mistrza lub prezydenta miasta, 
na odstępstwa dla poszczegól-
nych gmin, jeśli chodzi o  sposób 
selektywnego zbierania od-
padów komunalnych (możliwość 
zbierania w  jednym pojemniku: 
tworzyw sztucznych + metali + 
szkła).

- Mieszkańcy budynków wielolo-
kalowych będą mogli być indy-
widualne rozliczani z obowiązku 
selektywnego zbierania od-
padów (gmina w  porozumieniu 
z  właścicielem nieruchomości 
będzie mogła wdrożyć systemy, 
które pozwolą na rozlicznie po-
szczególnych mieszkańców np. 
bloku z  obowiązku selektyw-
nego zbierania odpadów-  moż-
liwe będzie odejście od tzw. 
odpowiedzialności zbiorowej za 
nieselektywne zbieranie);

 - Umożliwiono gminom dopła-
canie ze środków własnych 

do systemu gospodarowania 
odpadami. Gminy będą mogły 
skorzystać z  tego rozwiązania 
w  szczególności, w  sytuacjach 
nadzwyczajnych, np. w  przy-
padku znacznego wzrostu cen 
za zagospodarowanie odpadów 
(brak możliwości pokrycia 
wszystkich kosztów z  pobra-
nych od mieszkańców opłat, 
konieczność znacznego pod-
wyższenia pobieranych opłat).

 - Wprowadzono rozwiązania, 
które usprawnią funkcjono-
wanie instalacji przetwarzają-
cych odpady komunalne:

· umożliwiono dłuższe magazyno-
wanie odpadów;

· skrócono czas na podjęcie dzia-
łalności objętej zezwoleniem 
z dwóch lat do roku;

· zniesiono obowiązek prowa-
dzenia wizyjnego systemu kon-
troli miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów. Dotyczy 
to podmiotów gospodarujących 
odpadami niepalnymi, które nie 
są odpadami niebezpiecznymi.

Ustawa wchodzi w  życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem niektórych przepisów. 
Te dotyczące naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na podstawie ilości zu-
żytej wody z danej nieruchomości 
według starych zasad nie mogą 
obowiązywać dłużej niż do 31 
grudnia.

 ■ Katarzyna Gwara

ekologia

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Weź udział w zbiórce 
elektrośmieci i wygrywaj 
nagrody!
Sprzęt elektroniczny i AGD, ba-
terie czy zepsute urządzenia 
można przynieść w  najbliższą 
sobotę 4 września do specjal-
nego punktu zbiórki 
elektroodpadów przed Cen-
trum Handlowym Auchan 
Poczesna. Fakt, że pozbę-
dziemy się z domu zalegającego 
sprzętu, to nie jedyna korzyść! 
Pierwszych sto osób, które 
wezmą udział w akcji, otrzyma 
nagrody! Ponadto w  galerii 
handlowej będzie można wziąć 
udział w akcji wymiany książek, 
spróbować jazdy pojazdem 
elektrycznym oraz poznać eko-
logiczne rozwiązania do domu.

Troska o środowisko może przy-
nieść wiele korzyści zarówno 
naszemu otoczeniu, jak i  nam 
samym. Będzie można przekonać 
się o  tym podczas akcji „Zamień 
elektrośmieci na nagrody”. 4 
września przed Centrum Han-
dlowym Auchan Poczesna będzie 
dostępny specjalny punkt zbiórki 
elektrośmieci. Od godziny 10:00 
do 18:00 będzie można przynosić 
tam stary sprzęt elektroniczny 
i  AGD, zepsute urządzenia oraz 
baterie. Warto się pospieszyć, po-
nieważ pierwsze 100 osób, które 
przyniesie do punktu elektrood-
pady, otrzyma atrakcyjne nagrody.

– Udział w  akcji „Zamień elek-
trośmieci na nagrody” to do-
skonała okazja, żeby zrobić coś 
dobrego dla środowiska, które 
nas otacza. Ubiegłoroczna zbiórka 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Zebrane elektrośmieci zo-
stały zutylizowane, a  substancje 
groźne dla środowiska unieszko-
dliwione. Liczę na to, że również 
w  tym roku frekwencja nam do-
pisze – mówi Aleksandra Kolarz, 
menedżer marketingu Centrum 
Handlowego Auchan Poczesna.

Akcji „Zamień elektrośmieci 
na nagrody” będą towarzyszyły 
dodatkowe atrakcje. W  pasażu 
galerii handlowej odbędzie się 
wymiana książek, tzw. bookcros-
sing. Każdą przyniesioną książkę 
będzie można wymienić na inną, 
dostępną na specjalnym stoisku.

Uczestnicy będą mogli również 
wziąć udał w  pokazach działania 
kalkulatora śladu węglowego czy 
konkursach z nagrodami.  

Wydarzenie „Zamień elek-
trośmieci na nagrody” odbędzie 
się w  sobotę 4 września w  Cen-
trum Handlowym Auchan Po-
czesna przy ul. Krakowskiej 10 
w  Poczesnej koło Częstochowy. 
Akcja trwa od godziny 10:00 do 
godziny 18:00. Udział we wszyst-
kich atrakcjach jest bezpłatny!

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Jest podpis prezydenta

Ustawa śmieciowa 
po nowemu
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Mieszkańcy Powiatu Często-
chowskiego spotkali się przy 
hali sportowej w  Kłomnicach, 
by wspólnie podziękować za 
tegoroczne plony. XXI Do-
żynkom Powiatowym 
towarzyszyło Święto Pszczoły.

Obchody dożynkowe rozpo-
częły się uroczystą mszą świętą. 
Zaszczytne miano starostów 
sprawowali Danuta i  Mirosław 
Symilakowie, którzy przekazali sa-
morządowcom chleb dożynkowy. 
- Bycie rolnikiem to ciężki kawałek 
chleba, dynamika naszych czasów 
nie omija również tej grupy zawo-
dowej. Dziś niezbędna jest nie tylko 
wiedza w samym zakresie produkcji 
rolnej, ale też dobra znajomość 
obowiązujących przepisów czy to 
w  zakresie fiskalnym, czy ubez-
pieczeniowym - mówił Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela. 
Wyścig z  czasem, uzależnienie od 
pogody, rynkowe zawirowania cen, 
to wszystko każdego dnia dotyczy 
polskiego rolnika. To właśnie ten 
trud w połączeniu ze strategicznym 
znaczeniem dla gospodarki czyni tę 
pracę tak szlachetną. Jednak Do-
żynki, to nie tylko podziękowanie, to 
także ważne zadanie marketingowe 
skierowane do młodych, których 
musimy zatrzymać na wsi i nauczyć 
miłości do ziemi. Polski rolnik po-
trzebuje zaplecza pokoleniowego. 
- Bezpieczeństwo żywnościowe 
jest niewątpliwie kluczowym ele-
mentem bezpieczeństwa całego 
kraju – zaznaczył starosta.

Jednak jak wiadomo, nie samym 
rolnictwem żyje nowoczesna wieś. 
Często kluczową rolę odgrywają 
lokalni działacze społeczni. Dlatego 
też w  trakcie wspólnych dożynek, 
radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Stanisław Gmitruk udeko-
rował złotą odznaką za „Za zasługi 
dla Województwa Śląskiego” Sta-
nisława Matuszczaka Sołtysa wsi 

Kłomnice. - To właśnie dzięki pracy 
takich ludzi jak Stanisław Matusz-
czak mniejsze miejscowości prze-
stają być sypialniami miast, a  stają 
się prawdziwym domem, gdzie 
chcemy działać, tworzyć i  inte-
grować się – podkreślał.

Nieodłączonym elementem po-
wiatowych dożynek są piękne 
wieńce. W tym roku przygotowały 
i zaprezentowały je:

 Y KGW z Blachowni 
 Y KGW Lipowianki z Cielętnik  
(Dąbrowa Zielona)
 Y Zespół Dożynkowy z Gminy  
Kamienicy Polskiej 
 Y KGW„Pabianki” (Janów)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich  
z Kłomnic 
 Y KGW „Kalina ” Stary Koniecpol
 Y Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Konopiska 
 Y Zespół „Ale! Babki” ( Gmina 
Kruszyna)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich  
„Jarzębinki” (Gmina Lelów)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich  
Mstowianki (Gmina Mstów)
 Y Zespół Śpiewaczo Obrzędo-
wy„Borowianki”(Gmina  
Mykanów)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich  
ze Słowika (Gmina Poczesna)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich  
z Sygontki (Gmina Przyrów)
 Y Zespół  Kościelanki z Kościelca 
(Gmina Rędziny)
 Y Koło Gospodyń Wiejskich 
 Starczanki 

Gmina Kłomnice słynie przede 
wszystkim z  pysznego miodu. 
Dlatego też XXI Dożynkom Po-
wiatowym towarzyszyło Święto 
Pszczoły. Poza tym podsumowano 
Powiatowy Konkurs „EKOLO-
GICZNA ZAGRODA  2021”. Etap 
gminny przeprowadziło 5 gmin. 
Pozostałe  zgłosiły do konkursu po  
1 zagrodzie. Każda została poddana 
ocenie w czasie wizytacji przez ko-

misję konkursową. Nie przyznano 
pierwszej nagrody, przyznano za 
to dwie równorzędne II nagrody, 
trzy III nagrody oraz 6 wyróżnień. 
Upominki udało się kupić dzięki 
dofinansowaniu ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W  konkursie „Ekologiczna 
Zagroda 2021” nagrodzono 

następujące zagrody:

 O Za Udział:
- Justyna Ślosarczyk z Rudnika 

Małego
- Maria Kisiel ze Słowika  
- Małgorzata I Andrzej Wypchlak 

z Blachowni
- Przemysław Krzyszczyk z Rędzin
- Janusz Lamch ze Staropola

 O Wyróżnienia:
- Agata I Arkadiusz Chrzan z Załęża
- Katarzyna I Paweł Zymek  

z Podlesia
- Beata I Andrzej Grzelka  

ze Skrajniwy
- Grażyna Wąsikiewicz  z Teklinowa
- Joanna Kubara z Kamienicy 

Polskiej
- Ryszard Czaja z Aleksandrii II

 O III Miejsca:
- Ewelina Kędzior z Żurawia (Janów)
- Piotr Służałek ze Mstowa
- Marcin Mermer z Turowa (Olsztyn)

 O II Miejsca:
- Alicja I Michał Kwapisz z Borowna 

(Mykanów)
- Alicja Niemczyk z Adamowa 

(Kłomnice)

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na występy artystyczne w wy-
konaniu lokalnych zespołów. Fi-
nałowy koncert dla publiczności 
dały Zespoły Duetu Gajda i Zespół 
Cygański Hitano. W  trakcie wy-
darzenia można było skorzystać 
z  szerokiej oferty gastronomicznej, 
a także odwiedzić stoiska reprezen-
tujące wszystkie 16 gmin powiatu 
częstochowskiego.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

aktualności
Dożynki

Rolnicy z całego powiatu 
dziękowali za plony

zdj. Starostwo Powiatowe w Cz-wie

zdj. Starostwo Powiatowe w Cz-wie
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

W szkołach

Będą zachęcać do szczepień
Kończąc produkcję i marketing żywności

Uzyskasz kwalifikacje 
rolnicze

W pierwszych tygodniach nowego 
roku szkolnego 2021/2022 szkoły 
będą zachęcać uczniów i  ich ro-
dziców do szczepień przeciw 
COVID-19. Szczepienie uczniów 
i  pracowników szkół jest reko-
mendowane w  wytycznych 
sanitarnych dla szkół obowiązują-
cych od 1 września 2021 r.

Wytyczne opracowało Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Mi-
nisterstwem Zdrowia i z Głównym In-
spektoratem Sanitarnym.

Zgodnie z  zaplanowanym przez 
MEiN harmonogramem szczepienia 
uczniów w szkołach pierwszy tydzień 
września zostanie poświęcony na 
działania informacyjne (tzw. tydzień 
informacyjny). W  tym czasie dyrek-
torzy będą organizować spotkania 
informacyjne z  rodzicami na temat 
szczepień dzieci, które ukończyły 12 
lat. Mają odbyć się także lekcje, nie 
tylko wychowawcze, związane z  tym 
tematem. Aby ułatwić ich przepro-
wadzenie resort edukacji i  nauki ro-
zesłał do szkół zestawy materiałów 
informacyjnych o  szczepieniach. 
W  pakiecie znalazły się filmy, scena-
riusze lekcji i  dodatkowe materiały 
edukacyjne.

W  drugim tygodniu szkoły będą 
zbierać deklaracje rodziców o  chęci 
zaszczepienia dziecka w  ramach akcji 
organizowanej w szkole albo w wyzna-
czonym punkcie szczepień. Następnie 
będą prowadzone szczepienia.

Do zaszczepienia przeciwko 
COVID-19 osoby nieletniej wyma-
gana jest zgoda przedstawiciela 
ustawowego dziecka/rodzica na 
świadczenie profilaktyczne (przepro-
wadzenie szczepienia), złożona na 
kwestionariuszu wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem. 
Dotyczy to zarówno szczepień prowa-
dzonych w  populacyjnych punktach 
szczepień, jak i szkołach.

W przypadku szczepienia w punkcie 
populacyjnym młodzieży w  wieku 
16-17 lat nie jest konieczna obecność 
rodzica, w  przypadku młodszych 
dzieci 12-15 obecność jest wyma-
gana. Podczas szczepienia w szkole - 
jak podaje MEiN - rodzic nie musi być 
obecny podczas jego wykonywania.

Podczas akcji szczepień w szkołach 
zaszczepieni będą mogli być także ro-
dzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

Minister zdrowia Adam Niedzielski 
zapewnił w  ubiegłym tygodniu, że 
podczas szczepień prowadzonych 
w szkołach na pewno obecny będzie 
lekarz. Jego obecność w  szkole ma 
zapewnić punkt szczepień.

Szczepienia w  szkołach - jak pod-
kreśla MEiN - będą realizowane 
przez doświadczone podmioty 
lecznicze prowadzące stacjonarne 
punkty szczepień.

Minister edukacji i  nauki Przemy-
sław Czarnek wskazał zaś, że to dyrek-
torzy będą decydować na podstawie 
deklaracji rodziców, czy w  szkole 
zorganizować punkt szczepień czy 

nie. - Będziemy w pierwszym, drugim 
tygodniu września prosić dyrektorów 
o zbieranie oświadczeń i deklaracji od 
rodziców, którzy chcieliby zaszczepić 
swoje dzieci na terenie szkół, a  na-
stępnie będziemy od dyrektorów 
zbierać zapotrzebowanie na punkty 
szczepień w szkołach – powiedział.

Od 25 sierpnia działa specjalny 
adres mailowy szczepienia-dzieci@
gis.gov.pl, na który rodzice i  opieku-
nowie mogą wysyłać pytania zwią-
zane ze szczepieniami uczniów. Na 
wiadomości odpowiadają specjaliści 
z Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
oraz Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

Rejestracja na szczepienia i  szcze-
pienia młodzieży w  wieku 16-17 lat 
przeciwko COVID-19 w  punktach 
populacyjnych ruszyły w  połowie 
maja. Wcześniej ruszyła rejestracja 
18-latków. 7 czerwca dołączyły do 
nich dzieci w wieku 12-15 lat.

Polscy pacjenci otrzymują szcze-
pionkę przeciw COVID-19 jednej 
z  czterech firm. Preparatami firm 
Moderna, AstraZeneca i  Jannsen 
(Johnson & Johnson) szczepione są 
tylko osoby od 18. roku życia. Prepa-
ratem firmy Pfizer/BioNTech, obok 
osób pełnoletnich, szczepione są 
także dzieci i młodzież w wieku 12-17 
lat. Szczepionka J&J jest jednodaw-
kowa. Pozostałe wymagają podania 
dwóch dawek.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dłu-
gosza w  Częstochowie zachęca kandydatów do 
studiowania na kierunku produkcja i  marketing żyw-
ności. Jest to jedyny kierunek w  naszym mieście 
i regionie, którego ukończenie jest równoważne z uzy-
skaniem wykształcenia wyższego rolniczego 
i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych.

Celem tego kierunku jest przygotowanie specjalistów 
posiadających wiedzę i  umiejętności z  zakresu produkcji 
i  przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rol-
no-spożywczych, zarządzania rolnictwem w  fazie prze-
twórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów 
wyposażonych w  kompetencje łączące specjalistę z  techno-
logii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie 
umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy 
w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych 
z  produkcją żywności i  jej zbytem. Absolwent będzie mógł 
podjąć pracę w  zakresie produkcji surowców spożywczych, 
przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości 
żywności oraz jej dystrybucji. Inną możliwością jest otwo-
rzenie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie prze-
twarzania i zbytu żywności.

Po ukończeniu studiów produkcja i  marketing żywności, 
student uzyskuje kwalifikacje rolnika. - Program studiów, 
opracowany we współpracy z  przedstawicielami biznesu, 
zaprojektowany jest w  sposób gwarantujący wykształcenie 
wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą 
posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wej-
ście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zada-
niowych i  kierowniczych w  krajowych przedsiębiorstwach 
z  branży szeroko pojętego sektora rolniczego – podkreśla 
Marek Makowski, rzecznik UJD.

Przypomnijmy, że rekrutacja na wszystkie kierunki studiów 
w Uniwersytecie trwa do 13 września.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Politechnika Częstochowska

Wspólne badania nad 
instalacjami fotowoltaicznymi

Nowości czekały na uczniów

Powrócili do odmienionej szkoły

Politechnika Częstochowska wraz z czę-
stochowską spółką Lighthief, 
specjalizującą się w  recyklingu paneli 
fotowoltaicznych, serwisowaniu i myciu 
farm fotowoltaicznych oraz reprezen-
tacji producentów i  dystrybutorów 
paneli w BDO, rozpoczęła badania nad 
wpływem zanieczyszczeń osadzających 
się na instalacjach fotowoltaicznych,  
a co za tym idzie, na ich funkcjonowanie 
i uzysk.

- Nikt nie prowadził w  Polsce jeszcze 
badań na taką skalę – mówi prezes Spółki 
Lighthief, Marko Hernaiz. - Zaintereso-
wanie firm – operatorów farm – wejściem 
w ten projekt trochę nas zaskoczyło. Zgła-
szają się właściciele instalacji i  farm z  róż-
nych i  bardzo ciekawych środowiskowo 
obszarów w  Polsce (instalacje w  kopal-
niach, na fermach drobiu, blisko terenów 
rolniczych i nadmorskich). Odzew z branży 
OZE jest bardzo duży i  pozytywny, co po-
twierdza nasze wstępne założenia, że na-
leży iść tą drogą - zaznacza.

Celem badań nad zabrudzeniami insta-
lacji fotowoltaicznych jest analiza relacji 
ich funkcjonalności i uzysku z poziomem za-
brudzenia powierzchni modułów. - Jednym 
zdaniem - badamy to, co interesuje wszyst-
kich inwestorów – jak często i  czym na-
leży myć instalacje, by nie tracić pieniędzy 
i  energii przez zaburzenia w  produkcji 
prądu wynikające z  zabrudzeń. Drugim 
aspektem, który będziemy badać to wpływ 
podwyższonej temperatury na terenie 
większych instalacji fotowoltaicznych (wy-
nikający z  produkowanego przez panele 
fotowoltaiczne ciepła) na uzyski energii 
z  ogniw fotowoltaicznych oraz możliwości 
obniżenia tejże temperatury poprzez na-
sadzenia roślinne, chłodzenie powietrzem 
i wodą lub inne metody hybrydowe. Projekt 
jest oczywiście rozwojowy i  opiera się na 
pragnieniu jak najlepszego wykorzystania 
dostępnych zasobów, w duchu zrównowa-
żonego rozwoju i  rozsądnego korzystania 
ze środowiska naturalnego – tłumaczy.

Ze strony Politechniki Częstochowskiej 
projekt nadzorować będą dr hab. inż. Adam 
Jakubas, prof. PCz, dr hab. inż. Marek Lis, 
prof. PCz oraz dr inż. Andrzej Jąderko. Ze 
strony Wydziału Infrastruktury i  Środo-
wiska udział bierze natomiast dr hab. inż. 
Beata Jabłońska.

Uczelnia i Spółka Ligthief planują również 
wybudowanie wspólnej testowej instalacji 
fotowoltaicznej oraz dalsze badania zwią-
zane z  recyklingiem paneli fotowoltaicz-
nych. Cały projekt wspiera również Urząd 
Miasta Częstochowa. 

Więcej informacji na temat badań znaleźć 
można na stronie www.lighthief.com.

Szafki do przechowywania odzieży  
i rzeczy osobistych, doposażona sala 
komputerowa oraz mural patriotyczny 
– między innymi takie niespodzianki 
czekały na uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 27 w Częstochowie w nowym 
roku szkolnym.

Szafki udało się zakupić w ramach  
V edycji Budżetu Obywatelskiego. Poza 
tym na uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 
w Częstochowie czekała też sala kompute-
rowa w nowym wydaniu oraz wyjątkowy, 
patriotyczny mural. Podczas uroczystego 
rozpoczęcia roku nie zabrakło części ar-

tystycznej, która została przygotowana 
pod kierunkiem pań: K. Łagodzińskiej  
i O. Jaszczyk. 

Piękną recytację wierszy oraz umiejęt-
ności wokalne zaprezentowali uczniowie  
z klas starszych. Uczennice z klas młodszych  
zatańczyły natomiast taniec cheerleaderek.

2021/2022

Rozpoczął się 
nowy rok szkolny

Częstochowscy radni

Sprzeciw wobec 
projektowanych rozwiązań 
w prawie oświatowym

Ponad 30 tys. uczennic i uczniów rozpo-
częło zajęcia po wakacyjnej przerwie. 1 
września 1582 dzieci poszło do często-
chowskich szkół po raz pierwszy.

W  szkołach i  przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Czę-
stochowa, naukę rozpoczęło w  tym roku 
łącznie 30 268 uczennic i  uczniów, w  tym: 
13 444 w  szkołach podstawowych (1582 
w  klasach pierwszych), 381 w  szkołach 
specjalnych, 5587 w  liceach, 4701 w  tech-
nikach, 1238 w  szkołach branżowych I  i  II 
stopnia, (2723 w  klasach pierwszych szkół 
ponadpodstawowych ). Natomiast do miej-
skich przedszkoli i  oddziałów przedszkol-
nych będzie uczęszczało 4917dzieci.

Wszystkie częstochowskie placówki 
oświatowe będą funkcjonowały w  trybie 
stacjonarnym w  oparciu o  wytyczne MEN, 
GIS i MZ.

Od 23 sierpnia dla tych placówek oświa-
towych z  Magazynów Wydziału Bezpie-
czeństwa i  Zarządzania Kryzysowego 
wydawane m.in. płyny do dezynfekcji, ma-
seczki i jednorazowe rękawiczki, przyznane 
przez Gminę Miasto Częstochowa na prze-
ciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koro-

nawirusa. Mają wystarczyć na najbliższe 
trzy miesiące, do listopada.

Otrzymają je 133 placówki, to m.in. 
żłobki, przedszkola wraz z oddziałami oraz 
placówki szkolno-przedszkolne, szkoły 
podstawowe i  ponadpodstawowe, Zespół 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
i Bursa Miejska.

Wydane zostanie im łącznie: 80 200 szt. 
rękawiczek jednorazowych,109 000 szt. 
maseczek jednorazowych, 1560 butelek 
0,5l żelu do dezynfekcji rąk z dozownikiem, 
1068 baniaków 5l płynu do dezynfekcji rąk, 
620 butelek 1l koncentratu do dezynfekcji 
powierzchni (z  każdej butelki po rozcień-
czeniu wodą można otrzymać 200l goto-
wego preparatu), 444 baniaków 5l mydła 
antybakteryjnego oraz 350 przyłbic.

Ogólna wartość przekazywanego asorty-
mentu to ok. 210 tys. zł.

Wszystkie zakupy sfinansowano z  bu-
dżetu miasta. Dotychczas do Częstochowy, 
pomimo zapowiedzi rządu, nie dotarły 
żadne środki z  przeznaczeniem na zabez-
pieczenie pracy placówek oświatowych 
w nadchodzącym roku szkolnym.

Częstochowscy radni wyrazili swój sta-
nowczy sprzeciw wobec projektowanych 
przez Ministra Edukacji i  Nauki roz-
wiązań w prawie oświatowym.

Podczas ostatniej sesji przyjęli w  tej 
sprawie stanowisko. Przedstawiamy jego 
treść:

Proponowane zmiany znacznie ograniczą 
uprawnienia i  autonomię organów prowa-
dzących, przy jednoczesnym zachowaniu 
ich odpowiedzialności finansowej za prowa-
dzenie szkół i  placówek. Naszym zdaniem 
proponowane przepisy mają doprowadzić 
także do całkowitego podporządkowania 
dyrektorów kuratorom oświaty. Negatywnie 
oceniamy warstwę merytoryczną propo-
nowanych zmian, które służą wyłącznie 
zapewnieniu dominującej roli organowi nad-
zoru pedagogicznego, podległemu Minister-
stwu Edukacji i Nauki.

Ministerstwo planuje przyznanie kura-
torom oświaty kompetencji do zawieszania 
lub odwołania dyrektorów. W  myśl propo-
nowanych przepisów, kuratorzy będą mogli 
doprowadzić do odwołania dyrektorów, 
zarówno szkół publicznych jak i niepublicz-
nych, którzy nie realizują ich zaleceń. Ocena, 
czy zalecenia zostały zrealizowane, będzie 
należała do samego kuratora. Jego decyzja 
wystarczy również do wykreślenia szkoły lub 
placówki z ewidencji szkół i placówek niepu-
blicznych.

Ponadto według projektu ustawy przed-

stawiciele kuratoriów oświaty będą mieli 
większość głosów w  komisjach konkurso-
wych, których celem jest wskazanie kan-
dydata na dyrektora szkoły lub placówki. 
Narusza to dotychczasową równowagę, 
gwarantującą równy wpływ organu prowa-
dzącego i  organu nadzoru pedagogicznego 
na wybór dyrektora szkoły.

W  projekcie ustawy wprowadza się rów-
nież zasadę, iż powierzenie stanowiska dy-
rektora szkoły lub placówki na okres krótszy 
niż 5 lat lub odwołanie nauczyciela ze stano-
wiska kierowniczego w czasie roku szkolnego 
bez wypowiedzenia będzie możliwe tylko po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora - czyli 
de facto jego akceptacji.

Negatywnie oceniamy także propono-
wane rozwiązania wprowadzające nadzór 
kuratorów oświaty nad zajęciami dodatko-
wymi prowadzonymi przez stowarzyszenia 
i  inne organizacje. Stowarzyszenie nie bę-
dzie mogło prowadzić zajęć w  szkole, jeśli 
nie uzyska pozytywnej opinii rady szkoły, 
rady rodziców i samego kuratora, który musi 
otrzymać program zajęć i  materiały wyko-
rzystywane do jego realizacji. Jednocześnie 
z powyższych wymogów zwolnione będą or-
ganizacje realizujące zadania zlecone z  za-
kresu administracji rządowej. Spowoduje 
to ograniczenie działalności stowarzyszeń 
i innych organizacji pozarządowych w szko-
łach i wpłynie niekorzystnie na ich innowa-
cyjność.

Dyrektor szkoły Sylwia Szczygłowska 
szczególne słowa podziękowania kieruje 
w stronę Ł. Kota – częstochowskiego 
radnego, A. Grabińskiej – zastępcy na-
czelnika Wydziału Polityki Społecznej,  
M. Aleksandrowicza – przewodniczą-
cego Rady Dzielnicy Mirów i Rady 
Rodziców SP 27 w Częstochowie, 
prezesa Stowarzyszenia „Podaj dalej”  
– M. Daszek, Społecznego Komitetu, 
który działał przy dawnej Radzie Ro-
dziców SP 27 w Częstochowie – S. Całus, 
E. Ślęzak, M. Starosteckiej, E. Zakowicz, 
autorce muralu patriotycznego - B. Twar-
dowskiej – Załęckiej oraz firmie Semex  
– panom Fertacz i Huszno. Podzięko-
wania kieruje również do nauczycieli, 
rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy przyczynili się do realizacji wszyst-
kich inwestycji, działań i projektów.
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W odpowiedzi 
na rosną-
ce potrze-
by miesz-

kańców Częstochowy, 
a  w  szczególności Parkitki 
- jednej z najlepiej rozwija-
jących się dzielnic miasta 
- firma deweloperska Par-
kland Inwestycje podjęła 
decyzję o  realizacji inwe-
stycji w  zakresie budowy 
nowoczesnego centrum 
biznesowo-usługowego. 
W  tej części Częstochowy 
już od kilka lat możemy 
zaobserwować prawdziwy 
boom inwestycyjny. Pro-
fesjonalne centrum bizne-
sowo-usługowe idealnie 
wpasuje się w  nowopow-
stałą tkankę miejską.

Inwestycja w przyszłość

Planowana inwestycja jest 
przemyślaną i  spójną kon-
tynuacją osiedla miesz-
kaniowego Panorama 
Apartamenty Poleska. Nie 
trudno stwierdzić, że jest 
jej swoistym uzupełnie-
niem. Powierzchnie biuro-
we i  lokale usługowe sta-

nowią doskonały sposób 
zabezpieczenia kapitału 
przed szalejącą inflacją. Ze 
względu na wzrost warto-
ści rynku nieruchomości, 
inwestor może spodzie-
wać się solidnego zysku 
przy późniejszej sprzedaży 
lub cieszyć się z pasywne-
go dochodu z  wynajmu. 
Panorama Business Park 
pozwoli także na prowa-
dzenie nowoczesnego 
biznesu w  świetnie zloka-
lizowanej dzielnicy Często-
chowy. Dojazd do autostra-
dy A1 zajmuje nie dłużej niż 
kwadrans, niezależnie od 
pory dnia. To właśnie dla-
tego firma Parkland posta-
nowiła przygotować spe-
cjalną ofertę dla wszystkich 
potencjalnie kupujących 
i  wynajmujących. Zaanga-
żowanie na etapie budowy 
pozwoli na zaprojektowa-
nie i zagospodarowanie po-
mieszczeń w oparciu o wła-
sne projekty. Sami możemy 
zdecydować, czy nasze biu-
ro ma być w  formie open 
space, czy może w  formie 
personalizowanych biur.

Centrum biznesowe  
na miarę XXI wieku

Przygotowując projekt 
Panorama Business Park, 
inwestor zadbał o  to, aby 
nowoczesna architektu-
ra doskonale wpasowała 
się w  okoliczną przestrzeń 
miejską. Klasyczna ele-
wacja przykuwa uwagę 
każdego estety, a  wysokie 
pomieszczenia i  doskona-
łe rozłożenie przestrzeni 
użytkowej sprawia, że nie-
zależnie od skali prowadzo-

nego biznesu - każdy może 
pracować wygodnie i efek-
tywnie. Zainteresowani 
mogą liczyć na zakup lub 
wynajem przestrzeni od 36 
do 1260 metrów kwadrato-
wych. Ponadto najwięksi 
partnerzy biznesowi, któ-
rzy zdecydują się na wyna-
jem lub kupno kilku pięter, 
będą mogli zaprojekto-
wać wewnętrzne klatki 
schodowe, dla usprawnie-
nia procesu komunikacji  
w przedsiębiorstwie. 

W  budynku znajdą się 
również dwie szybkobież-
ne windy, wydzielona re-
cepcja oraz pełny monito-
ring dla bezpieczeństwa 
wszystkich klientów.
Spółka Parkland zadbała, 
aby nowe centrum bizne-
sowo-usługowe na Parkit-
ce w  pełni odpowiadało 
potrzebom współczesnych 
mieszkańców Częstocho-
wy. Z  tego powodu parter 
zostanie przeznaczony pod 
działalność handlowo-
-usługową, a  na kolejnych 
trzech kondygnacjach 

znajdziemy gabinety me-
dyczne, kancelarie prawne 
oraz biura. Największym 
zainteresowaniem na ryn-
ku nieruchomości cieszą 
się planowane lokale na 
parterze oraz na ostatnim 
piętrze. 
Przestronna przestrzeń 
wraz z  dużym tarasem 
z  widokiem na centrum 
Częstochowy doskonale 
sprawdzi się pod eleganc-
ką restaurację lub prestiżo-
we biuro.

PANORAMA 
BUSINESS PARK
Nowe centrum biznesowe częstochowskiej Parkitki

Firma Parkland budując 
osiedle Panorama Apar-
tamenty Poleska przy-
ciągneła wielu nowych 
mieszkańców z Często-
chowy i jej okolic. Kolej-
nym ważnym krokiem 
jest budowa biznesowe-
go centrum, Panorama 
Business Park. Następny 
należy do Ciebie.

DZIĘKUJEMY 
ZA ZAUFANIE 
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Wnioski do 20 września

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej
Jeszcze przed ponad dwa ty-
godnie rolnicy zainteresowani 
modernizowaniem gospo-
darstw mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy  
z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Od-
powiednie dokumenty należy 
złożyć do 20 września.
Rolnicy mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w ramach 
wszystkich obszarów poddziałania:
- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

- rozwój produkcji mleka krowiego 
(obszar B);

- rozwój produkcji bydła mięsnego 
(obszar C);

- inwestycje związane z racjona-
lizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, 
zmianą profilu produkcji, zwięk-
szeniem skali produkcji, po-
prawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D);

- nawadnianie w gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały 

regionalne i biura powiatowe 
Agencji właściwe ze względu 
na miejsce realizacji inwestycji. 
Można je składać osobiście, przez 
upoważnioną osobę, przesłać re-
jestrowaną przesyłką pocztową 
lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP.

Według  aktualnego  stanu  w  
trwającym od 21 czerwca  naborze  
zarejestrowano  łącznie  1603 
wnioski  na kwotę blisko 300 mln zł.

 ■ Katarzyna Gwara

Fasada Roku

Zgłoś budynek do konkursu
Do 30 września można zgłaszać 
realizacje budowlane, na któ-
rych elewacji zastosowano 
kompletną technologię Baumit, 
do konkursu Fasa Roku. W gronie 
zwycięzców ubiegłorocznej 
edycji znalazł się budynek z 
Białej k. Częstochowy.

Konkurs Baumit Fasada Roku 
jest organizowany już od 15 lat. 
Każdego roku wyłania i docenia 
najlepsze realizacje budowlane, na 
których elewacji zastosowano kom-
pletną technologię Baumit: system 
ociepleń, system tynkowy z wykoń-
czeniem lub program produktów re-
nowacyjnych z wykończeniem.

Obiekty mogą zgłaszać zarówno 
osoby prawne, jak i fizyczne (ar-
chitekt, projektant, biuro pro-
jektowe lub architektoniczne, 
inwestor oraz wykonawca). Ele-
wacja budynku musi być w pełni 
ukończona (łącznie z elementami 
wykończenia, tj. barierki, balu-
strady, tarasy, strefa cokołowa, 
zabudowane, wystające z elewacji 
kable i druty).

 Q Kategorie i nagrody 
Konkurs rozgrywany jest w 5 

kategoriach. Obiekt zwycięski w 
każdej z kategorii otrzymuje Na-
grodę Główną:
• Budynek jednorodzinny nowy  - 

Nagroda Główna 10000 zł
• Budynek wielorodzinny nowy - 

Nagroda Główna 10000 zł
• Budynek po termomodernizacji  

- Nagroda Główna 10000 zł
• Budynek niemieszkalny nowy  

- Nagroda Główna 10000 zł
• Budynek zabytkowy po renowacji 

- Nagroda Główna 10000 zł
Poza nagrodami pieniężnymi 

Laureaci XV edycji konkursu 
Baumit Fasada Roku otrzymają 
niezwykłe wyróżnienie, jakim 
jest możliwość wzięcia udziału w 
międzynarodowym wydarzeniu  - 
Baumit Life Challenge.

Podczas tej wyjątkowej akcji 
gremium wybitnych europejskich 
architektów oceni i nagrodzi naj-
lepsze obiekty z całego „Starego 
Kontynentu”. Finał VI edycji między-
narodowego konkursu Baumit Life 
Challenge odbędzie w 2022 roku.

 Q Kryteria oceny obiektów
Obiekty zgłoszone do konkursu 

oceniane są pod względem zasto-
sowanej kolorystyki oraz struk-
tury, podkreślających walory 
budynku oraz jego korelację z oto-
czeniem. Oceniana jest również 
dbałość o detale architektoniczne 
oraz, w przypadku budynków po 
renowacji, poszanowanie ich hi-
storycznej tradycji.

Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 30 września. Do 31 paź-
dziernika trwa głosowanie inter-
nautów. Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród nastąpi po obra-
dach Jury, jednak nie później niż do 
28.02.2022 r.

 ■ Katarzyna Gwara
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Zyskują na popularności

Grzejniki 
na podczerwień
Grzejniki na podczerwień to 
rozwiązanie coraz częściej sto-
sowane w domach prywatnych 
i nie tylko. Jakie są ich zalety? 
To przede wszystkim efektyw-
ność, prosty montaż i ciekawy 
design, który może wpisać się 
w każdy styl.

Czym właściwie są grzejniki na 
podczerwień? To inaczej promien-
niki podczerwieni lub też panele 
grzewcze na podczerwień. Sta-
nowią innowacyjne urządzenia, 
które w powodzeniem mogą być 
traktowane jako główny i nieza-
leżny system grzewczy, bądź po 
prostu jako dodatkowe, alterna-
tywne źródło ciepła. Grzejniki 
tego rodzaju wykorzystują pro-
mieniowanie podczerwone, które 
jest przekaźnikiem podczerwieni. 
Przenosi je na ściany, przedmiotu i 
osoby, które znajdują się w danym 
pomieszczeniu. Ogrzewane są 
za to bezpośrednio obiekty, a nie 
powietrze, jak w przypadku sys-
temów konwekcyjnych. 

Jak zapewniają specjaliści, zu-
życie energii może być nawet o 
70 procent niższe, dzięki temu, 
że ogrzewane są bezpośrednio 

ściany, podłogi i obiekty. To lepsze 
wykorzystanie energii cieplnej. 

Z analiz wynika, że ściany, które 
rozgrzane są do temperatury 18 
st. C. zapewniają optymalne wa-
runki – nawet jeśli temperatura 
powietrza jest niższa. Ten sposób 
ogrzewania korzystnie wpływa 
na zdrowie, gdyż cyrkulacja po-
wietrza jest wtedy mniejsza, a to 
ogranicza rozprzestrzenianie się 
kurzu, drobnoustrojów oraz aler-
genów. Ponadto powietrze nie 
jest wysuszane i zachowana jest 
optymalna wilgoć. Rozwiązania 
typu smart zapewnia maksimum 
efektów działania grzejników na 
podczerwień. Czujnik ruchu ma 
wpływ na zmianę mocy grzania, 
wykrywając obecność osób w 
danym pomieszczeniu. Czujnik 
otwartego okna sprawia, że 
grzejnik automatycznie się wy-
łącza podczas wietrzenia. Miernik 
zużycia energii pozwala nato-
miast na kontrolowanie kosztów 
zużycia energii, a automatyczna 
zmiana mocy urządzenia pozwala 
dostosować parametry w zależ-
ności od warunków oraz tempe-
ratury na termostacie.

 ■ Paula Nogaj
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System oddymiania

Dlaczego regularne 
przeglądy są ważne?
Kontrolowanie urządzeń 
przeciwpożarowych jest 
obowiązkowe, o czym mówi 
Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. Przeglądy powinny 
odbywać się przynajmniej 
raz do roku, a nawet czę-
ściej, jeśli tak zaleca 
producent danego sprzętu. 
Dlaczego to takie ważne?

Czad to niebezpieczny wróg 
– bezwonny i bezbarwny. Dla-
tego też nazywamy go „cichym 
zabójcą”, ponieważ atakuje znie-
nacka i sieje spustoszenie w na-
szych organizmach. Prowadzi do 
niedotlenienia, które jest bezpo-
średnim winowajcą, gdy dochodzi 
do uszkodzenia narządów lub 
układów. Duże stężenie tlenku 
węgla może prowadzić do poważ-
nych problemów zdrowotnych, a 
w  najgorszych przypadku - rów-
nież do śmierci. Czad, czyli tlenek 
węgla to toksyczny gaz, który 
powstaje na skutek spalania sub-
stancji. Może dochodzić do jego 
utlenienia, jeśli uruchamiamy 
wadliwe urządzenie grzewcze. 
Ryzyko zwiększa się, jeśli mamy 
do czynienia ze słabo wentylowa-
nymi pomieszczeniami bądź stę-

żeniem spalin silnikowych i gazów, 
które z kolei tworzone mogą być 
na skutek działalności przemy-
słowej. Tutaj ogromnie ważną rolę 
odgrywają systemy oddymiania. 
Są to instalacje, które mają za za-
danie odprowadzić trujące spaliny 
i dym, gromadzące się podczas 
pożaru. Powinny umożliwić bez-
pieczną ewakuację i odpowiednio 
szybkie zawiadomienie o pojawia-
jącym się zagrożeniu. Taki w pełni 
zautomatyzowany system otwiera 
okna i klapy, zwiększając cyrku-
lację powietrza. Jakie są objawy 
zatrucia czadem? Co powinno 
wzbudzić nasz niepokój? Przede 
wszystkim ból głowy, mdłości, 
zawroty głowy, zaburzenia rów-
nowagi, problemy z oddychaniem, 
utrata przytomności, przyspie-
szone bicie serca, zmiany skórne 
- najczęściej w postaci czerwo-
nych plam, ogólne osłabienie i złe 
samopoczucie. Te objawy powinny 
być dla nas sygnałem, że być może 
gdzieś w pomieszczeniu, w którym 
przebywamy ulatnia się czad. Cza-
sami możemy nie zwrócić na to 
uwagi, a nie podjęcie konkretnych 
działań, może doprowadzić do 
tragedii. Dlatego tak ważny jest 
montaż, sprawdzanie i utrzymy-
wanie systemu oddymiania w do-
brym stanie.

 ■ Paula Nogaj



20. PIĄTEK-NIEDZIELA 3-5 WRZEŚNIA 2021 budownictwo

NAJLEPSZE OFERTY  /  NAJWIĘKSZY WYBÓR  /  NAJLEPSZE MARKI

BIO HYDRO SYSTEMBIO HYDRO SYSTEM
tel. 502 367 393

www.biohydrosystem.pl
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Wyjaśniamy

Czym są biologiczne 
oczyszczalnie ścieków?
Biologiczne oczyszczalnie 
ścieków to rozwiązania, które z 
każdym rokiem cieszą się coraz 
większą popularnością.

W tego rodzaju oczyszczalniach 
wykorzystywane są procesy biolo-
giczne. Polegają one  na rozkładzie 
i mineralizacji nieczystości orga-
nicznych ścieków przez mikroor-
ganizmy w warunkach tlenowych, 
beztlenowych oraz naprzemiennie, 
tlenowo-beztlenowych. Odprowa-
dzane ścieki – zarówno te, które 
trafiają do cieków wodnych, jak i te, 
które trafiają do studni chłonnych 
– nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla środowiska naturalnego. Mogą 
być również z powodzeniem wyko-
rzystane do podlewania ogrodu.

W procesie biologicznego oczysz-
czania ścieków można wyróżnić 
dwa rodzaje oczyszczania: tlenowe 
oraz beztlenowe. Obecność tlenu 
bądź jego brak warunkuje rodzaj 
mikroorganizmów biorących udział 
w przetwarzaniu zanieczyszczeń.

W pierwszym przypadku w pro-
cesie oczyszczania biorą udział ae-
roby – bakterie, które przy udziale 
tlenu rozkładają zanieczyszczenia 
na dwutlenek węgla, wodę i nad-
miarową biomasę. W drugim nato-
miast anaeroby, które w warunkach 
beztlenowych przekształcają zanie-
czyszczenia do dwutlenku węgla, 
metanu oraz biomasy.

ETAPY BIOLOGICZNEGO  
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW:

Przesiewanie
Duże cząstki są usuwane mecha-
nicznie z wykorzystaniem urzą-
dzeń przesiewowych.

Usuwanie materiałów  
mineralnych

Materiał mineralny (żwir, piasek) 
jest odzyskiwany poprzez samo-
czynne jego osiadanie w specjalnie 
zaprojektowanych kanałach bądź 
pułapkach.

Sedymentacja
Ścieki wpływają do dużych zbior-
ników sedymentacyjnych, gdzie 
stabilizują się przez kolejne osiem 
godzin.

Obróbka biologiczna
Większość zanieczyszczeń orga-
nicznych jest usuwanych poprzez 
kontakt z mikroorganizmami.

Osadzanie ostateczne
Po zakończeniu procesu biologicz-
nego oczyszczania, ścieki wpły-
wają do osadników końcowych, 
gdzie większość biologicznych 
substancji zostaje zdeponowa-
nych w formie wtórnego osadu, 
podczas gdy oczyszczone ścieki 
opuszczają oczyszczalnię. Osad 
wtórny może zostać zawrócony 
do wcześniejszego etapu, bądź po-
łączony ze szlamem pierwotnym 
w celu oddzielnej obróbki.

 ■ Katarzyna Gwara
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OPERATOR:

⚫ MASZYN CNC
⚫ LINII PRODUKCYJNEJ
⚫ WÓZKA WIDŁOWEGO

Oferujemy:

⚫ stabilne zatrudnienie, 

⚫ umowę o pracę na pełny etat,

⚫ atrakcyjne wynagrodzenie,

⚫ pakiet socjalny,

⚫ prywatną opiekę medyczną.
Zachęcamy do rozpoczęcia pracy 
w fi rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej i zdobycia 
doświadczenia w branży motoryzacyjnej.

poszukuje pracowników  do pracy na stanowiskach:

CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
prosimy przesyłać na adres email lub składać osobiście pod adresem:

Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
rekrutacja@wulkansa.com.pl
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

www.siatkopol.pl

TRANSPORT I MONTAŻ

Siatkopol, Agnieszka Dawid
42-271 Częstochowa, ul. Zdrowa 8
tel. 501 318 414,  email: biuro@siatkopol.pl

• siatki ogrodzeniowe
• siatki tkane i zgrzewane

• systemowe ogrodzenia panelowe
• bramy i furtki

• ogrodzenia posesyjne
• siatki hodowlane

• blachy perforowane
• akcesoria montażowe

Miejskie konkursy

Mają najładniejsze ogródki i balkony
Poznaliśmy laureatów kon-
kursów na najładniejszą działkę 
i  najładniej ukwiecony balkon. 
Ta pierwsza znajduje się na te-
renie Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Wypalanki”, a  ten 
drugi przy ul. Targowej 13.

Własna skrawek ziemi to ma-
rzenie wielu z  nas. Jeśli jednak 
z różnych powodów jest ono nie-
możliwe do spełnienia, miłośnicy 
roślin mogą się choć trochę do 
niego przybliżyć. W  jaki sposób? 
Poprzez stworzenie mini ogrodu 

na… balkonie bądź na działce. Mo-
żemy tam uprawiać wiele owoców 
i  warzyw. Miasto zachęcając do 
aranżacji własnego skrawka ziemi 
rokrocznie organizuje dwa kon-
kursy. Miłośnicy zieleni mają więc 
ogromne pole do popisu.

W  tym roku do udziału w  kon-
kursie na najładniej ukwiecony 
balkon wpłynęło 36 zgłoszeń, 
w  tym 6 niezgodnych z  regula-
minem. Komisja Konkursowa pod 
przewodnictwem Elżbiety Idczak-
-Łydżby, przyznała następujące 
nagrody:

 ● I  nagroda dla Tadeusza Bednarka 
za aranżację balkonu w  budynku 
przy ul. Targowej 13,

 ● II nagroda dla Wiesławy Kapalskiej 
za aranżację balkonu w  budynku 
przy ul. Bohaterów Katynia 27,

 ● III nagroda dla Edyty Gołębiow-
skiej za aranżację balkonu w  bu-
dynku przy ul. Okulickiego 25/2,

 ● III nagroda dla Pawła Zycha za 
aranżację balkonu w budynku przy 
ul. Czecha 9,

 ● III nagroda dla Wioletty Szęciń-
skiej - Woźniak za aranżację bal-
konu w budynku przy ul. Czecha 9,

 ● Wyróżnienie dla Moniki Antoń za 
aranżację balkonu w budynku przy 
ul. Targowej 12.

Z  kolei do konkursu na najład-
niejszą działkę komisja – również 
pod przewodnictwem pełnomoc-

niczki Prezydenta Częstochowy ds. 
estetyki miasta – oceniała zagospo-
darowanie działki, ogólne wrażenie 
oraz kompozycję nasadzeń.

Ostatecznie przyznano:

 ● I  nagroda dla Bożeny i  Jana Ga-
winowskich (działka nr 404, ROD 
„Wypalanki”),

 ● II nagroda dla Marka Małka 
(działka nr 22, ROD „Relax”),

 ● III nagroda dla Małgorzaty Berdys 
(działka nr 37, ROD „Chopina”),

 ● III nagroda dla Bożeny Miłkowskiej 
(działka nr 1, ROD „Park Piastów”).

Konkurs na najładniejszą działkę 
jest organizowany przy współ-
pracy z Polskim Związkiem Dział-
kowców – Zarządem Okręgu 
Polskiego Związku Działkowców 
w Częstochowie.

Nagrody wręczono podczas kon-
certu wieńczącego tegoroczne 
Dni Częstochowy, który odbył się 
w Filharmonii Częstochowskiej. 

Przepisy

Jak wybudować 
dom bez pozwolenia?
Zgodnie z  prawem obecnie 
w naszym kraju możemy wybu-
dować dom całoroczny do 35 
m² bez pozwolenia. Wkrótce 
ma się to jednak zmienić. Za 
sprawą założeń Nowego Ładu, 
budowa domu jednorodzin-
nego o powierzchni zabudowy 
do 70 m² będzie możliwa na 
podstawie zgłoszenia.

Dziś bez zezwolenia na budowę 
i kierownika budowy, a jedynie po 
zgłoszeniu, można stawiać domki 
mające do 35 m² powierzchni. Co 
istotne, przystępując do inwestycji 
i  tak będziemy musieli spełnić 
szereg wymogów i  postarać się 
o kilka dokumentów.

Wniosek, który jest podstawą 
zgłoszenia budowy, należy dostar-
czyć do starostwa powiatowego, 
a  w  przypadku miast na prawach 
powiatu - do urzędu miasta. Po-
winien on zawierać rodzaj oraz 
zakres planowanych robót bu-
dowlanych oraz termin, kiedy za-
mierzamy rozpocząć budowę. Co 
istotne, od zgłoszenia budowy do 
rozpoczęcia prac musi upłynąć 
co najmniej 21 dni. W  tym czasie 
urzędnicy będą mogli podjąć de-
cyzję odmowną i  nakazać ubie-
ganie się o pozwolenie na budowę.

Wkrótce ma być możliwe wy-
budowanie jeszcze większego 
domu bez pozwolenia. Rządzący 
chcą bowiem, żeby budowa domu 
jednorodzinnego o  powierzchni 
zabudowy do 70 m² była możliwa 
wyłącznie na podstawie zgło-
szenia. Przy budowie domów do 
tego metrażu nie będzie trzeba po-
woływać kierownika budowy ani 
też prowadzić dziennika budowy. 

Jak twierdzą rządzący, budowa 
domów bez pozwoleń to sposób 
na ograniczenie nadmiarowych 
formalności, a  także oszczędność 
dla inwestora – co najmniej kilka 
tysięcy złotych.

- Te domy będą miały projekty 
budowlane i  będą one zaprojek-
towane przez uprawnione do tego 
osoby. Jak najbardziej będą to 
obiekty, które spełniają warunki 
techniczne, jeśli chodzi m.in. o od-
ległości od granic działki. Pomysł, 
żeby te warunki były uproszczone 
i  skrócone w  czasie, w  stosunku 
do tak małych inwestycji budow-
lanych spotkał się głównie z  po-
zytywnym przyjęciem – twierdzi 
minister Anna Kornecka, Departa-
ment Architektury, Budownictwa 
i Geodezji.

Jak wynika z zapewnień resortu, 
w  przypadku prostych budynków 
jednorodzinnych wydawanie 
warunków zabudowy miałoby 
zająć do 30 dni. Jak zaznaczyła 
minister, wprowadzenie uprosz-
czonych procedur nie będzie 
oznaczać zielonego światła dla sa-
mowoli budowlanej czy stawiania 
nieograniczonej liczby domów 
na małej działce. Projekt przewi-
duje bowiem pewne ograniczenia 
- na każde 1000 m². działki może 
przypadać tylko jeden budynek. 
Rozwiązanie to ma zapobiegać wy-
korzystywaniu tego przepisu do 
budowy osiedli, bo ma on służyć 
wyłącznie indywidualnym inwe-
storom. Regulacje prawne, które 
pozwolą na budowę domów do  
70 m². bez pozwolenia, mają być go-
towe jeszcze przed rozpoczęciem 
kolejnego sezonu budowlanego.

1
m-ce

1
m-ce

zdj. 
UM CZ-wa
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POSZUKIWANE OSOBY 
DO PRACY W OGRODNICTWIE

42-270 Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 153,  

42-200 Częstochowa,  al. Wojska Polskiego 21

Kontakt:  507 041 476,  883 914 664

• Praca w Częstochowie oraz na wyjazdach
delegacje 1-2 tygodniowe

• Mile widziane osoby z prawem jazdy kategorii B 
• Praca od poniedziałku do soboty

(w trakcie planów jest praca na 2 zmianę)

• stawka do uzgodnienia 
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Podpowiadamy

Jak nawilżyć powietrze w domu?

Aby sprawdzić poziom wilgotności 
w pomieszczeniu należy zaopa-
trzyć się w wilgotnościomierz. 
Dostaniesz go w każdym sklepie 
budowlanym i supermarkecie. Pra-
widłowa wilgotność w zamkniętym 
pomieszczeniu powinna się mieścić 
w granicach 30-65%. Optymalna 
wilgotność dla człowieka to 40-
60%. Suche powietrze doskwiera 
nam szczególnie w okresie grzew-
czym. Warto więc postawić na 
sprawdzone przez nas rozwiązania, 
które poprawią wilgotność. Jakie?

 Q Duży garnek z wodą
Duży garnek z wodą postaw blisko 
źródła ciepła. Jeśli uważasz, że bę-
dzie to wyglądać nieestetycznie, 
wykorzystaj ozdobne miseczki bądź 
doniczki. Dzięki temu, że woda w 
naczyniu zacznie parować, od razu 
będzie ci się lepiej oddychać.

 Q Po kąpieli
Wzięłaś gorącą kąpiel? Po wyjściu z 
wanny nie spuszczaj wody. Otwórz 

drzwi do łazienki i pozwól, żeby po-
wietrze z tego pomieszczenia roze-
szło się po domu. 

 Q Zrób pranie
Rozwieś mokre pranie w głównym 
pomieszczeniu. Parująca woda za-
pewni wilgotność. 

 Q Wietrz
Przynajmniej raz dziennie – na 
chociaż pięć minut – otwórz okno. 
Wpłynie to nie tylko na poziom wil-
goci, ale również tlenu, jaki mamy 
dostępny.

 Q Postaw na rośliny
Doskonałym i zarazem naturalnym 
nawilżaczem powietrza są rośliny. 
Szczególnie sprawdzą się te o buj-
nych liściach, ponieważ sukcesywnie 
oddają przez nie do otoczenia wodę 
pobraną z gleby. Polecamy na przy-
kład bluszcze, paprocie, a także fi-
kusy, draceny czy szeflery. Strzałem 
w dziesiątek będzie też skrzydło-
kwiat. Jeśli nie lubisz kwiatów, po-
staw na świeże zioła.

Lada chwila rozpoczniemy sezon grzewczy. Wraz z nim powróci 
problem suchego powietrza w domu. Zamykamy okna, a kalory-
fery najczęściej rozkręcamy na maksymalne ciepło. W efekcie 
cierpi cały nasz organizm... Jeśli chcemy więc zwiększyć wilgot-
ność powietrza w naszym mieszkaniu, możemy zaopatrzyć się w 
specjalne urządzenia, bądź postawić na domowe sposoby.

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

MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

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

129.900 zł

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

59.900 zł

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

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

44.900 zł

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

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, kraj., I-wł., serwisowany  

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

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  24.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 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
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013,  49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B KLASA 2.0 D, rok prod. 2009, automat       21.900 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł

MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT,  169.900 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
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 NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  59.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 3 września 2021

Kara wychowawcza

Blokada 
za nieprawidłowe 
parkowanie

Blokada na koło stosowana 
jest w przypadku nieprawidło-
wego parkowania. To kara, 
której większość kierowców 
boi się bardziej, niż mandatu. 
Kiedy służby mogą unieru-
chomić pojazd?

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu 
drogowym z dnia 20 czerwca 1997, 
„pojazd może być unieruchomiony 
przez zastosowanie urządzenia 
do blokowania kół w  przypadku 
pozostawienia go w miejscu, gdzie 
jest to zabronione, lecz nieutrud-
niającego ruchu lub niezagrażają-
cego bezpieczeństwu”. Przepisy 
dookreślają, że pojazd może zo-
stać unieruchomiony przez Po-
licję lub straż gminną (miejską). 
Zapis ten oznacza, że wymienione 
służby mogą skorzystać z  takiego 
rozwiązania, gdy kierowca zapar-
kuje w  miejscu niedozwolonym, 
takim jak przykład chodnik bądź 
brama wjazdowa. Jeżeli pozo-
stawiony pojazd stwarza jednak 
zagrożenie dla ruchu drogowego 
lub uniemożliwia pieszym prze-
chodzenie, wtedy trzeba się li-
czyć z  odholowaniem pojazdu na 
parking strzeżony. Oczywiście 
wszystkie koszty ponosi kierowca. 
Odzyskanie samochodu wiąże się 

wtedy z  opłaceniem usługi holo-
wania, przechowywania samo-
chodu i... mandatem. To poważne 
konsekwencje. Służby mają moż-
liwość nałożenia różnych kar. 
Może to być pisemne ostrzeżenie, 
wezwanie kierującego do stawien-
nictwa w siedzibie straży (tam we-
zwany może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności finansowej 
za popełniony czyn) lub wcześniej 
wspomniane unieruchomienie 
pojazdu bądź jego odholowanie. 
Zakładanie blokad jest karą o cha-
rakterze wychowawczym. To sku-
teczny sposób na odstraszenie 
innych kierowców do pozosta-
wienia samochodu w  miejscu, 
gdzie zakładane są blokady. Żółte, 
metalowe urządzenie potrafi 
wzbudzić respekt. Nie powinniśmy 
próbować samodzielnie zdej-
mować takiej blokady, ponieważ 
jej uszkodzenie to zniszczenie 
mienia i takie zarzuty mogą zostać 
nam przedstawione. Co więcej, 
jej przywłaszczenie wiąże się ze 
skierowaniem sprawy do sądu, 
grzywną, aresztem i w najgorszym 
przypadku karą 5 lat pozbawienia 
wolności. Wspominamy o tym, po-
nieważ takie sytuacje niestety nie 
należą do rzadkości.

 ■ Paula Nogaj

zdj. freepik.com
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PKP Intercity odebrało już 40 
z  60 zamówionych wagonów 
typu 111A-30 COMBO, które zo-
stały zmodernizowane przez 
Konsorcjum Pojazdy Szynowe 
PESA Bydgoszcz i  Zakłady Na-
prawcze Taboru Kolejowego 
Mińsk Mazowiecki. Do końca 
2021 roku ma być gotowych 
jeszcze 20 takich wagonów, 
dzięki czemu w pełni zrealizo-
wany zostanie kontrakt warty 
310 mln zł.

Wagony COMBO są pierwszymi 
takimi pojazdami w  Polsce. To 
wielofunkcyjne wagony o podwyż-

szonym standardzie, w których za-
dbano o  odpowiednie wyciszenie 
wnętrza, wydzielono przedziały 
rodzinne, a  także przedział dla 
osób z  niepełnosprawnościami, 
w tym poruszających się na wózku. 
W pojeździe znalazła się też część 
bezprzedziałowa i  przestrzeń, 
w  której można bezpiecznie 
przewieźć rowery. - Cieszę się, 
że komfort podróżowania i  stan-
dard na kolei są stale podnoszone, 
a  z  wprowadzanych udogodnień 
mogą cieszyć się tak liczne grupy 
podróżnych - powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk.  
- Co bardzo ważne, pojawienie 
się tych pojazdów to istotny krok 

w  zwiększaniu dostępności kolei 
także dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Nie ustają nasze dążenia do 
celu, jakim jest bezpieczna, kom-
fortowa, przewidywalna, a  także 
dostępna kolej – dodał.

- Kolej, jako środek transportu 
pierwszego wyboru dla każdego 
to cel, który przyświeca nam 
w  najbliższych latach - stwierdził 
Marek Chraniuk, Prezes Zarządu 
PKP Intercity. - Dzięki urucho-
mieniu kolejnych zmodernizowa-
nych wagonów COMBO jesteśmy 
coraz bliżej jego osiągnięcia. Bę-
dziemy sukcesywnie zwiększać 
liczbę wprowadzanych do obiegu, 
zmodernizowanych i  nowych po-
jazdów, aby zapewnić wszystkim 
pasażerom podróż w  bezpiecz-
nych i  komfortowych warunkach 
– zaznaczył.

Komfortowa podróż dla każdego

Pojazdy posiadają dwa wydzie-
lone przedziały dla opiekunów 

z  dzieckiem, a  ich ściany i  wykła-
dzinę podłogową zdobi grafika 
z motywem zwierzęcym. Siedziska 
foteli łączą się ze sobą, dzięki 
czemu powstaje jedna wygodna 
płaszczyzna. W  przedziałach 
znajdują się gniazdka elektryczne 
i gniazdka USB, a toaleta wyposa-
żona jest w przewijak dla dzieci.

W wagonach jest specjalny prze-
dział przeznaczony do podróży 
dwóch osób z  niepełnosprawno-
ścią wraz z  dwoma opiekunami, 
w  którym zabudowano dwa peł-
nowymiarowe fotele oraz wy-
znaczono dwa miejsca na wózek 
inwalidzki z  trójpunktowymi 
pasami bezpieczeństwa. Do dys-
pozycji osób z  niepełnosprawno-
ściami pozostają przyciski SOS, 
panel indywidualnego sterowania 
oświetleniem i  klimatyzacją oraz 
indywidualne stoliki. Rampa po-
zwala podróżnym poruszającym się 
na wózku bezpiecznie wjechać do 
wagonu. Wagony posiadają auto-

matyczne drzwi przedziałowe oraz 
bezprogowe podłogi ułatwiające 
poruszanie się. Wszystkie pikto-
gramy są przetłumaczone w  alfa-
becie Braille’a. Pojazdy posiadają 
również kontrastowe drzwi wej-
ściowe, klamki, poręcze i przyciski, 
umieszczone na wysokości odpo-
wiedniej dla osób poruszających się 
na wózkach oraz przystosowaną do 
potrzeb osób poruszających się na 
wózkach toaletę.

Modernizacja ze wsparciem  
unijnych funduszy

Modernizacja wagonów była 
możliwa dzięki dofinansowaniu 
z  Unii Europejskiej. Środki ze-
wnętrzne wyniosły ponad 91,5 mln 
zł. Łącznie ze środków unijnych 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko 
2014-2020 PKP Intercity pozy-
skało niemal 654 mln zł dotacji.

 ■ Katarzyna Gwara
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych wszystkich typów pojazdów

Mechanika Pojazdowa
Kompleksowe naprawy mechaniczne pojazdów wszystkich marek

Naprawy i Wymiany Eksploatacyjne
Wymiany eksploatacyjne są kluczem do niezawodności Twojego samochodu

Godziny otwarcia

PN - PT 7:00 - 21:00 
 SOB 7:00 - 16:00

Nasz adres 

Częstochowska 53,
 Częstochowska 101, 
 Jaskrów

Zadzwoń: 

34 328 49 79 
604 587 195
608 800 679

Gotowe do podróży po polskich torach

Nowoczesne wagony 
COMBO w PKP
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Sklep 
(resory firmy SCHOMÄCKER): 

tel. 608 689 050

42-242 Rêdziny k/ Czêstochowy, 
ul. Wolnoœci 122a

Warsztat (wyrób w³asny): 
tel. 608 689 050

www.resory.czest.pl

O 

O 

O 

O 

wyrób ca³ych resorów wszystkich typów
regeneracja oraz monta¿ resorów i sprê¿yn samochodowych
sprzeda¿ resorów
sprzeda¿ artyku³ów zwi¹zanych z monta¿em resorów

Oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:

Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

P.H.U. Dariusz BorowieckiP.H.U. Dariusz Borowiecki

Używana odzież motocyklowaUżywana odzież motocyklowa
ODZIEŻ  SKÓRZANA I TEKSTYLNA

BUTY I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
CZYSZCZENIE, OZONOWANIE I RENOWACJA ODZIEŻY

NAPRAWA I PRZERÓBKA ODZIEŻY
HAFT CYFROWY, NASZYWKI I PROJEKTY

artstudioka2.pl

artstudioka2

ul. Podkolejowa 25/31

696 768 887

Sprawdź

Gdzie w Polsce ciężarówki 
nie mogą wyprzedzać  
na autostradzie?
W ostatnich latach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wprowadziła zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na 
wybranych odcinkach autostrad. Zmiany podyktowane były 
zwiększeniem bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu, 
zmniejszeniem liczby wypadków oraz usprawnieniem ruchu sa-
mochodów osobowych.

Autostrada A1
woj. łódzkie 

• na obu jezdniach na wyso-
kości Miejsc Obsługi Podróżnych 
Głowno i Wiśniowa Góra 
• na wszystkich budowanych od-
cinkach autostrady z organizacją 
ruchu 2+2, czyli Tuszyn - Piotrków 
Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko 
i Radomsko - granica woj. łódz-
kiego i śląskiego 

Autostrada A2
woj. łódzkie i mazowieckie 

• na obu jezdniach na odcinku 
Łódź - Warszawa 

Autostrada A4
woj. opolskie 

• pomiędzy węzłami Brzeg i 
Strzelce Opolskie w obu kierun-
kach 

 woj. dolnośląskie 

• pomiędzy Pietrzykowicami  
a Wądrożem Wielkim 

• na wzniesieniach przy węźle 
Legnickie Pole i Lubiatów

 woj. śląskie 
• pomiędzy węzłami Gliwice So-

śnica i Gliwice Ostropa w obu 
kierunkach 

 woj. małopolskie 
• od węzła Balice do węzła 

Brzesko 

Autostrada A6
woj. zachodniopomorskie 

• pomiędzy węzłami Klucz i Pod-
juchy w obu kierunkach  

Autostrada A8 (Autostradowa 
Obwodnica Wrocławia)

woj. dolnośląskie 

•  pomiędzy węzłami Wrocław 
Północ i Psie Pole w obu kierun-
kach  

W wyżej wymienionych miej-
scach ciężarówki muszą trzymać 
się prawego pasa. Temat od dawna 
budzi kontrowersje. Kierowcy sa-
mochodów osobowych skarżą 
się na liczne sytuacje, w których 
pojazd ciężarowy mający na licz-
niku 80 km/h, wyprzedza takiego 
z kilkoma km/h mniej. Jeszcze go-
rzej, gdy jeden z kierowców posta-
nawia wyprzedzić całą kolumnę 
tego rodzaju pojazdów. Może to 
trwać nawet kilka minut. To z kolei 
prowadzi do zatorów na drodze. 
Co jakiś czas powraca więc jak 
bumerang temat całkowitego za-
kazu wyprzedzania ciężarówkami. 
Taki obowiązuje np. w ciągu dnia 
w Belgii. Ministerstwo Infrastruk-
tury nie rozważa takiego rozwią-
zania. Jednak miejsc, w których 
kierowcy samochodów cięża-
rowych nie mogą wyprzedzać, 
przybywa. Zdaniem resortu takie 
rozwiązanie na razie w zupełności 
wystarczy.

 ■ Katarzyna Gwara

Zakazy wyprzedzania dla ciężarówek na odcinkach autostrad
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ADR

Posłowie jednomyślni

Łąki kwietne 
wokół autostrad
W poniedziałek 30 sierpnia od-
była się konferencja, podczas 
której posłanki i  posłowie 
z  różnych partii przedstawili 
inicjatywę, która polegać ma 
na tworzeniu łąk kwietnych  na 
poboczach i  pasach środko-
wych dróg szybkiego ruchu 
i autostrad, czyli wszędzie tam, 
gdzie rosną trawniki.

- Łąki kwietne powinny być za-
siewane w  pasach drogowych 
tras szybkiego ruchu i autostrad. 
Dzisiaj wyjeżdżamy z miasta i je-
dziemy w  piękny, polski pejzaż, 
gdzie łąki kwietne powinny 
służyć m.in. do tego, aby absor-
bować smog, żeby zwiększać 
retencję – przekonywała Hanna 
Gill-Piątek z Polska2050. W kon-
ferencji wzięła udział również 
Urszula Zielińska z  partii Zie-
loni, Magdalena Biejat z  Lewicy, 
Bożena Żelazowska z PSL-u oraz 
warszawski radny i  rzecznik Po-
rozumienia Jan Strzeżek. - Łąki 
to prawdziwa ulga dla klimatu. 
Wiemy to chociażby z  ostat-
niego raportu międzyrządo-
wego zespołu ds. zmian klimatu, 
że zwłaszcza miasta są szcze-
gólnie narażone na kryzys klima-

tyczny i  łąki kwietne są w  walce 
z  tym kryzysem klimatycznym 
pięknym, niskonakładowym i nie-
zwykle cennym sojusznikiem  
– przekonywała Urszula Zie-
lińska. Największą zaletą takich 
łąk jest przede wszystkim walka 
ze smogiem i  ochładzanie po-
wietrza. - Rośliny rosnące na 
łąkach są nawet 10 razy wyższe 
niż trawnik przez co lepiej wyła-
pują pyły tworzące smog a także 
obniżają temperaturę powietrza 
– informuje Fundacja Łąka, pod-
kreślając, że takie łąki pięknie 
wyglądają bez nawożenia i  sto-
sowania środków ochrony roślin, 
podczas gdy chemia potrzebna 
do pielęgnacji trawników za-
truwa glebę, powietrze i  wodę. 
- Pielęgnacja łąki jest mniej 
kosztowna i  znacznie bardziej 
przyjazna dla środowiska – do-
daje Fundacja. Pod interpelacją 
w  sprawie upowszechnienia 
i  ustandaryzowania procedur 
administracyjnych związanych 
z  zakładaniem antysmogowych  
łąk kwietnych w  pasach drogo-
wych podpisało się 90 posłów ze 
wszystkich klubów i kół. Interpe-
lacja została przygotowana we 
współpracy z Fundacją Łąka.

 ■ Paula Nogaj
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Od 31 stycznia 2022 r. będzie 
można zachować dotychcza-
sowy numer rejestracyjny 
pojazdu oraz czasowo wycofać 
z  ruchu samochód osobowy. 
Jeśli ktoś zdecyduje się na 
takie rozwiązanie, będzie mu-
siał złożyć odpowiedni 
wniosek.

Opłata za najczęściej wydawane 
tablice samochodowe to 80 zł, 
dzięki pozostawieniu dotychcza-
sowego numeru rejestracyjnego 
nie będzie trzeba jej ponosić, jak 
również nie trzeba będzie po-
nosić opłaty za nalepkę kontrolną 

- w sumie razem z opłatą ewiden-
cyjną - w  kieszeni kierowcy zo-
stanie więc 99,50 zł.

Rozszerzenie katalogu pojazdów 
wycofanych czasowo z ruchu o sa-
mochody osobowe będzie doty-
czyło sytuacji uszkodzonych, a nie 
chwilowo nieużywanych samo-
chodów. W  przypadku koniecz-
ności naprawy samochodu (np. po 
wypadku)  wynikającej z  uszko-
dzenia zasadniczych elementów 
nośnych konstrukcji będzie można 
wycofać pojazd z  ruchu na okres 
od 3 do 12 miesięcy i  nie wcze-
śniej niż po upływie 3 lat od daty 
poprzedniego wycofania z  ruchu. 

Przywrócenie do ruchu będzie 
wiązało się przeprowadzeniem 
dodatkowego badania tech-
nicznego pojazdu po naprawie.  
- Ta zmiana pozwoli właścicielowi 
naprawianego i  czasowo wycofa-
nego z użytku samochodu ograni-
czyć koszty ubezpieczenia pojazdu 
– informuje resort infrastruktury. 
Obecnie czasowo można wycofać 
z  ruchu samochody ciężarowe 
i przyczepy o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 t, ciągniki samo-
chodowe, pojazdy specjalne oraz 
autobusy.

Przy tej okazji przypominamy, że 
od grudnia 2020 r. nie trzeba już 
wymieniać dowodu rejestracyj-
nego, kiedy skończy się miejsce na 
pieczątki z  badania technicznego, 
nie ma też konieczności wożenia 
ze sobą dokumentu prawa jazdy 
oraz można zarejestrować pojazd 
w miejscu czasowego zamieszkania.

 ■ Katarzyna Gwara

Rejestracja pojazdów

Będzie można zachować 
dotychczasowe tablice

Jakie inwestycje w naszym województwie

291 mld zł na drogi
Dokończenie całej sieci auto-
strad i  dróg ekspresowych 
w  Polsce to główny cel pro-
jektu rządowego Programu 
Budowy Dróg Krajowych do 
2030 (z  perspektywą do 2033 
r.). Wartość inwestycji ujętych 
w jego ramach to 291 mld zł.

Projekt zakłada zarówno re-
alizację nowych inwestycji, jak 
i  kontynuację zadań z  obecnego 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023. Sza-
cunkowy koszt nowych zadań to 
186,8 mld zł, a  kontynuacja ma 
kosztować 104,8 mld zł. Jakich in-
westycji możemy spodziewać się 
w naszym województwie?

W  ramach projektu Rządowego 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych do 2030 r. (z perspektywą do 
2033 r.) planuje się zbudować naj-
ważniejsze inwestycje infrastruk-
turalne, takie jak: 
• A1 koniec obw. Częstochowy - 

Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego 
- w. Częstochowa Północ (bez 
węzła) - 16,9 km 

• S1 Pyrzowice - Kosztowy - 16,7 
km 

• S1 Kosztowy - Bielsko-Biała - 
51,8 km 

• S1 odcinek Przybędza - Milówka 
(obejście Węgierskiej Górki) - 
8,5 km 

• S11 odcinek od granicy woje-
wództwa opolskiego do obwod-
nicy Tarnowskich Gór - 28 km 

• S11 obwodnica Tarnowskich 
Gór - 37 km 

• Budowa obwodnicy Poręby i  Za-
wiercia w  ciągu drogi krajowej  
nr 78 - 24,3 km 

• Dalsza rozbudowa A4 od Wro-
cławia do Tarnowa, w  tym cały 
przebieg A4 w  woj. śląskim  
o długości ok. 84 km 

Łączny koszt realizacji tych zadań 
to ponad 26,5 mld zł. 

 

W ramach Programu budowy 
100 obwodnic na lata 2020-2030 

powstaną: 

• obwodnica Blachowni i  Herb 
w ciągu DK46 - 10,8 km 

• obwodnica Kroczyc w  ciągu 
DK78 - 9,2 km 

• obwodnica Nakła Śląskiego 
i  Świerklańca w  ciągu DK78 - 
12,0 km 

• obwodnica Pradeł w ciągu DK78 
- 2,2 km 

• obwodnica Szczekocin i  Gole-
niowów w ciągu DK78 - 13,1 km 

Łączny koszt realizacji tych zadań 
to ponad 1,4 mld zł. 

 
Na realizację inwestycji z  PBDK 

oraz z Programu budowy 100 ob-
wodnic w  województwie śląskim 
przewidziano prawie 28 mld zł.

 ■ Katarzyna Gwara
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„Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej jest lekturą 
jubileuszowej, dziesiątej od-
słony Narodowego Czytania.

 Gabriela Zapolska napisała „Mo-
ralność pani Dulskiej” jesienią 
1906 roku. Utwór bardzo szybko 
stał się popularny i  jest uważany 
za jedno z  najważniejszych osią-
gnięć twórczych pisarki. Dzieło 
cechuje komizm, bogactwo obser-
wacji obyczajowych, a  zwłaszcza 
silna wymowa społeczna. Prapre-
miera sztuki odbyła się 15 grudnia 
1906 roku w  Teatrze Miejskim 
w  Krakowie. Kilka tygodni później 
wystawiono ją w  Warszawie, a  na-
stępnie we Lwowie, gdzie autorka 
osobiście czuwała nad przygoto-
waniami i  brała udział w  próbach.  
Wszystkie te inscenizacje przyjęto 
z  wielkim aplauzem. „Moralność 
pani Dulskiej” weszła do żelaznego 
repertuaru polskich teatrów, wzna-
wiano ją wielokrotnie i zawsze z po-
wodzeniem. Odnosiła też sukcesy 
za granicą. Na podstawie dramatu 
powstały również filmy, w tym uzna-
wany za pierwszy polski film dźwię-
kowy obraz z 1930 roku.

„Moralność pani Dulskiej” zostanie 
przeczytana podczas dziesiątej, jubi-
leuszowej edycji Narodowego Czy-
tania. Akcja organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Zo-
stała zainicjowana wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. W 2013 roku w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry, a podczas następnych edycji 
przeczytano kolejno: Trylogię Hen-
ryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bole-
sława Prusa. 

W  2016 roku Andrzej Duda 
i  Agata Kornhauser-Duda rozpo-
częli Narodowe Czytanie „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. 
W  2017 roku lekturą Narodowego 
Czytania było „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. Akcja Narodowe 
Czytanie 2018 miała wyjątkowy 
charakter – w związku z jubileuszem 

100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości lekturą 
przewodnią było „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego, a  ponadto, 
przez cały rok, Antologii Niepodle-
głości – specjalnie przygotowanego 
zbioru powstałych na przestrzeni 
wieków utworów, zaliczanych  do 
kanonu polskiej literatury patrio-
tycznej. W  2019 roku czytaliśmy 
„Nowele polskie” – zbiór 8 utworów 
autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii 
Konopnickiej, Bolesława Prusa, 
Brunona Schulza, Władysława 
Stanisława Reymonta, Stefana Że-
romskiego, Henryka Sienkiewicza 
i Henryka Rzewuskiego.

Lekturą Narodowego Czytania 
2020 była „Balladyna” Juliusza Sło-
wackiego. Dzieło to zostało prze-
czytane w  przeszło 3200 miejsc 
w Polsce i za granicą.

Tegoroczne Narodowe Czytanie 
odbędzie się w sobotę 4 września.

aktualności / reklama
Tym razem „Moralność pani Dulskiej”

Narodowe Czytanie po raz dziesiąty

 ■ Katarzyna Gwara
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3-5 września

Ogólnopolskie dożynki w Częstochowie
Ogólnopolskie święto dziękczy-
nienia za plony odbędzie się na 
Jasnej Górze 4 i  5 września.  
Msza św. z błogosławieństwem 
wieńców żniwnych sprawowana 
będzie w  niedzielę, 5 września 
o godz. 11.00. W sobotę, 4 wrze-
śnia, w  ramach dożynek 
w bazylice jasnogórskiej o 16.30 
odbędzie się koncert „Pieśń 
o  Ojczyźnie” Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Wydarzeniu tra-
dycyjnie towarzyszyć będzie 
Krajowa Wystawa Rolnicza.

Uroczystości na Jasnej Górze

Pielgrzymka rolników rozpocznie 
się w sobotę, 4 września, mszą św. 
o  godz. 19.00 w  jasnogórskiej ba-
zylice. Przewodniczyć jej będzie 
bp Leszek Leszkiewicz, biskup 
pomocniczy diec. tarnowskiej. 
Apelem Jasnogórskim rozpocznie 
się nocne czuwanie.

W  niedzielę zaplanowano 
wspólne modlitwy na placu przed 
szczytem z  udziałem zespołów 
śpiewaczych i kapel rozpoczną się 
od godz. 8.00.

Płody rolne i  specjalnie przygo-
towane wieńce dożynkowe przy-
wiezione przez rolników z różnych 
stron kraju zostaną pobłogosła-
wione podczas sumy dożynkowej 
o godz. 11.00 w niedzielę, 5 wrze-

śnia, pod przewodnictwem me-
tropolity częstochowskiego abp 
Wacława Depo.

Organizatorem rolniczego święta 
jest Krajowe Duszpasterstwo Rol-
ników. To okazja do podziękowania 
rolnikom za ich pracę, poszano-
wanie dla tradycji i  przywiązanie 
do wiary.

Krajowa Wystawa Rolnicza

Jasnogórskiemu dziękczynieniu 
za polny towarzyszyć będzie 
30. Krajowa Wystawa Rolnicza. 
W Alejach NMP, już od piątku, po-
jawią się wystawcy z  całej Polski. 
Zostaną oni zlokalizowani również 
na terenie parkingów jasnogór-
skich. Będą wśród nich wiodący 
producenci maszyn i  urządzeń 
rolniczych, środków ochrony ro-
ślin, materiałów siennych, sadze-
niowych, a  także pasz i  nawozów. 
Poza tym będzie można skosz-
tować regionalnych potraw, pysz-
nych miodów, a także przyjrzeć się 
sztuce ludowej. Nie zabraknie też 
atrakcji, które ucieszą szczególnie 
dzieci – odbędzie się wystawa 
drobnego inwentarza, maszyn 
rolniczych, a  także zwierząt ho-
dowlanych. Zobaczymy więc bydło 
opasowe, owce i kozy.

Organizatorem Wystawy jest 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie.

 ■ Katarzyna Gwara

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie informuje o 
pewnych ograniczeniach w ruchu. 
Jezdnie  III Alei NMP nie będą 
wyłączone z ruchu kołowego, ale  
zamknięte będą oba przejazdy po-
między nimi (między ulicami POW 
i Kossak-Szczuckiej  oraz  między 
ulicą Stryjeńskiej,  a  Miejską Galerią 
Sztuki).   
W godzinach funkcjonowania stoisk 
wystawy,  tj.  od  godz. 8.00 do godz. 
22.00, należy liczyć się z dużą liczbą 
pieszych i pojazdów na całej długości 
III al. NMP. Dlatego organizatorzy 
proszą wszystkich poruszających się 
w tym rejonie o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności.

Modlitwy rolników na Jasnej Górze 
mają wielowiekową tradycję.
Wśród pielgrzymek przybywa-
jących do Częstochowy grupy 
chłopskie były tradycyjnie najlicz-
niejsze. Szczególnie liczne przy-
bywały one w święta maryjne  
w sierpniu i wrześniu.
W 1981 r. w czasach „Solidarności” 
pierwsza niedziela września stała 
się dniem ogólnopolskiej piel-
grzymki rolników indywidualnych. 
Przybywający z wszystkich stron 
dziękowali Maryi za zebrane plony.
Po 1990 r., pielgrzymka odbywa 
się w połączeniu z jasnogórskimi 
dożynkami.

Krajową Wystawę Rolniczą zaczynamy już w piątek od 
wewnętrznego spotkania, które ma pogłębić komuni-
kację między ministerstwem a ośrodkami doradztwa 

rolniczego w całym kraju. Główne wydarzenia odbędą 
się w sobotę. Niedziela będzie natomiast domeną 

sacrum, ale wystawa oczywiście będzie nadal trwała. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie, tym bardziej że przy 
naszym stoisku mamy zamiar zorganizować atrakcyjne 

formy promocji wyrobów kulinarnych.

Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa  
Rolniczego w Częstochowie
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Browar Skrzat - z zamiłowania do baj-
kowych postaci i pasji do piwa.  Założony przez jedną 
osobę, czyli Mateusza z małą pomocą skrzatów.  
To  właśnie te, niepozorne skrzaty pilnują całego 
procesu produkcji piwa. Jednak pamiętajcie niby małe 
skrzaty, ale i też psotne bo potrafią nieźle kopnąć.

Lobster  
Jesteśmy nowym browarem kontraktowym z 
Wrocławia. Debiutujemy z sesyjnymi unikalnymi 
piwami, które będą stanowić dobrą alternatywę dla 
mocnych, obficie chmielnych IPA. W recepturach po-
stawiliśmy na balans, żeby nasze piwo bez problemu 
trafiły do szerokiego grona odbiorców. Puszczamy 
również oko do piwnych geeków, którzy szukają 
nowości oraz eksperymentów na rynku.

Browar Zamkowy 
w Raciborzu 
jest jednym z najstarszych istniejących browarów w 
Polsce. Jako mały regionalny browar warzymy nasze 
piwo wyłącznie tradycyjnymi metodami zgodnymi 
ze sztuką piwowarską. Fermentację piwa przepro-
wadzamy w otwartych kadziach fermentujących, 
co robią tylko nieliczne polskie browary. Dzięki 
tradycyjnej recepturze piwo uzyskuje swój wyjąt-
kowy smak.

Browar Na Jurze
Na festiwalu zameldują się nasi bliscy sąsiedzi z 
Zawiercia –  Browar na Jurze. Został on zbudowany 
na bazie dawnej mleczarni. Woda o krystalicznej 
czystości, bez żadnych zanieczyszczeń bakte-
riologicz-nych pochodzi z podziemnych formacji 
wapienia muszlowego leżą-cych na głębokości 125 
metrów. Zakład specjalizuje się w warzeniu piw typu 
pilzneńskiego oraz górnej fermentacji.

Browar magic road
Dobra... robimy to, chyba upadliśmy na głowę.
Browar Magic Road zaczyna swoją przygodę na 
rynku piw rzemieślniczych!

Browar RZEMIEŚLNICZY 
RZEKA PIWA
To browar rzemieślniczy z Bydgoszczy, który powstał 
w październiku 2017 roku. Wcześniej warzyliśmy 
domowo, a na koncie mamy ponad 120 domowych 
warek. Tym co nas wyróżnia jest niechęć do siedzenia 
w domu. Odwiedziliśmy już praktycznie cały kraj – 
podkreślają przedstawiciele browaru. Warzą bardzo 
różne piwa - delikatne i sesyjne, bardziej nachmie-
lone, po ciężkie i mocne imperialne stouty. 

Browar Rzemieślniczy Lasowiak
Jesteśmy podkarpackim browarem rzemieślniczym. Nazwą odwołujemy się do 
kultury i tradycji naszego regionu.
Przygodę z browarem zaczęliśmy stosunkowo niedawno, bo początkiem 2018 
roku, ale już zdążyliśmy lekko powiększyć produkcję. Szczególną wagę przykła-
damy do jakości i różnorodności naszego piwa. Biorąc pod uwagę, iż wszystko  
w browarze robimy sami, metodą rzemieślniczą właśnie! to jest to nie lada wy-
zwanie. Warzymy na własnym sprzęcie. Nasz browar znajduję się w miejscowości 
Jata w gminie Jeżowe (w odległości ok. 40 km od Rzeszowa).

Piwo z Żuka
Jest efektem pasji mi-łośników browarnictwa oraz 
motoryzacji. - W  pewnym momencie znudził nam się 
smak korporacyjnego piwa. Zaczęliśmy warzyć je sami 
i  tak powstało Piwo z  Żuka. W  ze-szłym roku na Fe-
sti-walu przedstawiliśmy Klasycznego Lagera. W  tym 
roku z  kolektorów popłynie czarny jak smoła - Diesel 
i  Kwas z  Akumu-latora – uchylają rąbka tajemnicy. 
Nie zabraknie też znanej i  lubianej Pszenicy czy AIPA, 

która zagościła już w  lokalach w  Londynie, Kijowie i  Berlinie.

Browar Hoplala - kraftowe piwo, warzone tradycyjnie z naturalnymi 
składnikami, aromatycznymi przyprawami, świeżymi owocami, rodzimymi chmie-
lami, miodami - dzięki czemu mamy portfolio o różnych stylach piwnych, liniach 
klasycznych, ziołowych i owocowych. Dowcip i dystans użyte w naszych nazwach 
i barwnych etykietach, sprawiają, że każdy rodzaj jest marką samą w sobie np.: 
Piękna Mądra Zdolna (Pale Ale). Rotacja wśród piw kratowych rośnie, zaś bo-
gactwo asortymentu i otwartość  na nowość sprawia, że Hoplala  jest świetnym 
uzupełnieniem  półki z piwem.

Browar Wrężel to rzemieślnicza inicjatywa kontraktowa. Chcemy 
tworzyć piwną rewolucję, która w coraz większym stopniu zmienia świadomość 
Polaków o dobrym piwie. Pragniemy by w każdym sklepie obok piwa koncerno-
wego stało dobre piwo rzemieślnicze. Naszym celem jest uświadomienie, że piwo 
to nie tylko słomkowa gazowana woda, lecz bogaty w smak napój z którym można 
dzielić wspaniałe chwile ze znajomymi.

Los Santos Bar, 
Paka Ziemniaka,
Masittā Korea food, 
QuintoPizza,
Bułkownik Burger, 
Taurus Street Food,
Paczka Frytek, 
Burger Shop,
Tortilla Rocket’s  

Food Truck USA BBQ

FOOD TRUCKI:
Przedstawiciele browaru Pinta

 - jako pierwsi reprezentanci polskiego browaru 
- pojechali warzyć piwa za granicę. Odwiedzili 
między innymi Irlandię, Francję, Japonię, Bra-
zylię i Włochy. - Korzystamy z doświad-czeń, 
które przez lata zdobywaliśmy jako piwowarzy 
domowi, organizatorzy festiwali i konkursów 
piwa, autorzy artykułów i książek na temat 
piwowarstwa. Uwielbiamy podróże - nawet w 
te najdalsze za-wsze zabieramy PINTĘ. Zawsze 
przywozimy ogromną ilość inspiracji, którymi 

dzielimy się z Wami - podkreślają. Jako pierwsi w Polsce za-propono-
wali amerykańską wersję IPA. Mają w sumie ponad 100 różnych piw 
- od ale, przez lagery, sahti, a na piwach kwaśnych kończąc.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

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

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

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

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

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. do-
brym stanie, może być z transpor-
tem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

 O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 O Garnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

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

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

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

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

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 O Meble w dobrym stanie, „norweskie”  
 tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 O Programator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

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

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 O Telefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

 O TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

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

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

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

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampo-
wy typu VOX, b.dobry, 1500 zł, 

 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wóz-
ka widłowego z UDT lub Operator 
produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. Tel. 536 512 396

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

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

USŁUGI

 O Naprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, posesje, 
porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

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

INNE

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Budżet Marszałkowski 2021

„Trenuj, Graj, Zwyciężaj”

Powrót na Limanowskiego 

Raków Częstochowa 
vs MOL Fehérvár FC

Bebetto AZS UJD

Nowy sezon, zmieniony skład

PGE Ekstraliga

Głosowanie na Miss Startu

Międzynarodowy Turniej

Siatkarska rywalizacja 
kobiet

„Trenuj, Graj, Zwyciężaj - aktywność 
piłkarska dla dzieci” to projekt wspie-
rany przez Raków, który zgłoszony 
został do kolejnej edycji Budżetu Mar-
szałkowskiego. Klub zachęca do 
głosowania.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym z powiatów 
myszkowskiego, kłobuckiego, częstochow-
skiego oraz miasta Częstochowa. – Ma 
na celu prowadzenie zajęć ogólnorozwo-
jowych oraz ze specjalizacją piłki nożnej, 
które będą realizowane na obiektach 
Ośrodków Sportu dla klas 1-6 z podziałem 
na grupy wiekowe. Projekt zawiera szko-
lenie dla dzieci, opiekę medyczną oraz 

rywalizację w postaci mini turniejów – in-
formuje Raków Częstochowa i podkreśla, 
że całe zadanie ma zapobiegać izolowaniu 
dzieci, powodować psychiczny odpoczynek 
od obowiązków szkolnych oraz zwiększać 
aktywność fizyczną i kształtować cha-
rakter oraz hart ducha ze względu na nad-
mierne przebywanie przed komputerem 
i technologicznymi nowinkami. Projekt 
„Trenuj, Graj, Zwyciężaj - aktywność pił-
karska dla dzieci” znajduje się w puli zadań 
numer 6. Aby na niego zagłosować, należy 
odwiedzić specjalną platformę interne-
tową pod adresem https://ebo.slaskie.pl/
pub/vote/start, wyszukać projekt i postę-
pować zgodnie z instrukcjami. 

W najbliższy piątek 3 września na sta-
dionie przy ul. Limanowskiego 83 
Raków Częstochowa po-dejmie MOL 
Fehérvár FC. Ten towarzyski mecz z wę-
gierską drużyną to okazja do 
oficjalnego „po-wrotu do domu”, ale 
też do wspólnego świętowania 100-
lecia klubu. Początek spotkania 
zaplano-wano na godzinę 19:21.

- Po 839 dniach wreszcie wrócimy do 

domu! Razem z Wami - naszym najlepszym 
dwunastym za-wodnikiem, na którego 
zawsze możemy liczyć – cieszy się klub. 
Piątkowy rywal Czerwono-Niebieskich to 
zespół z węgierskiej ekstraklasy. MOL Fe-
hérvár FC został założony w 1941 roku. 
Wielu kibicom może kojarzyć się z nazwą 
Videoton, pod którą Węgrzy występowali 
przez wiele lat, trzykrotnie sięgając po mi-
strzostwo kraju i regularnie występując w 
europejskich pucharach. 

Zespół Bebetto AZS UJD Częstochowa do 
rozgrywek ekstraklasy kobiet przystąpi 
w nadchodzą-cym sezonie w zmie-
nionym składzie. Inauguracyjny mecz 
zostanie rozegrany w piątek 3 września 
w Częstochowie. Nasze Akademiczki 
zmierzą się z AZS-em PWSiP Łomża.

- W porównaniu z poprzedniego sezonu do-
szło do dwóch znaczących zmian. W drużynie 
Bebetto AZS UJD występowały będą złota 
medalista Młodzieżowych mistrzostw Polski 
w grze podwójnej – Gabriela Dyszkiewicz oraz 
członkinią kadry  Ukrainy – Anastasiya Dy-
mytrenko. 21- letnia Ga-briela Dyszkiewicz w 
sezonie 2021/2022 będzie reprezentowała 
barwy Bebetto AZS UJD Często-chowa w 
rozgrywkach ligowych na wypożyczeniu oraz 
ATS Białystok w turniejach indywidual-nych. 
W minionym sezonie grała w I lidze w grupie 
północnej w ATS Białystok, z którym prze-
grała w barażach na zapleczu ekstraklasy. 
Nowa zawodniczka naszego klubu wygrała 
30 pojedynki i do-znała 6 porażek. W swojej 
krótkiej przygodzie z tenisem stołowym Ga-
briela Dyszkiewicz odnosiła sporo sukcesów. 
Bez wątpienia jej największym osiągnięciem 

było wywalczenie drużynowego brą-zowego 
medalu Mistrzostw Europy Niesłyszących w 
2019 roku. W ostatnim sezonie wywalczyła 
dwa medale Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski (złoto w deblu oraz srebro w mikstu). 
Była wielo-krotną mistrzynią województwa 
podlaskiego w kategoriach  młodzieżowych 
– poinformował klub i dodał, że od nowego 
sezonu w składzie znajdzie się również 
19-letnia Anastasiya Dymytrenko, któ-ra 
jest mistrzynią Ukrainy juniorek oraz zwy-
ciężczynią turniejów międzynarodowych. 
To także re-prezentantka kadry narodowej 
Ukrainy. Barwy Bebetto reprezentować będą 
w dalszym ciągu Tety-ana Bilenko, Roksana 
Załomska, Joanna Narkiewicz, Julia Sze-
miel i wychowanka klubu Aleksandra Pięta. 
Zespół po trzech sezonach opuściła Sandra 
Wabik. W sztabie szkoleniowym pozostaje 
trener-ska Joanna Narkiewicz, która jest 
indywidualną dwukrotną mistrzynią kraju. 
Przypomnijmy, że czę-stochowska drużyna w 
ubiegłym sezonie wywalczyła brązowy medal 
w zmaganiach drużynowych. W tegorocz-
nych rozgrywkach celem Bebetto AZS UJD 
będzie oczywiście awans do fazy play-off.  Po raz siódmy kibice wybierają Miss 

Startu PGE Ekstraligi. W nowej edycji 
konkursu udział bierze 31 kandy-
datek z ośmiu klubów. Forma 
wyłonienia zwyciężczyni jest jedno-
etapowa. Swoje faworytki wybierać 
można na stronie speedwayekstra-
liga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE 
Ekstraligi (Ekstraliga App). Głoso-
wanie kończy się 13 września.

W minionym sezonie tytuł Miss Startu 
zdobyła Magdalena Orkiszewska z MO-
TORU Lublin. W tym roku do rywalizacji o 
tytuł i atrakcyjne nagrody stanęły repre-
zentantki Eltrox Włókniarza Częstochowa: 

Klaudia Tylińska, Krystyna Macherzyńska, 
Magdalena Algubury. Głosowanie ru-
szyło 30 sierpnia o godz. 10:00 i zakończy 
się 13 września o godz. 23:59. Zasady są 
proste. Można oddać wyłącznie 1 głos na 
wybraną kandydatkę po zalogowaniu się 
na stronę internetową lub do aplikacji mo-
bilnej PGE Ekstraligi. Głosowanie odbywa 
się dwuetapowo: przez kliknięcie na polu 
WYBIERZ, a potem GŁOSUJ. Sumowana 
jest liczba głosów na każdą z uczestni-
czek, klasyfikacja końcowa prowadzona 
jest na podstawie większej liczby głosów i 
ma charakter ostateczny, nie są brane pod 
uwagę przynależności klubowe. Regulamin 
dostępny jest m.in. na stronie internetowej 
klubu.

W najbliższy weekend 4-5 września KS 
Częstochowianka organizuje Między-
narodowy Turniej Piłki Siatkowej 
Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Będą to zawody inaugu-
rujące rozgrywki I ligi kobiet. 

W dwudniowych zmaganiach udział 
wezmą cztery drużyny – Enea Energetyk 
Poznań, WTS Solna Wieliczka, TJ Ostrava 
oraz gospodarz imprezy – KS Częstocho-
wianka. Miejscem rywalizacji będzie Hala 
Sportowa Częstochowa przy ul. Żużlowej 
4. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. 

TERMINARZ SPOTKAŃ BEBETTO AZS UJD CZĘSTOCHOWA:
1. kolejka (03.09.2021 godz. 18:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – AZS PWSiP Łomża
2. kolejka  (05.09.2021 godz. 16:00)
KS Gotyk Toruń – Bebetto AZS UJD Częstochowa
3. kolejka (10.09.2021 godz. 18:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – Uczelnia Państwowa Zamość
4. kolejka (12.09.2021 godz. 16:00)
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg – Bebetto AZS UJD Częstochowa
5. kolejka (09.10.2021 godz. 16:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – KU AZS UE Wrocław
6. kolejka (16.10.2021 godz. 17:00)
SKTS Sochaczew – Bebetto AZS UJD Częstochowa
7. kolejka (30.10.2021 godz. 16:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – MKS Lucrum Skarbek Tarnowskie Góry
8. kolejka (10.12.2021 godz. 18:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – MUKS Start Nadarzyn
9. kolejka (12.12.2021 godz. 16:00)
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki – Bebetto AZS UJD Częstochowa
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