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Rządzący są zdania, że utrzymanie dynamiki rozwoju społecznego sektora  
mieszkaniowego wymaga kolejnych rozwiązań legislacyjnych. Z tego też powodu 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii stworzyło projekt, który ma na celu  
ułatwienie dostępu do mieszkań czynszowych i komunalnych. 

Został on już przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy przyjęty

Będzie lepszy 
dostęp do mieszkań 
czynszowych 
i komunalnych?

Rok 2021 po wprowadzeniu 
tzw. społecznego pakietu miesz-
kaniowego okazał się rekordowy. 
- Dzięki rządowym programom 
finansującym społeczne budow-
nictwo czynszowe, w  tym komu-
nalne, powstanie bądź też zostanie 
zmodernizowanych łącznie blisko 
15 tysięcy lokali mieszkalnych – 
twierdzi resort.

Z  szacunków wynika, że samo-
rządy gminne złożyły w  ubiegłym 
roku wnioski o  dofinansowanie 
392 przedsięwzięć opartych o  fi-
nansowe wsparcie z  Funduszu 
Dopłat. Pozwoli to na utworzenie 
lub zmodernizowanie 9461 lokali 
mieszkalnych.

W  ramach programu prefe-
rencyjnych kredytów dla inwe-

storów społecznego budownictwa 
czynszowego w  2021 r. zakwa-
lifikowano wnioski dotyczące  
87 przedsięwzięć realizowanych 
przez towarzystwa budownictwa 
społecznego, społeczne inicjatywy 
mieszkaniowe, spółki gminne oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe, obej-
mujących utworzenie 8481 lokali 
mieszkalnych.

 ■ Czytaj dalej na str. 3

Ponad 30 tysięcy interwencji

Częstochowscy strażnicy 
miejscy podsumowali rok

 Q s. 6

PAMIĘTAJ 
O ZMIANIE CZASU

W nocy z 26 (sobota) na 27 (niedziela) marca 
przestawiamy wskazówki zegarów 

z godziny 2:00 na 3:00.
Będziemy spać o godzinę krócej.

TARYFIKATOR
MANDATÓW
2022

SPRAWDŹ KONIECZNIE

100 fotoradarów zupełnie nowego typu 

Wiemy, gdzie posypią się 
mandaty  Q s. 16

 Q s. 9-14

Profilaktyczny spektakl

Wszechmocni w sieci  Q s. 21

Od 28 marca

Koniec z noszeniem 
maseczek, izolacją  
i kwarantanną  Q s. 3

Już działa

Częstochowska huta  
ma własną... farmę  Q s. 3

Dla tych, którzy chcą złożyć wniosek o 500+

„Weekend dla Ukrainy” 
w ZUS  Q s. 3

Sportowe dotacje

Miasto rozdzieliło środki
 Q s. 23
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Dla tych, którzy chcą złożyć wniosek o 500+

„Weekend dla Ukrainy” w ZUS
Już od soboty, 26 marca,  bę-
dzie dostępny w  języku 
ukraińskim specjalny wniosek 
o  świadczenie 500+ dla oby-
wateli Ukrainy, którzy przybyli 
legalnie z Ukrainy do Polski po 
23 lutego 2022 r. w  związku 
z  działaniami wojennymi. 
W najbliższy weekend, 26 i 27 
marca, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych organizuje spe-
cjalną akcję „Weekend dla 
Ukrainy”. W  sobotę i  w  nie-
dzielę placówki ZUS 
w Częstochowie, w Kłobucku, 
w  Koniecpolu, w  Lublińcu 
i  w  Myszkowie będą otwarte 
dla obywateli Ukrainy, którzy 
chcą złożyć wniosek o 500+.

Specjalny wniosek o  500+ w  ję-
zyku ukraińskim będzie można 
składać elektronicznie już od so-
boty, 26 marca. Dlatego też już 
w  najbliższy weekend Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych organi-
zuje specjalną akcję „Weekend dla 
Ukrainy”. Pracownicy ZUS będą 
do dyspozycji obywateli Ukrainy, 
by pomóc im w  założeniu profilu 
na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS) i  złożeniu 
wniosku o świadczenie 500+.

Weekend dla Ukrainy w ZUS

- Na terenie działalności Od-
działu ZUS w  Częstochowie 
wszystkie placówki ZUS, czyli 
w  Częstochowie, w  Kłobucku, 
w  Koniecpolu, w  Lublińcu 
i  w  Myszkowie będą czynne 
zarówno w  sobotę, jak i  w  nie-

dzielę, w  godz. od 9:00 do 15:00. 
Serdecznie zapraszamy oby-
wateli Ukrainy do skorzystania 
z  tej oferty i  odwiedzenia ZUS 
właśnie w  weekend, by założyć 
profil PUE i  wysłać elektroniczny 
wniosek o  świadczenie 500 plus 
- informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.  

Do wniosku o 500+ potrzebny 
PESEL

Aby móc wysłać elektronicznie 
wniosek o  500+ wcześniej oby-
watel Ukrainy musi posiadać 
swój profil PUE. To za jego po-
średnictwem będzie mógł wysłać 
wniosek o  świadczenie rodzinne. 
Zasady przyznawania świad-
czenia dla uchodźców są takie 
same jak dla naszych obywateli. 
Świadczenie przysługuje na każde 
dziecko do 18. roku życia. Nie-
zbędnym do złożenia wniosku 
o  500+ jest posiadanie specjalny 
numeru PESEL, musi go mieć na-
dany zarówno rodzić jak i dziecko, 
na które będzie składany wniosek. 
Ponadto rodzic musi mieć też za-
łożone konto w  banku w  Polsce 
oraz polski numer telefonu i adres 
email (pisany alfabetem języka 
łacińskiego). Wszystkie te infor-
macje dotyczące świadczeń wy-
płacanych przez ZUS są dostępne 
na stronie internetowej Zakładu, 
także w języku ukraińskim.

Duże zainteresowanie infolinią 
w języku ukraińskim

Ponadto w  poniedziałek, 21 
marca,  ZUS uruchomił spe-

cjalną linię telefoniczną w  języku 
ukraińskim i  polskim w  sprawie 
świadczeń rodzinnych dla oby-
wateli Ukrainy. Wśród obsłu-
gujących infolinię są uchodźcy 
z  Ukrainy. Infolinia jest dostępna 
w  dni robocze – od poniedziałku 
do piątku – w  godzinach od 8.00 
do 18.00 pod numerem 22-444-
02-55 (opłata według stawek 
operatorów). Pytania dotyczące 
świadczeń rodzinnych dla obywa-
teli Ukrainy można też przesyłać 
e-mailem na adres UA@zus.pl.

- Infolinia ZUS w  języku ukraiń-
skim już od pierwszego dnia uru-
chomienia cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Konsultanci 
pierwszego dnia odebrali 845 po-
łączeń, w  tym udzielili 637 odpo-
wiedzi w  języku ukraińskim i  208 
w  języku polskim – wylicza Kop-
czyńska. 

Ze statystyk wynika, że naj-
więcej zapytań dotyczyło spraw 
ogólnych dotyczących świadczeń 
rodzinnych i co należy zrobić, aby 
złożyć wniosek - o to zapytało 362 
klientów. 88 osób zapytało kogo 
dotyczy konkretny wniosek, a  49 
osób o  terminy składania wnio-
sków. Najwięcej dzwoniących za-
interesowanych było  wnioskiem 
500+. 78 osób profilem PUE, 
a  przede wszystkim rejestracją 
konta na Platformie Usług Elek-
tronicznych

Większość informacji, o  które 
pytali dzwoniący są dostępne na 
stronie internetowej ZUS (www.
zus.pl), także w języku ukraińskim.

 ■ CD. ze str. 1

Główne założenia

Propozycje projektu nie wpro-
wadzają nowych instrumentów 
dla beneficjentów programów, ale 
mają pozwolić w znaczący sposób 
efektywniej wykorzystać do-
stępne na realizację programów 
środki, jak również pozyskiwać 
dodatkowe źródła finansowania.

Najistotniejsze założenia pro-
jektu:
• zmiana zasad kwalifikacji wnio-

sków w  taki sposób, aby wy-
płata wsparcia następowała już 
w  roku złożenia wniosku. - Po-
zwoli to na efektywniejsze wy-
korzystanie przewidzianych na 
dany rok środków budżetowych 
– twierdzą przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rozwoju i  Techno-
logii;

• wprowadzenie czytelnych 
dla beneficjentów zasad limi-
towania środków programu 
budownictwa socjalnego i  ko-
munalnego. Zmiana ma po-

zwolić też na uruchomienie 
jeszcze w  tym roku dodatko-
wego 1,2 mld zł zgromadzonych 
w  Funduszu Dopłat (środki te 
pochodzą z  oszczędności MRiT 
dokonanych na innych realizo-
wanych w 2021 r. zadaniach);

• wskazanie dodatkowego źródła 
finansowania programów 
mieszkaniowych poprzez umoż-
liwienie sprzedaży skarbowych 
papierów wartościowych;

• wprowadzenie trybu postępo-
wania ze środkami niewykorzy-
stanymi przez beneficjentów 
wsparcia z  Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

• umożliwienie aktualizacji kwoty 
udzielonego wsparcia w  ra-
mach programu BSK w  przy-
padku wyższych niż zakładane 
kosztów realizacji inwestycji;

• ustalenie maksymalnych stawek 
czynszów w  zasobie miesz-
kaniowym finansowanym ze 
środków budżetu państwa.

Projekt ustawy przyjęty

Będzie lepszy dostęp 
do mieszkań czynszowych 
i komunalnych?

Minister zdrowia, Adam Nie-
dzielski, podjął decyzję 
o  zniesieniu obowiązku no-
szenia maseczek. Nie będzie 
też obowiązkowej izolacji, 
kwarantanny dla współdo-
mowników i  kwarantanny 
granicznej. Pacjenci zidentyfi-
kowani jako pozytywni, 
powinni sami izolować się 
w  domu. Takie rozwiązania 
będą obowiązywać od 28 
marca.

Co istotne, zniesienie mase-
czek nie dotyczy podmiotów 
leczniczych, tam nadal będzie 
obowiązek zakrywania twarzy. 
Bez względu na to, czy mówimy 
o  pracownikach, czy o  pacjen-
tach podmiotów leczniczych. 
- Rekomenduję także noszenie 
maseczek w  miejscach dużych 
skupisk ludzkich - zaznaczył szef 
resortu zdrowia. Kolejna zmiana 
to zniesienie izolacji domowej, 
kwarantanny dla współdomow-
ników i  kwarantanny granicznej. 
Jak wyjaśnił szef resortu zdrowia 
pacjenci, u  których test wykryje 
zakażenie koronawirusem, „będą 
na zwykłych zasadach otrzymy-
wali zwolnienia lekarskie” i „będą, 
mając świadomość zagrożenia, 
musieli sami izolować się w domu”. 
- Tymi izolacjami nie będzie już 
zarządzał sanepid – podkreślił 
Niedzielski. Jest jednak pewne 
zastrzeżenie. - Jeżeli będą poja-
wiały się ogniska, jeżeli będziemy 
mieli do czynienia z jakimiś lokal-

nymi zjawiskami epidemicznymi, 
to oczywiście sanepid cały czas 
posiada uprawnienia do tego, 
żeby nakładać kwarantannę i  de-
cydować o  izolacji – zaznaczył 
minister zdrowia. Dodał, że sto-
sowanie tych narzędzi będzie 
ograniczone do szczególnych 
przypadków.

- Bardzo uważnie obserwowa-
liśmy, co się dzieje z nowymi przy-
padkami w ostatnim tygodniu, jaki 
jest efekt powrotu dzieci do szkół 
i  dużego napływu uchodźców. 
Z  naszej perspektywy oba zja-
wiska nie przyczyniły się do prze-
łamania tendencji spadkowej. 
Przyspieszenie spadków widać 
też na poziomie zleceń - podkre-
ślił Adam Niedzielski. - Najważ-
niejszym elementem jest jednak 
sytuacja w  szpitalach, mimo 
zdecydowanie większej liczby 
zakażeń w 5 fali, mieliśmy maksy-
malnie 20 tys. hospitalizacji. Wa-
riant Omikron okazał się mniej 
dolegliwy - dodaje.

Dodatkowo minister powie-
dział, że resort analizuje też sytu-
ację międzynarodową pod kątem 
rozwoju epidemii i  opiera się na 
analizie prognoz. - Przewidujemy, 
że do końca kwietnia będziemy 
mieli redukcję zakażeń i hospitali-
zacji. Jeśli jest więcej zakażeń, nie 
widać zwiększonej liczby hospita-
lizacji. Wielka Brytania i  Niemcy 
notują więcej zakażeń, ale podjęły 
decyzję o  zniesieniu wszystkich 
obostrzeń - podsumował.

Od 28 marca

Koniec z noszeniem 
maseczek, izolacją  
i kwarantanną

Już działa

Częstochowska huta  
ma własną... farmę
Na terenie wal-
cowni blach 
grubych została 
uruchomiona farma 
f o t o w o l t a i c z n a 
o mocy 450 kW. Za-
montowano na niej 
1840 paneli.

Huta Liberty Czę-
stochowa, jako część 
m i ę d z y n a r o d o w e j 
grupy przemysłowej 
Liberty, jest naj-
większym w  Polsce 
producentem stali 
niskowęglowej GREENSTEEL, 
produkowanej przy użyciu elek-
trycznego pieca oraz blach gru-
bych. Zakład dąży do osiągnięcia 
neutralności węglowej do 2030 
r., zgodnie z  ambicjami CN30 
Grupy LIBERTY Stele, będzie to 
wymagało zastosowania energii 
odnawialnej i  technologii ener-
gooszczędnych. Jeden z  kroków 
został już poczyniony. Na terenie 
walcowni blach grubych została 
uruchomiona farma fotowolta-
iczna. Tego zadania podjęła się 

doświadczona firma Solsafe z Biel-
ska-Białej wyłoniona w przetargu. 
- Zastaliśmy farmę, która została 
wybudowana jakiś czas temu, 
ale nie była uruchomiona. Doko-
naliśmy niezbędnych pomiarów, 
okablowania całej sieci, stworzy-
liśmy nową dokumentację przyłą-
czeniową, a także zabudowaliśmy 
rozdzielnicę, do której doprowa-
dziliśmy energię z  falowników 
– wylicza Michał Nykiel z  firmy 
Solsafe.

Huta chciałaby być neutralna 

pod względem emisji dwutlenku 
węgla do 2030 roku. - Ta inwe-
stycja w  energię odnawialną 
pomoże przygotować zakład 
na silną i  zrównoważoną przy-
szłość opartą na GREENSTEEL 
– podkreśla Krishnamoorthy Ven-
katasubramanian, dyrektor zarzą-
dzający Liberty Częstochowa.

Energia elektryczna z  paneli 
słonecznych pokryje tylko część 
potrzeb huty. - Farma fotowol-
taiczna została wpięta do sieci 
elektroenergetycznej walcowni 
blach grubych – mówi Zbigniew 
Churas, główny specjalista ds. 
energii w  Liberty Częstochowa. 
- Będzie wykorzystywana do za-
silania części obiektów, a  także 
urządzeń i oświetlenia w obszarze 
linii cięcia blach. Szacujemy, że 
w ciągu roku zaoszczędzimy około 
260 tysięcy złotych, oczywiście 
przy obecnych cenach. A, że te 
w  przyszłości mogą rosnąć, jest 
więc możliwe, że oszczędności 
będą jeszcze większe – podsumo-
wuje Zbigniew Churas.
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3. Czy krewni i rodzina odpowia-
dają za niezapłacony czynsz? 
Czy pełnoletni lokator odpowia-
da za dług? Czy całości czynszu 
można domagać się od jednej 
osoby?

Krewni najemcy i  inne osoby 
pełnoletnie stale zamieszkujące 
z  najemcą odpowiadają solidarnie 
razem z  najemcą za zobowiązania 
i  zaległości czynszowe. Ich od-
powiedzialność jest ograniczona 
do zaległości czynszowych po-
wstałych w  okresie ich stałego 
zamieszkiwania z  najemcą. Odpo-
wiedzialność osób pełnoletnich 
zamieszkujących z najemcą wynika 
z mocy prawa, nie jest tu potrzebna 
żadna umowa między tymi oso-
bami a  wynajmującym. Solidarna 
odpowiedzialność oznacza, że wy-
najmujący całość zaległości może 
egzekwować od dowolnej osoby 
zamieszkującej, np. takiej, która 
wydaje mu się bardziej wypłacalna. 

4. Czy czynszowy zastaw doty-
czy również krewnych najemcy?

W  przypadku zaległości 
czynszowych właścicielowi miesz-
kania przysługuje prawo zastawu 

rzeczy ruchomych najemcy wnie-
sionych do przedmiotu najmu. 
Prawo zastawu dotyczy również  
wniesionych do lokalu ruchomości 
członków rodziny najemcy razem 
z nim mieszkających.

Z  prawa zastawu wynajmujący 
może skorzystać jeśli:
- najemca zalega z zapłatą czynszu 

i  świadczeń dodatkowych, jak 
na przykład zapłata za koszty 
zużycia wody, energii i  innych 
mediów;

- zaległość nie przekracza roku;
- najemca lub jego krewni wnieśli 

jakiekolwiek rzeczy ruchome do 
przedmiotu najmu.

Zastaw powstaje z  mocy prawa 
z  chwilą wymagalności wierzytel-
ności z  zapłatę czynszu lub świad-
czeń dodatkowych. Aby powstało 
prawo zastawu, wynajmujący nie 
musi składać żadnych oświadczeń 
lub dokonywać wpisów czy dążyć do 
wydania mu rzeczy przez najemcę. 

5. Jak egzekwować zaległości 
czynszowe?

W  przypadku zaległości w  za-
płacie czynszu właściciel może 
skorzystać z  następujących roz-
wiązań:

- wypowiedzieć umowę najmu, 
jeśli najemca jest w  zwłoce z  za-
płatą czynszu co najmniej za 3 
pełne okresy płatności pomimo 
uprzedzenia go na piśmie o  za-
miarze wypowiedzenia stosunku 
prawnego i  wyznaczenia dodat-
kowego, miesięcznego terminu 
do zapłaty zaległych i  bieżących 
należności. W  takiej sytuacji wy-
powiedzenie może nastąpić nie 

później niż na miesiąc naprzód, na 
koniec miesiąca kalendarzowego;
- żądać odsetek za czas opóź-

nienia;
- dochodzić swoich roszczeń na 

drodze sądowej. Po uprawo-
mocnieniu się wyroku, jeśli 
najemca dalej nie spłaca zale-
głości, może skierować sprawę 
do egzekucji komorniczej;

- ustanowić zastaw na rzeczach 
ruchomych wniesionych przez 
najemcę do przedmiotu najmu.

6. Eksmisja współlokatora - jak  
i kiedy można to zrobić?

Ustawa o  ochronie praw lo-
katora przewiduje możliwość 
eksmisji współlokatora. Współ-
lokator może być eksmitowany, 
jeśli wykracza w  sposób rażący 
lub uporczywy przeciwko porząd-
kowi domowemu, czyniąc uciąż-
liwym korzystanie z  innych lokali 
w  budynku. W  takiej sytuacji lo-
kator, zajmujący wspólnie przed-
miotowy lokal, może wytoczyć 
powództwo o  rozwiązanie przez 
sąd stosunku prawnego uprawnia-
jącego do używania lokalu i naka-
zanie jego opróżnienia. 

W ustawie zostało również prze-
widziane prawo do wytoczenia 
przez współlokatora powództwa 
o  nakazanie przez sąd eksmisji 
małżonka, rozwiedzionego mał-
żonka lub innego współlokatora 
tego samego lokalu, jeżeli ten 
swoim rażąco nagannym postępo-
waniem uniemożliwia wspólne za-
mieszkiwanie. Za rażąco naganne 
zachowanie może zostać uznane 
m.in. stałe nadużywanie przez 

małżonka alkoholu, wywoływanie 
awantur i dopuszczanie się aktów 
przemocy. 

Eksmisja współlokatora dotyczy 
nie tylko członka rodziny, ale 
wszystkich osób zamieszkujących 
wspólnie ten sam lokal. 

7. Co zrobić, gdy Wynajmujący 
nie chce oddać kaucji za najem 
mieszkania?

Wynajmujący ma obowiązek 
zwrócić kaucję najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia opróżnienia lo-
kalu. Jeżeli wynajmujący mimo 
rozliczenia się z nim oraz oddania 
mieszkania w  stanie sprzed wy-
najmu nie chce zwrócić kaucji, 
najemca ma dwie możliwości. 
Pierwsza to wysłanie pisma z we-
zwaniem do zapłaty, z  wyznacze-
niem wynajmującemu terminu na 
zwrot kaucji, np. 1 tydzień.  Gdy to 
nie poskutkuje najemca powinien 
skorzystać z  drugiej możliwości 
i  skierować sprawę na drogę są-
dowa. W  sądzie najważniejsze 
jest przedstawienie dowodów na 
zasadność roszczenia. Będzie to 
w  szczególności umowa najmu, 
potwierdzenie wpłacenia kaucji, 
dokumenty potwierdzające roz-
liczenie się z  wynajmującym, wy-
słane wezwanie do zapłaty. 

8. Czy w trakcie pandemii moż-
na eksmitować najemcę, który 
nie płaci czynszu za mieszka-
nie?

W  okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszo-
nego z  powodu COVID-19 nie 
wykonuje się tytułów wykonaw-

czych nakazujących opróżnienie 
lokalu mieszkalnego. Zasady te 
zostały wprowadzone w  ustawie 
z  2.03.2020 r. o  szczególnych 
rozwiązaniach związanych z  za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
w art. 15zzu. Tym samym, na dzień 
dzisiejszy, nie można wykonać 
w  drodze egzekucji komorniczej 
wyroku eksmisyjnego. Przepis 
ten nie dotyczy jednak orzeczeń 
wydanych na podstawie art. 11a 
ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. 
o  przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzin. Nie dotyczy również sy-
tuacji, w  których eksmisja wiąże 
się z  realizacją inwestycji drogo-
wych, kolejowych czy lotniczych, 
oraz z budową Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Zakaz obowią-
zuje do czasu zniesienia zakazu 
eksmisji albo odwołania stanu epi-
demii. Sytuacja taka stanowi duże 
zagrożenie m.in. dla osób fizycz-
nych wynajmujących mieszkania, 
firm prowadzących działalność 
gospodarczą w  zakresie wynaj-
mowania lokali mieszkalnych, 
samorządów, spółdzielni miesz-
kaniowych. Na ten moment nie 
ma żadnych sygnałów świadczą-
cych o  możliwości uchylenia tego 
przepisu w  czasie obowiązywania 
stanu pandemii.

Kancelaria Radcy Prawnego 
ANETA WIDUŁA
UL. DĄBKOWSKIEGO 27
42-217 CZĘSTOCHOWA
TEL. 516-670-816

Porady prawne - cz. II

Najem mieszkania - to warto wiedzieć

Aneta Widuła - radca prawny

Chętni mogą się 
 już zgłaszać

Miejski  
szpital 
zatrudni 
lekarzy  
i pielęgniarki  
z Ukrainy
Miejski Szpital Zespolony w Czę-
stochowie chce zatrudnić lekarzy 
i pielęgniarki z Ukrainy, zmuszo-
nych do opuszczenia swojego 
kraju z powodu działań wojen-
nych.

Osoby zainteresowane mogą prze-
słać informacje dotyczące posiadanej 
specjalizacji, przebiegu zatrudnienia, 
stopnia znajomości języka polskiego 
na adres: sekretariat@zsm.czest.pl  
(lub kadry@zsm.czest.pl). Kontakt 
telefoniczny: 34/370 21 39; 34/370 
21 17.

Szczegółowe informacje dotyczące 
tego, jak w uproszczonym trybie uzy-
skać zgodę na wykonywanie zawodu 
w Polsce znajdują się na stronie gov.
pl w zakładce zdrowie.

Dla dobra naszej planety

Zgaś światło!
„Razem dla planety” pod 
takim hasłem odbędzie się 
tegoroczna odsłona akcji 
„Godzina dla Ziemi”.  26 
marca o 20:30 na 60 minut w 
symbolicznym geście troski 
o planetę rzesze ludzi, miast 
i instytucji wygaszą światła.

Jednego dnia o tej samej go-
dzinie czasu lokalnego – w tym 
roku jest to sobota, 26 marca, 
godzina 20:30 – cały świat sym-
bolicznie gasi światło. Ludzie 
wyłączają je w swoich domach, 
a firmy oraz władze miast wy-
gaszają iluminacje charaktery-
stycznych budynków i obiektów. 
To symboliczny wyraz troski o 
naszą planetę, o różnorodność 
biologiczną lądów, a także mórz 
i oceanów.

Tegoroczna edycja Godziny dla 
Ziemi jest poświęcona walce ze 
zmianą klimatu. Skutki zmiany 
klimatu to największe zagro-
żenie z jakim obecnie mierzy 
się ludzkość. Ekstremalne zja-
wiska pogodowe zdarzają się 

częściej i są coraz bardziej de-
strukcyjne. W Polsce to pojawia-
jąca się co roku susza rolnicza, 
huraganowe wiatry, deszcze na-
walne i fale upałów. Każdy z nas 
może podjąć działania na rzecz 
klimatu. Potrzebne są jednak 
natychmiastowe, zdecydowane 
kroki.

Akcja ma skłonić do refleksji 
nad wagą stojących przed nami 
wyzwań i zmotywować do 
podjęcia koniecznych działań. 
- Żeby coś zmienić, musimy 
przyjrzeć się naszym nawykom, 
ale też rządy 
wszystkich 
krajów 

świata muszą podjąć decyzje 
na poziomie systemowym, aby 
ograniczyć degradację śro-
dowiska i zredukować emisję 
gazów cieplarnianych, będą-
cych przyczyną zmiany klimatu  
– podkreślają inicjatorzy akcji.

Godzina dla Ziemi odbywa 
się też po to, żeby pokazać, 
że wszyscy powinniśmy żyć w 
sposób przyjazny środowisku  
i obudzić w sobie szacunek do 
zasobów naturalnych Ziemi.  

Do udziału w tej edycji zade-
klarowało się ponad 100 miast, 
obiektów i instytucji. Do Go-
dziny dla Ziemi WWF dołączą 
takie miasta jak Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk, Opole, Łódź, 
Poznań czy Słupsk. Będzie ona 
organizowana także w Często-
chowie.

Godzina dla Ziemi w tym 
roku obchodzi swoje 16. 
urodziny. W 2007 roku po 
raz pierwszy w Sydney w 
ponad 2 milionach domów 
wyłączono światło na go-
dzinę. Od tego czasu z roku 
na rok akcja WWF nabiera 
rozmachu i rozlewa się na 
cały świat. W Godzinie dla 
Ziemi biorą udział setki mi-
lionów ludzi z ponad 7000 
miast i miejscowości w 170 
państwach na całym świecie, 
także w Polsce. W poprzed-
nich edycjach na całym 
świecie aż 10 400 zabytków 
i pomników nie było oświe-
tlonych przez 60 minut. W 
Polsce w poprzednich latach 
w akcji brało udział blisko 
100 miast, a wygasały takie 
obiekty jak Pałac Kultury i 
Nauki, Opera Narodowa, Sky 
Tower we Wrocławiu, Zamek 
Krzyżacki, Ministerstwo Śro-
dowiska czy Kancelaria Pre-
zydenta RP. 

Fundacja WWF Polska, która 
organizuje akcję, w tym roku 
w ramach solidarności z 
Ukrainą, chce by zgaszone na 
godzinę światła były również 
wołaniem o pokój, troskę o 
ludzi i całą planetę.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uwaga kierowcy

Utrudnienia na drodze krajowej
Na dwujezdniowym odcinku DK91 na 
wysokości miejscowości Zawady, 
w  połowie drogi pomiędzy Często-
chową i  Koziegłowami, została 
wprowadzona tymczasowa organi-
zacja ruchu. Wyłączona z użytkowania 
została jezdnia w  kierunku Katowic 
o długości ok. 1,3 km. Kierowcy mogą 
korzystać z  drugiej jezdni w  obu kie-
runkach. Utrudnienia na tym odcinku 
powinny potrwać do końca maja  
2022 r.

Postęp robót
Do tej pory trwały prace przygotowawcze, 

budowa odwodnienia drogi oraz przebudo-
wywano sieci teletechniczne. Wykonano 
również wycinkę kolidującego z  inwestycją 
zadrzewienia. Nowa organizacja ruchu po-
zwoliła na rozpoczęcie robót drogowych. 
Drogowcy rozpoczęli od rozbiórki istnie-
jącej nawierzchni jezdni, w  miejsce której 
powstanie nowa, dostosowana do przeno-
szenia obciążenia do 11,5 t/oś.

Zakres inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę na-
wierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami po-
przecznymi, poboczy, zatok autobusowych, 
istniejących chodników i budowę ich nowych 
odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojaz-
dowe, do pól oraz do posesji przyległych. 
Przebudowane zostaną istniejące prze-
pusty, system odwodnienia oraz wykonane 
zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (BRD). Ponadto wybudo-

wane zostaną kanały technologiczne w  ist-
niejącym pasie drogowym oraz oświetlenie 
drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa 
pieszych, wszystkie przejścia przez DK91 
(pięć przejść dla pieszych) poza obrębem 
skrzyżowań z  sygnalizacją świetlną zostaną 
dodatkowo wyposażone w  sygnalizację 
ostrzegawczą.

Umowa 
Umowę na przebudowę DK91 drogowcy 

podpisali 29 września 2021 r., plac bu-
dowy przekazali w  pierwszych dniach paź-
dziernika ubiegłego roku, a  zakończenie 
inwestycji przewidziane jest w  listopadzie 
br. Wykonawcą przebudowy o  wartości 
ponad 63 mln zł jest konsorcjum, w  skład 
którego weszły firma Bitum (lider) oraz Dro-
g-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Arkadiusz 
Mika, P.H.U. Larix (partnerzy). 

Cel

Głównym celem zadania jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-ki-
lometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1) 
Nowa Wieś - Zawada oraz podniesienie 
jej nośności do 11,5 t/oś. - Inwestycja za-
pewni także bezpieczeństwo pieszym po-
ruszającym się wzdłuż i  w  poprzek drogi. 
Ponadto zmniejszone zostanie negatywne 
oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez 
zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni 
drogi – zapewniają przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

 

Olsztyn i Poraj

Połączą dwa powiaty
Dobra wiadomość dla mieszkańców 
Olsztyna i Poraja, a nawet Częstochowy. 
Wkrótce zostanie zaprojektowana, a 
następnie wybudowana droga łącząca 
obie gminy i dwa powiaty. Bę-
dzie to możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg dla województwa 
śląskiego.

Gminy posiadają uzgodnioną z 
Powiatem Częstochowskim i Po-
wiatem Myszkowskim szczegó-
łową koncepcję przebiegu drogi 
łączącej miejscowości Biskupice 
i Choroń.

W ramach zadania do 2024 r. 
powstanie droga o szerokości 6 m 
z trasą rowerowej o łącznej dłu-
gości 3,8 kilometra.

Miasto i Gmina Olsztyn na re-
alizację zadania w Biskupicach do 
granic Choronia otrzyma prawie 
2,5 mln zł. Odcinek ścieżki na te-
renie gminy Olsztyn będzie liczył 
ponad 1,6 km.

Trakt będzie miał duże zna-
czenie lokalne i ponadlokalne. 
Komunikacyjnie będzie to zna-
czący skrót, a turystycznie 
– umożliwienie rowerzystom 
dojazdu z Częstochowy przez 
Olsztyn w kierunku Poraja.

– Ruszyła też budowa trasy 
rowerowej przez całe Zrębice 
i Krasawę do gminy Żarki. Jako 

Olsztyn będziemy w ten sposób w niedale-
kiej przyszłości po drodze z Częstochowy 
do Żarek i Poraja – mówi Tomasz Kucharski, 
burmistrz miasta i gminy Olsztyn.

Coroczna akcja

Na niebiesko dla 
autyzmu

Na  razie w jednym miejscu

Bluszcz pnie się 
po wiatach 
przystankowych

Po raz kolejny w  naszym mieście 
odbędzie się akcja „Zapal się na 
niebiesko dla autyzmu”. - W  tym 
roku przyjmujemy niebiesko - żółte 
barwy solidaryzując się z obywate-
lami Ukrainy. Od 31 marca do 2 
kwietnia zaplanowaliśmy różno-
rodne wydarzenia – mówi Roman 
Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia 
„Daj mi czas”, które organizuje wy-
d a r z e n i e .  K u l m i n a c y j ny m 
momentem będzie koncert Olka 
Klepacza z  Dźwiękoszczelnymi: 
Michałem Roratem i  Michałem 
Walczakiem.

Częstochowa po raz kolejny włącza się 
w  obchody Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu. - Ich celem jest rozpo-
wszechnianie wiedzy na temat zaburzeń 
ze spektrum autyzmu, a  także  kształ-
towanie wśród częstochowian postaw 
poszanowania dla „inności”, tolerancji 
i akceptacji dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Na znak solidarności z  osobami 
z  autyzmem jednocześnie pamiętając 
o obywatelach Ukrainy  podświetlany bę-
dzie Klasztor Jasnej Góry i   Miejski Dom 
Kultury w  Częstochowie, który w  tym 
roku jest współorganizatorem naszej 
akcji – zaznacza Roman Kowalczyk.

Akcja „Zapal się na niebiesko dla au-

tyzmu” to w  Częstochowie zawsze mnó-
stwo atrakcji mających na celu przede 
wszystkim informowanie i propagowanie 
wiedzy na temat autyzmu. - Ruszamy już 
31 marca na placu Biegańskiego z happe-
ningiem dla przedszkoli, 1 kwietnia orga-
nizujemy konferencję naukową „Jestem 
osobą z  autyzmem – dajcie mi szansę”,  
a 2 kwietnia  zapraszamy na kolejną edycję 
„Niebieskiego Maratonu” „Tanecznym 
krokiem w niebieski świat autyzmu” - wy-
licza. Finał zostanie zwieńczony pierw-
szym w  Częstochowie koncertem Olka 
Klepacza wraz z Dźwiękoszczelnymi: Mi-
chałem Roratem i Michałem Walczakiem.

ONZ oficjalnie uznała autyzm 
za jeden z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych 
świata, obok raka, cukrzycy 
i AIDS. Przyjmuje się, że 
obecnie 1 osoba na 100 cierpi 
na autyzm. Jest on nieuleczalny. 
Stan wiedzy na jego temat 
ciągle się poszerza i w związku 
z tym opracowuje się nowe in-
terwencje – jednakże dowody 
naukowe na efektywność więk-
szości z nich są ograniczone.  

Takiego miejsca do tej pory w Czę-
stochowie nie było. Dwie wiaty 
przystankowe znajdujące się na 
tak zwanych kwadratach wkrótce 
staną się zielone. Po zamontowanej 
konstrukcji będzie się piąć bluszcz.

Lokalizacja zielonego przystanku nie 
jest przypadkowa - wiaty przed C.H. Me-
gasam znajdują się na sporej betonowej 
przestrzeni. - Chcieliśmy pokazać, że 
nawet w  takim miejscu można stworzyć 
zielony zakątek - podkreśla Łukasz Kot 
z Centrum Usług Komunalnych.

Zielony przystanek wpisuje się w  ideę 
zazieleniania miasta. - Ma on przypo-
minać mieszkańcom o  realizowanym 
projekcie „CzęstoZielona”. Liczymy, że 
takich miejsc będzie w  Częstochowie 
więcej. Chcemy, żeby nasze miasto było 
przyjaznym miejscem do spędzania swo-
jego wolnego czasu - zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Przystanek został wykonany przez firmę 
DARK LAND. To również ona zasponsoro-
wała to przedsięwzięcie. - Sponsorzy po-
magają odmieniać oblicze Częstochowy. 

Mamy nadzieję, że takich miejsc będzie 
więcej - dodaje Łukasz Kot.

Ekoprzystanek to z jednej strony zatrzy-
manie wody opadowej, a z drugiej strony 
spowodowanie, że w  tym miejscu będzie 
chłodniej i  przyjemniej dla oczekujących 
na tramwaj. - Mam nadzieję, że miesz-
kańcy docenią te korzyści, a  wandale... 
dadzą mu spokój - podsumowuje prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
w  mieście powstaną też kolejne łąki 
kwietne. Z okazji pierwszego dnia wiosny 
prezydent rozdawał mieszkańcom na-
siona, które można zasiać na balkonach 
bądź w  ogródkach działkowych. Miasto 
natomiast stworzy łąki kwietne w sześciu 
lokalizacjach. - W  sumie nasiona siejemy 
dwa razy - dwa kwiaty, a raz słoneczniki. 
Dzięki temu otrzymamy czerwono-żółtą 
mieszkankę z  odcieniami niebieskiego 
- dodaje Łukasz Kot. Łąki kwietne po-
wstaną między innymi przy alei Jana 
Pawła II (w  trzech lokalizacjach), alei 
Marszałkowskiej, przy ulicy Śląskiej, przy 
skrzyżowaniu DK-91 z  al. Jana Pawła II, 
a także przy ulicy Fieldorfa-Nila.
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Ponad 30 tysięcy interwencji

Częstochowscy strażnicy miejscy 
podsumowali rok

31 424 interwencje odnoto-
wali w  ubiegłym roku 
częstochowscy strażnicy 
miejscy. - To więcej niż w 2020 
roku. 14415 interwencji to te-
lefoniczne zgłoszenia na 
stanowisko dyżurnego. Zdecy-
dowana większość interwencji 
kończyła się pouczeniami – 
mówi Artur Kucharski, 
rzecznik prasowy strażników 
miejskich.

Funkcjonariusze straży miejskiej 
od 31 lat patrolują ulice Często-
chowy i  pomagają mieszkankom 
i  mieszkańcom. Realizują zgło-

szenia oraz po-
dejmują własne 
i n t e r w e n c j e 
podczas służby 
patrolowej. - 
W  2021 roku 
c z ę s t o c h o w s c y 
strażnicy miejscy 
podjęli około 31 
424 interwencje, 
z  czego 14415 
na telefoniczny 
wniosek. Pozo-
stałe zdarzenia 
to własne inter-
wencje straż-
ników miejskich 
– zaznacza Artur 
Kucharski.

Na interwencje straży miejskiej 
złożyło się:

– 6789 wykroczeń przeciwko 
przepisom ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi,

– 6580 wykroczeń przeciwko 
obyczajności publicznej,

– 6136 wykroczeń przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji,

– 5273 wykroczenia przeciwko 
zdrowiu,

– 3842 wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicz-
nego,

– 932 wykroczenia przeciwko 
spokojowi i porządkowi pu-
blicznemu i inne.

- Wykonując czynności służbowe 
strażnicy miejscy udzielili 23777 
pouczeń, wypisali 4524 mandaty 
(14,39% wszystkich interwencji) 
i  skierowali 142 wnioski o  uka-
ranie do sądu. Ponadto funkcjo-
nariusze dokonali 494 kontrole 
posesji w  zakresie spalania od-
padów, założyli 1593 blokady 
na koła nieprawidłowo zaparko-
wanych pojazdów, zlecili odho-
lowanie 24 pojazdów, a  w  118 
przypadkach właściciele we wła-
snym zakresie usunęli swoje po-
jazdy. Strażnicy miejscy umieścili 
też 1178 osób w Ośrodku Pomocy 
osobom z  Problemami Alkoholo-
wymi lub w miejscu zamieszkania. 
45 osób zostało przekazanych Po-
gotowiu Ratunkowemu, a  57 do 
rodziny lub do przytuliska – wy-
licza Artur Kucharski.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że pracownicy cywilni 
częstochowskiej straży miejskiej 
ujawnili przy pomocy miejskiego 
monitoringu wizyjnego 748 zda-
rzeń, które wymagały interwencji 
służb. 649 interwencji monitorin-
gowych interwencji zrealizowali 
częstochowscy strażnicy miejscy.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

 ■ zdj. Straż Miejska w  Częstochowie
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Uczniowie z Ukrainy

Oddziały przygotowawcze  
w szkołach

Konkurs

Bez korzeni nie zakwitniesz

Termomodernizacja i rewitalizacja

Inwestycje w miejskich szkołach

W związku z aktualną sytuacją w 
Ukrainie, uchwalona została ustawa o 
pomocy obywatelom tego kraju. Jej 
celem jest między innymi ułatwienie 
kształcenia ukraińskich uczniów w 
polskich szkołach podstawowych oraz 
ponadpodstawowych. Dla uczniów 
przybywających z zagranicy, którzy 
nie znają języka polskiego lub znają go 
na poziomie niewystarczającym do 
nauki można organizować oddziały 
przygotowawcze.

Dla kogo są oddziały przygotowawcze?

Do oddziałów przygotowawczych mogą 
być kierowane osoby niebędące obywate-
lami polskimi oraz osoby będące obywate-
lami polskimi, które:

1. podlegają obowiązkowi szkolnemu 
lub obowiązkowi nauki,

2. pobierały naukę w szkołach funkcjo-
nujących w systemach oświaty in-
nych państw,

3. nie znają języka polskiego albo znają 
go na poziomie niewystarczającym 
do korzystania z nauki,

4. wykazują trudności w komunikacji 
oraz trudności adaptacyjne zwią-
zane z różnicami kulturowymi lub ze 
zmianą środowiska edukacyjnego.

Organizacja oddziałów  
przygotowawczych w szkołach

1. szkolny oddział przygotowawczy – 
może być tworzony przez organ pro-
wadzący szkołę, w której uczniowie 
realizują naukę zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego;

2. międzyszkolny oddział przygoto-
wawczy – w przypadkach uzasadnio-
nych warunkami demograficznymi, za 
zgodą organu prowadzącego szkołę, 
w której utworzono oddział, w ra-
mach posiadanych środków, mogą 
uczęszczać uczniowie innej szkoły;

3. międzygminny oddział przygo-
towawczy – powstałe w wyniku 
porozumień zawartych między jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

Organizacja zajęć w oddziałach  
przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest 

zgodnie z podstawą programową kształ-
cenia ogólnego oraz dostosowane pod 
względem treści nauczania, metod i form 
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
w miarę możliwości organizacyjnych i ka-
drowych poszczególnych szkół.

Liczba uczniów w oddziałach  
przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowaw-
czym nie może przekraczać 25. Klasy mogą 
być łączone w następujący sposób:

• I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół 
podstawowych;

• I i II liceum ogólnokształcącego,

• I–III technikum i branżowej szkoły I 
stopnia; 

• III i IV liceum ogólnokształcącego;

• III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygoto-
wawczym prowadzą nauczyciele poszcze-
gólnych przedmiotów, którzy mogą być 
wspomagani przez pomoc nauczyciela wła-
dającą rodzimym językiem ucznia.

Liczba godzin zajęć w oddziałach  
przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych przeznaczona została następu-
jąca liczba godzin:
• w szkole podstawowej dla klas I–III – nie 

mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;

• w szkole podstawowej dla klas IV–VI – 
nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;

• w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – 
nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;

• w szkole ponadpodstawowej – nie 
mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach 
przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się we-
dług programu nauczania opracowanego 
na podstawie ramowego programu kursów 
nauki języka polskiego dla cudzoziemców 
w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygo-
dniowo.

Do 4 maja można nadsyłać prace w 
konkursie „Bez korzeni nie zakwit-
niesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. 
Jest on skierowany do uczniów klas VI 
szkół podstawowych. Zadanie z po-
zoru wydaje się proste – trzeba 
zbudować drzewo genealogiczne.

Cele ogólnopolskiego konkursu to: 
- poznanie historii rodzinnej, a tym samym 

zainteresowanie uczniów tematyką po-
szukiwań genealogicznych;

- rozbudzenie i kształtowanie zaintereso-
wanie kulturą i historią społeczności lo-
kalnej, regionalnej narodu i państwa;

- uwrażliwienie społeczeństwa na kulty-
wowanie pamięci i szacunek dla prze-
szłości, w tym kulturowe dziedzictwo 
dokumentacyjne w wymiarze rodziny;

- kształtowanie postaw patriotycznych, 
edukowanie nt. historii oraz zwiększenie 
poczucia tożsamości narodowej społe-
czeństwa;

- a także propagowanie wiedzy o groma-
dzeniu i zabezpieczaniu pamiątek prze-
szłości z archiwów rodzinnych.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem  
aplikacji internetowej do tworzenia drzewa 
genealogicznego „Cyfrowe Drzewo Gene-
alogiczne” przygotowanej przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji we współpracy z Archi-
wami Państwowymi. Jest on skierowany do 
uczniów szóstych klas szkół podstawowych 
z terenu całego kraju. Prace można prze-
syłać do 4 maja.  Listy finalistów zostaną 
ogłoszone przez komisje wojewódzkie na 
stronach kuratoriów i Archiwów Państwo-
wych najpóźniej do 31 maja.  Do 30 czerwca 
natomiast kapituła konkursu ogłosi na stro-
nach internetowych Ministerstwa Edukacji 
i Nauki oraz Archiwów Państwowych listę 
laureatów i osób wyróżnionych w kon-
kursie. 

O terminie i miejscu gali finałowej uczest-
nicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Miasto szuka wykonawców, którzy 
zrealizują inwestycje związane z 
miejską oświatą. Jeden przetarg do-
tyczy termomodernizacji Miejskiego 
Przedszkola nr 9, a drugi rewitalizacji 
dziedzińca „Norwida”. To drugie za-
danie jest projektem przyjętym do 
realizacji w ramach budżetu obywatel-
skiego.

Termomodernizacja budynków Miej-
skiego Przedszkola nr 9 przy ul. Sabi-
nowskiej 81/83 w Częstochowie ma być 
realizowana w ramach miejskiego pro-
gramu modernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej. Zadanie obejmie m.in. 
wykonanie docieplenia ścian zewnętrz-
nych i nowego pokrycia dachowego bu-
dynku przedszkola, naprawę kominów, 
montaż nowych rynien, parapetów, lamp i 
kamer, budowę nowego tarasu, balustrad, 
schodów czy realizację nowego odwod-
nienia. Na budynku pojawią się też budki 
lęgowe dla ptaków. W budynku gospodar-
czym wykonane zostaną m.in. nowe ściany 
zewnętrzne, nowe pokrycie dachowe, za-

montowane zostaną nowe drzwi i rynny.
W ramach robót elektrycznych prze-

widziano demontaż i montaż elementów 
systemu telewizji użytkowej, opraw oświe-
tleniowych oraz instalacji odgromowej. 
Prace powinny się zakończyć 4 miesiące od 
daty podpisania umowy z wykonawcą, lecz 
nie później niż do końca sierpnia 2022 r.

Rewitalizacja dziedzińca szkolnego na 
terenie IX Liceum Ogólnokształcącego 
im. C.K. Norwida to zadanie, które zostało 
zgłoszone w ramach budżetu obywatel-
skiego i zostało wybrane do realizacji  w 
głosowaniu mieszkańców.

Zakres robót obejmuje: wzniesienie 
ścianki zamykającej scenę plenerową oraz 
pergoli, wymianę nawierzchni dziedzińca, 
regulację istniejących elementów infra-
struktury technicznej, montaż elementów 
małej architektury oraz zagospodaro-
wanie terenu.

Dziedziniec po rewitalizacji ma być 
gotowy 4 miesiące od dnia podpisania 
umowy.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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4 marca to szczególny dzień dla społeczności naszej 
szkoły – urodziny i imieniny Patrona Szkoły – Kazi-
mierza Pułaskiego – bohatera walk o wolność dwóch 
narodów polskiego i amerykańskiego. Ten niezwykły 
polski żołnierz wsławił się również obroną Jasnej Góry 
– podczas konfederacji barskiej – przed wojskami ro-
syjskimi. Przedstawiciele naszej szkoły – klasy 2 dk i 2 
en wraz z wychowawcami uczcili pamięć patrona, skła-
dając kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego w 

podjasnogórskim Parku im. S. Staszica.
Po złożeniu wiązanki, udaliśmy się na teren Jasnej 

Góry, aby przypomnieć sobie fakty historyczne zwią-
zane z tą szczególną polską twierdzą, której centralnym 
miejscem jest kaplica z cudowną ikoną Matki Bożej 
– sprowadzoną przez Władysława Opolczyka z Rusi 
Kijowskiej. Najciekawszym momentem wycieczki było 
zwiedzanie armat na wałach jasnogórskich, przypomi-
nających obronę Jasnej Góry.

Barbara Markowska

ŻEROMSKI-  OD KUCHNI !

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

JAK MINĄŁ DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE?

W  Zespole Szkół Technicznych i  Ogólno-
kształcących im. S. Żeromskiego w  Często-
chowie zawsze dużo się dzieje. Uczniowie 
często biorą udział w  różnych imprezach 
i  uroczystościach, również na terenie szkoły 
często odbywają się olimpiady, konkursy, szko-
lenia i warsztaty. Zawsze jest ciekawie, zawsze 
można zdobyć nowe umiejętności i  doświad-
czenia, i w dodatku, w bardzo miłej atmosferze. 
Co ważne, nad wszystkim czuwa wyspecja-
lizowana kadra, która sama też nieustannie 
poszerza swoje horyzonty. 

Dzisiaj przyjrzymy się „Żeromskiemu” od 
kuchni - i  to dosłownie!! Dużą popularno-
ścią wśród młodzieży cieszy się kierunek - 
technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Stąd też często w  głowach ósmoklasistów 
pojawia się pytanie czy warto i  co tak wła-
ściwie dzieje się podczas nauki na tym kie-
runku. Spieszę więc z odpowiedzią- WARTO!!! 
Nauka w  naszej szkole to nie tylko nauka 
zawodu, dzięki której uczniowie mogą zdać 
egzaminy zawodowe i zdobyć aż dwie kwalifi-
kacje. To mnóstwo kursów i wyjazdów, podczas 
których praktycznie można “podejrzeć” pracę 
w tej branży. Tylko w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy uczniowie w ramach Zawodowej Współ-
pracy 3 odbyli kursy: baristy, barmański, kuchni 
molekularnej oraz kurs kelnerski I  i  II stopnia. 
Nauczyciele również odbyli kursy w  ramach 

tego projektu i mogli poszerzyć wiedzę i zdobyć 
nowe doświadczenia z  zakresu cukiernictwa, 
sztuki parzenia i  dekorowania kawy, kuchni 
obcych narodów, kelnerstwa i sposobów przy-
gotowania ryby.

Brzmi ciekawie??? A  to jeszcze nie koniec!!! 
We wrześniu uczniowie klasy trzeciej odbyli 
miesięczny staż w  Rimini, we Włoszech. Tam 
poznawali tajniki kuchni włoskiej, a w wolnym 

czasie zwiedzali Wenecję, San Marino, zabytki 
Rimini i wygrzewali się w promieniach słonecz-
nych. I  zdradzę Wam tylko w  sekrecie, że od 
tej pory śmiało mogą się tytułować mistrzami 
kuchni włoskiej! 

Młodzież, zdobywająca zawód technika ży-
wienia i  usług gastronomicznych, odwiedziła 
Targi Expo Sweet w Warszawie- i tutaj też było 
słodko i  bardzo ciekawie. Często uczniowie 
naszej szkoły biorą udział w olimpiadach zwią-
zanych ze zdobywanym zawodem oraz kon-

kursach np. kuchni międzynarodowej. 
Teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości 

czy warto pójść na kierunek technik ży-
wienia i  usług gastronomicznych. Jasne, 
że tak!!! Zachęcam też do zapoznania się 
z  ofertą liceum i  innych kierunków tech-
nicznych. 

Ewa Śliwakowska

„Żeromski - je-
stem na TAK!” 
– tym hasłem, po 
2-letniej przerwie 
s p o w o d o w a n e j 
pandemią, spo-
łeczność Zespołu 
Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcą-
cych im. Stefana 
Żeromskiego w  Częstochowie, 
zaprosiła uczniów klas ósmych 
w  swoje progi. Nasza szkoła to 
zespół szkół, więc i  oferta edu-
kacyjna, jak i  przygotowane 
atrakcje, były liczne. 

Wszyscy zainteresowani nauką 
w  XII Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c y m 
mogli dowiedzieć 
się bardzo szczegó-
łowo co czeka ich 
w  klasie o  profilu 
prawniczo-ekono-
micznym, biologicz-
n o - c h e m i c z n y m , 
h u m a n i s t y c z n o -
-medialnym czy 
mundurowym, oraz który profil 
ułatwi im dostanie się na wyma-
rzone studia. W  tajniki każdego 
profilu wprowadziły ich też m.in. 
quizy językowe, konkursy o Niem-
czech i Francji, zagadki kryminalne 
XX w., krótka rozprawa sądowa, 
doświadczenia chemiczne, pokaz 
musztry, pokaz sprzętu i  umun-
durowania wojskowego i pokaz samoobrony.

Ósmoklasiści, stojący przed podjęciem 
życiowej decyzji w  wyborze konkretnego 
zawodu, mieli okazję z bliska przyjrzeć się po-
kazom przygotowanym przez uczniów Tech-
nikum nr 6 w zawodach: technik informatyk, 
technik hotelarstwa, technik usług fryzjer-
skich oraz technik żywienia i usług gastrono-
micznych. Był m.in. konkurs „Zdrowy deser”, 

pokaz sprzętu gastronomicznego, 
scenki hotelowe, takie jak przy-
jęcie gości w  recepcji, realizacja 
usług gastronomicznych w  hotelu, 
„Pokój i  wolność” – stylizacja oraz 
pokazy fryzjerskie, wydruk 3D, 
wystawa sprzętu komputerowego 
i montaż komputera.

Branżowa Szkoła 
I  i  II stopnia, kształ-
cąca w  zawodzie 
fryzjer, również po-
kazała swoje prak-
tyczne umiejętności 
czesząc chętne 
osoby.

Wszyscy uczniowie 
mogli też pouczyć 
się przez chwilę ma-

tematyki na wesoło, wziąć udział 
w quizie o Minecraft czy posłuchać 
wywiadu w  języku angielskim ze 
Stefanem Żeromskim. Nie zabrakło 
szczegółowych informacji o  prak-
tykach zagranicznych w  ramach 
programów unijnych, na które 

wyjeżdżają nasi 
uczniowie nieprze-
rwanie od 2005r. Na 
koniec można było 
spróbować słodkich 
specjałów przygo-
towanych przez 
naszych uczniów, 
zrobić sobie zdjęcie 
z  Supermanem czy 
też zmierzyć ci-

śnienie lub puls, który po tylu wrażeniach 
mógł nieco wzrosnąć.

Uczniów klas ósmych zachęcamy do roz-
ważenia wyboru naszej szkoły, a  wszystkich 
innych zapraszamy w przyszłym roku na ko-
lejne spotkanie w  Pierwszym Dniu Wiosny, 
kiedy podwoje naszej szkoły są szeroko 
otwarte dla wszystkich chętnych! 

Joanna Pijet, fot. Konrad Koza

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Gratulacje dla Radka

Konkurs POWER ON

Imieniny Patrona

W dniu 11 marca 2022 r w Muzeum monet i medali św. Jana Pawła II od-
było się podsumowanie projektu „Pamięć 81. Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! W projekcie brało 
udział ponad tysiąc szkół podstawowych i ponadpodstawowych woje-
wództwa śląskiego, a przebiegał on pod patronatem pani Jadwigi Wiśniew-
skiej – posła do Parlamentu Europejskiego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach. W regionie częstochowskim 
kilkunastu uczniów uzyskało tytuł laureata jednego z organizowanych w ra-
mach projektu konkursów. Wśród nich był uczeń naszej szkoły – Radosław 
Nalberski z klasy IV En. Jego praca – wywiad  z uczestnikiem stanu wojen-
nego – została doceniona w gronie setek innych prac. Na uroczystej gali 
Radkowi wręczono nagrody, a szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w 
projekcie. Gratulujemy laureatowi i zachęcamy wszystkich do włączania się 
w inne projekty mające  na celu upamiętnienie ważnych dla Polski wydarzeń 
historycznych.  Dominik Wołyniec

Dnia 4 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole Konkurs 
języka angielskiego ‘POWER ON!’. W konkursie wzięli udział 
liczni uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Często-
chowy i okolic. Młodzież musiała rozwiązać 5 różnych typów 
zadań w ciągu 50 minut. Wielu z uczestników wykazało się 
doskonałą wiedzą, ale najlepsi okazali się: Iga Surlej   z SP 33 
w Częstochowie – I miejsce, Marta Woźniak   z SP 3 w Mysz-
kowie, Filip Jakubik   z SP 2 w Częstochowie, Mateusz Dróżdż   
z SP w Kłomnicach – II miejsce, Maciej Tatarek z SP 54 w Czę-
stochowie – III miejsce. Zwycięzcom konkursu serdecznie 
gratulujemy. Czekamy na was z dyplomami i nagrodami, które 
wręczymy podczas Dnia Otwartego 31 marca 2022 roku.
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Minimalna wysokość mandatu karnego w 2022 r.

Rodzaj wykroczenia
Minimalna 
wysokość 
mandatu

tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu 500 zł

korzystanie podczas jazdy z telefonu, które 
wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu 

w ręku przez kierującego pojazdem
500 zł

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 
30 km/h

800 zł

niestosowanie się do zakazu wyprzedzana 1000 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 
ponad 40 km/h

1000 zł

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia 
przejścia przez jezdnię osobie niepełno-

sprawnej
1500 zł

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pie-
szych

1500 zł

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym 
kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia 

pierwszeństwa pieszemu
1500 zł

naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub 
przejściu dla pieszych

1500 zł

prowadzenie pojazdu bez uprawnień 1500 zł

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 
km/h

1500 zł

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór 
na przejeździe kolejowym

2000 zł

wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie 
zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub 

podnoszenie ich nie zostało zakończone
2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy za sygna-
lizator lub za inne urządzenie nadające 

sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym 
migającym lub dwóch na przemian migających 

sygnałach czerwonych

2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego 
drugiej stronie nie ma miejsca do kontynu-

owania jazdy
2000 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 60 
km/h

2000 zł

spowodowanie kolizji, w której narusza się 
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 

innej osoby
2500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 70 
km/h

2500 zł

za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na 
żądanie uprawnionego organu, komu pojazd 

został powierzony do kierowania lub uży-
wania w oznaczonym czasie w postępowaniu 

w sprawach o przestępstwo

nie mniej niż 
4000 zł

Stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

do 10 km/h – 50 zł;

11-15 km/h – 100 zł;

16-20 km/h – 200 zł;

21-25 km/h – 300 zł;

26-30 km/h – 400 zł;

31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);

41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);

51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);

61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);

ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”).

Za złamanie następujących 12 przepisów drogowych będzie można zostać ukaranym  
maksymalną liczbą 15 punktów karnych:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu prze-
chodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjal-
nego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w 
ruchu lądowym,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, 
nakazującego zatrzymanie pojazdu;

 naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;

 przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;

 przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do 
alkoholu.

Przepisy

Taryfikator mandatów  
w nowym wydaniu
Od początku roku w naszym kraju 
obowiązuje nowy taryfikator man-
datów. Coraz boleśniej przekonują 
się o nim kolejni kierowcy.

Kierowcy popełniający wykroczenia drogowe 
muszą się liczyć z dotkliwymi finansowo konse-
kwencjami. Wysokość mandatów karnych uza-
leżniona jest od zagrożenia spowodowanego 
na drodze. Wprowadzone zmiany mają przede 
wszystkim wpłynąć na wyobraźnię kierujących i 
spowodować, by na drogach było bezpieczniej.

Jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych 
w skutkach wypadków drogowych jest nadmierna 
prędkość. Obecnie za przekroczenie dozwolonej 

prędkości grozi kara grzywny do 2,5 tys. zł.
Dla kierujących, którzy przekroczą prędkość 

o 31-40 km/h mandat wyniesie 800 zł, jeśli kie-
rowca będzie jechał o 41-50 km/h szybciej, niż 
to dozwolone, musi się liczyć z mandatem w wy-
sokości 1 tys. zł. Dla piratów drogowych, którzy 
przekroczą prędkość o 51 km/h i więcej mandat 
może wynieść od 1,5 do nawet 2,5 tys. zł. Jeśli 
wykroczenie popełnią w obszarze zabudowanym, 
oprócz wysokiej grzywny, na 3 miesiące stracą 
też uprawnienia do kierowania.

Na tej i kolejnych stronach przedstawiamy 
szczegóły konkretnych wykroczeń i wysokość 
grożących za nie mandatów.

 ■ Katarzyna Gwara
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Rodzaj wykroczenia
Wysokość 

kary

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu  
urządzenia wspomagającego ruch

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi 
dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku 
poruszania się po lewej stronie drogi

50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za 
drugim

50 zł

50 art. 11 ust. 3 4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na 
drogach dla rowerów

50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez 
pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku

100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wcho-
dzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko

50 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

1) na przejściach dla pieszych 150 zł

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 200 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ogranicza-
jącej widoczność drogi

200 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

1) na obszarze zabudowanym 50 zł

2) na obszarze niezabudowanym 100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby pod-
czas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50 zł

Przebieganie przez jezdnię 50 zł

Chodzenie po torowisku 50 zł

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub 
rozpoczęto ich opuszczanie

2000 zł

Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 
zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urzą-
dzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym miga-
jącym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez 
kierującego kolumną pieszych lub poganiacza

2000 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpie-
czające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od 
jezdni

50 zł

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicz-
nego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, 
w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście 
dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości 
obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

300 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł

Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch 
obowiązku:

1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów 100 zł

2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów 50 zł

3)      na chodniku lub drodze dla pieszych:
a)      poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
b)     ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
c)      nieutrudnienia ruchu pieszemu

200 zł

4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów 
albo przejścia dla pieszych

50 zł

5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do 
tego wyznaczonym

50 zł

6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 200 zł

Rodzaj wykroczenia Wysokość kary

Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego 
ruch do zakazu:

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alko-
holu lub środka działającego podobnie do alkoholu

200 zł

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 50 zł

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku 100 zł

4) czepiania się pojazdów 50 zł

5) poruszania się tyłem 50 zł

Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przezna-
czeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu 
urządzeń wspomagających ruch

50 zł

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej,  
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem 
mechanicznym

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na 
przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

1500/3000 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę 
poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzy-
żowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez 
chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, 
na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej 
powierzchni

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego po-
jazdem podczas włączania się do ruchu

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego po-
jazdem w strefie zamieszkania

1500/3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez 
jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku 
lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500/3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez 
jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku 
lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500/3000 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch 
nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

1500/3000 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz za-
trzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500/3000 zł

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla 
pieszych

1500/3000 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na 
taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów 
komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasa-
żerów na przystanku

300 zł

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem 
innym niż mechaniczny

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na 
to przejście

50-500 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę 
poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzy-
żowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

50-300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez 
chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, 
na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej 
powierzchni

50-300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego po-
jazdem podczas włączania się do ruchu

50-200 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch 
nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

50-500 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz za-
trzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

50-500 zł

TARYFIKATOR MANDATÓW 20220222
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Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 50-100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki 
czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komu-
nikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na 
przystanku

50 zł

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi 
przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierują-
cych innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu 
utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu 
umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

500-2500 zł

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł

Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w 
załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia 
przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu 
poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem 
przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz 
właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii 
Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń 
przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 
135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeń-
stwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie 
jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub 
innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaga-
nymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trze-
ciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą 
pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożo-
nych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach 
przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach 
pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bez-
pieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla 
dzieci

300 zł

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym 
urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wy-
posażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna 
podczas przewożenia dziecka

300 zł

Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, 
N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy 
bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bez-
pieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci

300 zł

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza 
fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przy-
trzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

300 zł

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym 
urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób 
urządzenie może być bezpiecznie stosowane

300 zł

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z 
pasów bezpieczeństwa

100 zł

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym wa-
runkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub 
motorowerem

100 zł

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewo-
żącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego 
właściwym warunkom technicznym

100 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słu-
chawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500 zł

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu 
lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motoro-
werze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

500 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez 
nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego 
lub rannego

150 zł

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności 
na drodze

150 zł

Rodzaj wykroczenia
Wysokość 

kary

B. Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h 50 zł

o 11–15 km/h 100 zł

o 16–20 km/h 200 zł

o 21–25 km/h 300 zł

o 26–30 km/h 400 zł

o 31–40 km/h 800/1600 zł

o 41–50 km/h 1000/2000 zł

o 51–60 km/h 1500/3000 zł

o 61–70 km/h 2000/4000 zł

o 71 km/h i więcej 2500/5000 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym 
ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o dłu-
gości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdują-
cych się przed nimi

200 zł

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za 
poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o 
długości przekraczającej 500 m

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeń-
stwu ruchu lub ruch ten utrudnić

200-400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jedno-
kierunkowych

200 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne 
sygnalizowanie manewru

200 zł

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł

D. Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej 
strony

100 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł

E. Wyprzedzanie

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedza-
nego pojazdu lub uczestnika ruchu

300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągni-
kiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak 
najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 1000/2000 zł

2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000/2000 zł

3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu 
okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

1000/2000 zł

4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000/2000 zł

5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem 
przejazdu, na którym ruch jest kierowany

1000/2000 zł

6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000/2000 zł

7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed 
nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym 
ruch jest kierowany

1000/2000 zł

8) określonego znakiem drogowym 1000/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000/2000 zł

F. Przecinanie się kierunków ruchu

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli 
na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczo-
nych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie 
ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

2000/4000 zł
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Rodzaj wykroczenia
Wysokość 

kary

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chod-
nika lub drogi dla pieszych

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem trans-
portu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i 

pieszych, obowiązku:

1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego 300 zł

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 300 zł

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu 300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy 
obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozo-
stawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy 
pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50 zł

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z 
określonej drogi lub części drogi

100 zł

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedają-
cych sobą kierować

50 zł

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez 
uwięzi

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej 
stronie pędzonych zwierząt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedo-
statecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określo-
nych drogach

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w po-
przek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na 
jezdni

50 zł

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia 
zwierząt

50 zł

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem 
zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50 zł

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania 
środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50 zł

J. Autostrady i drogi ekspresowe

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimal-
nego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym 
przed nim na tym samym pasie ruchu

300-500 zł

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż 
wynikający z ustawy lub znaków drogowych

2000 zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu 
którego drogi te nie są przeznaczone

250 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspre-
sowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

300 zł

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicz-
nych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

300 zł

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu 
silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub 
drodze ekspresowej

300 zł

K. Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest 
on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub 
powoduje utrudnienie ruchu

100-300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej 
krawędzi i równolegle do niej

100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu 
zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza ob-
szarem zabudowanym

150-300 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju 
pojazdu na chodniku

100 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem 
przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynika-
jącego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

100 zł

Rodzaj wykroczenia
Wysokość 

kary

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu 
wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym 
lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne 
urządzenie nadające te sygnały

2000/4000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd 
kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania 
jazdy

2000/4000 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy, przez art. 28 ust. 6 w zw. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 24847 

kierującego pojazdem:

1) kierującego pojazdem mechanicznym 500 zł

2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny 100 zł

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kole-
jowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część 
jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeź-
dzie kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami 
szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300 zł

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie 
jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu 
wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej 
przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a 
jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzy-
stości powietrza

100 zł

H. Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaga-
nych uprawnień do kierowania tym pojazdem

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co 
najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są 
sprawne dwa układy hamulcowe

250 zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niespraw-
nych hamulcach

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym dzia-
łanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest 
unieruchomiony

250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a 
holującym

100 zł

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo 
brak takiego oznakowania

50 zł

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń  
transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną 
obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić

100 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub 
hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

100 zł

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną 
śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w 
zamierzonym kierunku

100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka 
do lat 7 na dodatkowym siodełku

50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego 
rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub moto-
rowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierow-
nicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub moto-
rowerem zakazu czepiania się pojazdów

100 zł
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Rodzaj wykroczenia
Wysokość 

kary

Zatrzymywanie pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

300 zł

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w 
odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a 
na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

100-300 zł

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, 
jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania 
na tę linię

100 zł

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz 
na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź 
jezdni

100 zł

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sy-
gnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

100 zł

7) przy lewej krawędzi jezdni 100 zł

8) na pasie między jezdniami 100 zł

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej 
przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

100 zł

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, 
jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

100 zł

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowe-
rowej, z wyjątkiem roweru

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub 
wyjazd

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do 
innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na 
odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych 
niż wyznaczone

100 zł

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub 
zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 
ton lub o długości przekraczającej 12 m

200-300 zł

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju  
pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

150 zł

L. Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 300 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła 
mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub po-
stoju w warunkach niedostatecznej widoczności

150-300 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł 
przeciwmgłowych

100 zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kieru-
jącego pojazdem uprzywilejowanym

300 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych 
sygnałów błyskowych

200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy 
lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300 zł

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określa-
jącym państwo rejestracji

100 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znaj-
dującej się w pojeździe lub poza nim

200 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 300 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych 500 zł

Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być 
widoczne

100 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu 
pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność 
tych tablic

500 zł

Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż 
konstrukcyjnie do tego przeznaczone

500 zł

Rodzaj wykroczenia Wysokość kary

Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic 
rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów 
miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy 
rejestracyjnej

300 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, 
w którym pojazd został zarejestrowany

100 zł

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymy-
wania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń 
pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności

100 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący 
uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub 
nadmiernym hałasem

Do 300 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze 
zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na 
drodze

100 zł

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu 
urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym 
podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

300 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami 
przeciwślizgowymi

100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze 
niepokrytej śniegiem

100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub 
hulajnogi elektryczne

200 zł

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę 
dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:

1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są 
nim dzieci lub młodzież

200 zł

2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysia-
dania dzieci lub młodzieży

200 zł

3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone 
są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są 
przewożone

50 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w 
razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd prze-
wożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat

200 zł

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania 
dzieci

200 zł

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus 
szkolny”, jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żad-
nych osób

50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełno-
sprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

200 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu 
w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd 
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

200 zł

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła 
lub urządzenia sygnalizacyjne

200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice re-
jestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewła-
ściwy sposób

300 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku 
przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem 
podczas jazdy

200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 
dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągną-
cego

100-300 zł

O. Przewożenie osób

Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystoso-
wanym do tego celu

300 zł za każdą 
osobę przewożoną 
w niewłaściwy 
sposób, nie wyższa 
niż 3000 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w 
dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyj-
nego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

300 zł za każdą 
osobę przewo-
żoną w niewła-
ściwy sposób, nie 
wyższa niż 3000 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem 
ciężarowym poza kabiną kierowcy

100 zł
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Rodzaj wykroczenia Wysokość kary

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100 zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie 
jazdy

50 zł

IV. Kierujący

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego 
uprawnienia

200 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wyma-
ganych dokumentów

50 zł za brak każ-
dego z wymaga-
nych dokumentów, 
nie wyższa niż 
250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie 
ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie 
do alkoholu

2500 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie 
ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w 
stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

1000 zł

V. Inne wykroczenia

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana 
położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urzą-
dzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego

400 zł

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub pro-
wadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wyma-
ganych uprawnień

300 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, 
śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni 
przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza 
miastami lub osiedlami

200 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkin-
gową

400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się 

do znaków drogowych:

1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli 
jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu 
motocykli”

650 zł

2) B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” 500 zł

3) B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni... „ 500 zł

4) B-39 „strefa ograniczonego postoju” 500 zł

5) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod 
znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z 
umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

1200 zł

6) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku 
pionowego D-18, D-18a lub D-18b

1200 zł

VI. Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:

1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli 
jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu 
motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz 
wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”

250 zł

2) B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” 250 zł

3) C-12 „ruch okrężny” 250 zł

4) B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m”, B-16 „zakaz 
wjazdu pojazdów o wysokości ponad m” lub B-17 „zakaz wjazdu 
pojazdów o długości ponad m”

150 zł

5) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad.............. t” lub B-19 
„zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej więk-
szym niż................... t”

500 zł

6) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” 100 zł

7) B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 zł

8) B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 zł

9) B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników 200 zł

10) B-35 „zakaz postoju” 100 zł

11) B-36 „zakaz zatrzymywania się” 100 zł

12) B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” 100 zł

Rodzaj wykroczenia Wys. kary

13) B-39 „strefa ograniczonego postoju” 100 zł

14) C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” 250 zł

15) C-13 „droga dla rowerów” 100 zł

16) C-14 „prędkość minimalna” 100 zł

17) C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi” 400 zł

18) BT-1 „ograniczenie prędkości” 100 zł

19) BT-3 „blokada zwrotnicy” 200 zł

20) P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100 zł

21) P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 200 zł

22) P-4 „linia podwójna ciągła” 200 zł

23) P-7b „linia krawędziowa ciągła” 100 zł

24) P-17 „linia przystankowa” 100 zł

25) C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 zł

26) P-21 „powierzchnia wyłączona” 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 300 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym 
sygnałem świetlnym

100 zł

Niestosowanie się do znaku:

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla 
autobusów” oraz P-22 „BUS”

100 zł

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 100 zł

3) D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „par-
king zadaszony”

100 zł

4) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod 
znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z 
umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

800 zł

5) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby nie-
pełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego 
D-18, D-18a lub D-18b

800 zł

6) D-19 „postój taksówek” 100 zł

7) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz 
P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skrę-
cania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

250 zł

8) BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 zł

9) P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” 100 zł

10) P-20 „koperta” 100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał 
czerwony

200 zł

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 200 zł

3) kierującego pojazdem, 500 zł

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrud-
nianie ruchu

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub 
strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:

1) kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za 
naruszenie stanowiące znamię zagrożenia 
powiększona o 1000 zł

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdu-
jącą się na drodze, z wyjątkiem kierującego 
pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za 
naruszenie stanowiące znamię zagrożenia 
powiększona o 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub 
strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następ-

stwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:

1) kierującego pojazdem mechanicznym 1500/3000 zł

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdu-
jącą się na drodze, z wyjątkiem kierującego 
pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za 
naruszenie stanowiące znamię zagrożenia 
powiększona o 1000 zł, jednak nie niższa 
niż 1500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na 
drodze publicznej, w strefie zamieszkania 
lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez 
osobę znajdującą się w stanie po użyciu alko-
holu lub podobnie działającego środka

2500 zł

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez 
kierującego pojazdem mechanicznym

nie niższa niż 500 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Po chwilowej przerwie, francuska firma Re-
nault postanowiła wznowić produkcję 
samochodów w Rosji. Nie trwało to jednak 
długo – po fali krytyki, rzeczniczka rosyjskich 
zakładów Renault, Ri Yamane, poinformowała, 
że koncert ponownie zatrzymał produkcję.

Przypomnijmy, francuska firma postanowiła wciąż 
utrzymywać relacje z rynkiem rosyjskim, mimo to-
czącej się wojny w Ukrainie. W efekcie produkcja 
w moskiewskim zakładzie została wznowiona w 
poniedziałek (21.03.). Powstają tam takie pojazdy 
jak Duster, Arkana i Kaptur, a także Nissan Terrano. 

Wszystkie miały być przeznaczone na rynek rosyjski. 
Mogły również trafić do trakich krajów jak Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Moł-
dawia, Tadżykistan, Uzbekistan. Jak się okazało kon-
cern  w kwestii utrzymania produkcji miał poparcie 
francuskiego rządu, który jest jego największym 
udziałowcem. Na firmę spłynęła jednak ogromna fala 
krytyki. Opinia publiczna domaga się zaprzestania 
jakiejkolwiek działalności w kraju agresora. Okazuje 
się, że te działania przyniosły efekt, bo jak potwier-
dziła CNN rzeczniczka rosyjskich zakładów Renault, 
Ri Yamane, koncern ponownie wstrzymał produkcję 
pojazdów w Rosji.

Szybko przestała

Firma Renault ponownie produkowała w Rosji
Policyjne statystyki

Motocykliści  
ruszają w trasy
Choć sezon moto-
cyklowy jeszcze 
się oficjalnie nie 
rozpoczął, miło-
śnicy motocykli 
wyruszyli już na 
pierwsze prze-
jażdżki. Niestety 
nie obyło się bez 
wypadków. Z poli-
cyjnych statystyk 
wynika, że tylko w 
ubiegłym roku fani 
tego typu po-
jazdów uczestniczyli w 2050 
wypadkach.

Niemal każdego roku na naszych 
drogach przybywa motocykli-
stów - w różnym wieku, jeżdżą-
cych na szybszych i wolniejszych 
maszynach. Sama jazda na mo-
tocyklu sprawia wiele przyjem-
ności. Najważniejsze jednak, aby 
była zgodna z obowiązującymi 
przepisami, zwłaszcza tymi do-
tyczącymi ograniczeń prędkości. 
Jej niedostosowanie do aktual-
nych warunków na drodze jest 
jedną z najczęstszych przyczyn 
wypadków. Pamiętajmy także, że 
jazda motocyklem wymaga od nas 
posiadania odpowiednich upraw-
nień do kierowania, umiejętności, 
ale przede wszystkim zdrowego 
rozsądku.

Jak wynika z policyjnych sta-
tystyk, tylko w ubiegłym roku 
doszło do 2050 wypadków z 
udziałem motocyklistów. Zginęło 
w nich 207 kierujących motocy-
klami i ośmiu ich pasażerów. Ran-
nych zostało 1706 motocyklistów 
i 178 pasażerów.

W przypadku 50,9 proc. wy-
padków do zdarzeń z udziałem 
motocyklistów przyczynili się inni 
użytkownicy dróg, a głównie kie-
rowcy samochodów osobowych. 
Zdecydowanie największym ich 

przewinieniem jest nieustępo-
wanie pierwszeństwa. Takie za-
chowanie doprowadziło do 670 
wypadków.

Jak podkreślają funkcjona-
riusze najczęstszą przyczyną wy-
padków spowodowanych przez 
motocyklistów jest przekroczenie 
prędkości. Zbyt szybka jazda 
odpowiadała za 490 wypadów i 
aż 88 ofiar śmiertelnych (jest to 
przyczyna numer 1 śmierci mo-
tocyklistów). Drugi powód to 
nieprawidłowe wyprzedzanie, a 
trzeci niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami (87 
wypadków).

Wypadki z udziałem motocykli-
stów często kończą się tragicznie. 
Ważne, aby nie przeceniać swoich 
możliwości. Na bezpieczeństwo 
motocyklistów duży wpływ mają 
również kierowcy samochodów, 
którzy muszą mieć świadomość, 
że po drodze jeżdżą również mi-
łośnicy jednośladów. Dlatego 
szczególnie uważnie należy spo-
glądać w lusterko. Jedni i drudzy 
muszą pamiętać, że nie są sami na 
drodze. Wzajemny szacunek na 
drodze jest również czynnikiem 
zwiększającym bezpieczeństwo. 
Stosując te proste, ale skuteczne 
wskazówki, wszyscy przyczynimy 
się do zapewnienia bezpieczeń-
stwa na drogach.
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100 fotoradarów zupełnie nowego typu 

Wiemy, gdzie posypią się mandaty
Główny Inspektorat Transportu Drogo-
wego informował na początku tego 
roku, że nastąpi wymiana 247 fotora-
darów, ponieważ niektóre z nich mają 
już nawet 10 lat i coraz częściej zda-
rzają się ich awarie. W Polsce 
zainstalowanych radarów jest ponad 
500, większość z nich to model Foto-
rapid CM.

GITD postanowił więc zakupić nowe urzą-
dzenia do rejestracji wykroczeń i postawić 
na rewolucyjne rozwiązanie. Wybór padł 
na francuskie fotoradary MESTA Fusion 
RN. Pod koniec stycznia 2022 r. francuski 
produkt uzyskał potwierdzenie zgodności z 
polskimi przepisami metrologicznymi i może 
być już montowany przy naszych drogach. 
Fotoradar tej francuskiej produkcji o nazwie 
MESTA Fusion RN może zarejestrować aż 32 
samochody jednocześnie na 8 pasach ruchu. 
Poza kontrolą prędkości ten fotoradar jest w 
stanie wyłapać przekraczanie linii, jazdę po 
bus pasie, pod prąd, po chodniku, po pasie 
awaryjnym czy nawet na zderzaku. Ponadto 
sprzęt rejestruje jazdę z prędkością utrud-
niającą ruch np.blokowanie, naruszenie za-
kazu ruchu ciężarówek czy wykroczenia w 
trybie zbliżania się i oddalania, skręt w lewo 
z pasa do jazdy prosto lub w prawo czy zła-
manie zakazu zawracania.

Pierwszy z tych nowoczesnych fotora-
darów jest już obecny w Polsce, ale tym 
razem wybór padł na inny sprzęt. Czterome-
trowy fotoradar w postaci słupa opracowała 
francuska firma Idemia Identity&Secure. 
Może wykonywać zdjęcia matrycą o roz-
dzielczości 24 lub 45 megapikseli.

Na początek w Polsce pojawi się 100 sztuk 
takich urządzeń. Znana jest lokalizacja 
każdego z nowych fotoradarów na terenie 
Polski. Koniecznie sprawdźcie, gdzie one 
zostaną zamontowane, na pewno te infor-
macje przydadzą się w czasie wakacyjnych 
podróży. 

 ■ TS

Miejscowość Ulica Nr  
drogi

Wilkowo 92
Czechowice 

-Dziedzice
przy skrzyżowaniu z 
ul. Ligocką

1

Częstochowa ul. Wojska Pol-
skiego

91

Orzesze ul. Klonowa z DK81 81
Marki ul. Piłsudskiego 46 8
Jeleniec 91
Ełk Grajewska 9C 65
Suchowola Białostocka 8
Domaradz 6
Ruska Wieś 16
Pniewo 31
Radziszewo 31
Poczesna pa-
wilon z antykami 91

Przasnysz ul. Makowska 150 57
Skępe 10
Baldram 55
Kozy Krakowska ul. Przecznia 52
Ponin Kościańska 3 309
Grodziec Częstochowska 46
Horbów 2
Tarnowskie 
Góry Zagórska 90 11

Kraków ul. Andersa 32B 79

Proniewicze Proniewicze 58 19

Nowy Sącz ul. Piłsudskiego 23 75

Warszawa al. Stanów  
Zjednoczonych

Dywity Olsztyńska 40A 61
Modliborzyce 19
Nowa Wieś 16
Łąg 22
Pradła Wyzwolenia 78

Plecka Dąbrowa 92

Samborowo ul. Ostródzka 34 16
Suwałki Pułaskiego 81 662
Łomnica Oleska 11
Kostrzyn 9

Łódź al. Włókniarzy 
/Lewa 91

Zgłobice 94
Lutol Suchy 92
Ojrzeń 50
Zawiercie ul. Jurajska 78
Suchowola ul. Augustowska 8
Trzemeszno 15
Swarzędz 92
Piaski 12
Kłobuczyno 20
Kaliska 20
Chorzele ul. Grunwaldzka 3b 57
Nekla 92
Strzebielino 6
Żukowo 20
Chełmno Łunawska 91
Trzeciewnica Powstańców Wlkp. 10
Rogoźniczka 2
Sztabin Augustowska 8
Kębłowo 6
Gościcino 6
Siewierz z ul. Targową 91
Bartoszyce Warszawska 26 51
Żabikowo 11
Ryki dawna DK 17
Sarnów 86
Koszalin ul. Gnieźnieńska 11
Łódź ul. Pabianicka 190 14

Łucka Kolonia 19
Węglew Kolonia 92
Bukowa 73
Zamysłowo Wrocławska 62 309

Koło Michała Rawity-
-Witanowskiego 92

Miszewo 20
Grabówno 10
Rychnowy 22
Jastków Al. Warszawska 3 DP

Koszalin ul. Gdańska,  
róg Rolnej 21 6

Żarnowo Drugie 16
Grabowiec 66
Witaszyce Al. Wolności 11
Żarnów ul. Piotrkowska 74
Dobrołęka 61
Góralice 26
Zduny 92
Suchowola ul. Świętokrzyska 22 8
Paniówki 44
Kietlin 42
Sulejów 12
Rakoniewice 32
Częstochowa ul. Przejazdowa 86 46
Koszalin Krakusa i Wandy 11
Kwieciszewo 15
Koziegłowy 91

Toruń Lubicka 37 80

Szczecin Ku Słońcu 67 80
Słomków Mokry 12

Wola Zara-
dzyńska 71

Bolesław 94
Klimontów ul. Słoneczna 37 9
Nietulisko Duże 9
Krzyszkowice 70
Rudzienko 50
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Wiosna zagościła u nas na 
dobre. Przynajmniej ta kalen-
darzowa. Wielu kierowców 
wciąż jednak zastanawia się, 
czy już udać się do zakładu 
wulkanizacyjnego, aby wy-
mienić opony, czy jeszcze się 
wstrzymać.

Najlepszy moment

Najlepszym momentem do 
zmiany opon jest sytuacja, gdy 
średnia temperatura dzienna 
przekracza 7 stopni Celsjusza. 
Oczywiście nie chodzi tu o poje-
dyncze dni z wyższą temperaturą. 
Przełom marca i kwietnia jest bo-
wiem bardzo zdradliwy. Meteo-
rolodzy ostrzegają, że zima może 

jeszcze do nas powrócić. Tempe-
ratura może ponownie spaść po-
niżej zera, a to oznacza, że drogi 
mogą być oblodzone. Jeśli więc 
zdarza nam się jeździć o świcie, 
bądź wieczorami z wymianą opon 
lepiej się wstrzymać.

Nie zapomnij o zmianie

Co prawda w naszym kraju nie 
ma obowiązku wymiany opon, ale 
pomysł jazdy na zimówkach latem 
nie jest najlepszy. Opony letnie i 
zimowe zawdzięczają swoje wła-
ściwości różnym składom mie-
szanek oraz wzorów bieżnika. 
Zimówki są miękkie i elastyczne 
w niskiej temperaturze, jednak 
gdy robi się cieplej, to tracą one 
swoje zalety - spada przyczepność 

a bieżnik się szybciej zużywa. Te 
same zasady dotyczą opon let-
nich, które pod wpływem ujemnej 
temperatury twardnieją i tracą 
swoje właściwości.

W oponach letnich producenci 
stosują twardszą mieszankę, 
która nie staje się zbyt miękka na 
rozgrzanym asfalcie i nie przy-
kleja się do niego. Testy wykazały, 
że różnice między oponami 
letnimi a zimowymi pod 
względem skuteczności 
hamowania i właściwości 
jezdnych w ciepłych warun-
kach pogodowych wynoszą 
odpowiednio do 30 i 8 proc. 
– w zależności warunków 
drogowych i temperatury. 
Na mokrej nawierzchni i 
przy temperaturze oto-
czenia około 30 st. C droga hamo-
wania pojazdu wyposażonego w 
letnie opony dobrej jakości jest do 
30 proc. krótsza w porównaniu do 
opon zimowych.

Ogumienie przeznaczone na 
okres zimowy wpływa również 
negatywnie na bezpieczeń-
stwo. Pokonując zakręty z więk-
szymi prędkościami na suchej 
nawierzchni, samochód wyposa-
żony w takie opony nie zachowuje 
się wystarczająco stabilnie, co 
może doprowadzić do utraty kon-
troli nad pojazdem.

Poza tym oponowy zimowe są 
wytwarzane z bardzo miekkiej 
mieszanki, a tym samym bardziej 
podatne na przebicia, np. ostro 
zakończoną gałęzią lub na roze-

rwanie, gdy samochód np. wpadnie 
w dziurę. Ponadto korzystanie z 
„zimówek” latem przyczynia się 
do szybszego zużywania bieżnika. 
Miękka opona jest bardziej po-
datna na ścieranie się, w szczegól-
ności dotyczy to hamowania, ale 
również skręcania i zwykłej jazdy 
na wprost. Inną kwestią związaną 
z finansami, jest zwiększone zu-
życie paliwa podczas korzystania 
z opon zimowych latem. Gdy na 
zewnątrz panują zwykłe letnie 
temperatury, opona zimowa jest 
za bardzo przyczepna, przez co 
silnik musi używać większej siły, 
by złamać opory toczenia się kół 
pojazdu.

Jazda samochodem z oponami 
zimowymi w lecie pogarsza też 
komfort. Ogumienie takie jest 
znacznie głośniejsze i częściej 
możemy spodziewać się niepoko-
jących dźwięków w postaci pisków 
szczególnie na zakrętach. 

 ■ kg

Poradnik kierowcy

Kiedy zmienić opony?
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MERCEDES GLC 250 
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

173.900 zł

VW PASSAT  
1.8 TSI, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

77.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

OPEL ASTRA
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.900 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 zł
FIAT DOBLO 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I-wł, F-VAT  29.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 9.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.900 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 71.900 zł

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

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 

PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 25 marca 2022

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

139.900 zł

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

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

 

 

 

 

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

Uwaga

Prawo jazdy kategorii B  
z kodem „78” - propozycja  
dla początkujących kierowców

Szczęśliwi posiadacze prawa 
jazdy doskonale wiedzą, że to 
jeden z najbardziej stresujących 
egzaminów, jakie przyszło im 
zdawać w życiu. Oczywiście, nie 
ma w tym nic dziwnego, ponieważ 
każdy, chce uzyskać niezbędny 
dokument upoważniający go do 
prowadzenia pojazdów i w końcu 
zasiąść w samochodzie jako kie-
rowca, a nie pasażer.

Propozycją dla młodych, ale 
mocno zestresowanych kandy-
datów na kierowców jest zdobycie 
prawa jazdy kategorii B z kodem 
„78”, czyli na pojazdy z automa-
tyczną skrzynią biegów. Nie ulega 
wątpliwości, że taki egzamin zdać 
jest znacznie łatwiej, lecz należy 
pamiętać, że jest to nieco droższa 
opcja. Kto jednak nie zapłacił 
więcej za to, by zdać egzamin na 
prawo jazdy za pierwszym podej-
ściem i bez stresu ?

To prawda, że zdobycie prawa 
jazdy kategorii B z kodem „78” jest 
łatwiejszą i mniej wymagającą 
opcją, przede wszystkim dlatego, 
że kierowca nie musi zmieniać 
biegów, ani martwić się, że pod-
czas egzaminu auto zgaśnie na 
placu czy w mieście. Samo ru-
szanie pod górkę jest o wiele 
łatwiejsze, ponieważ auto nie 
cofnie się, a ruszanie zawsze bę-
dzie bardzo płynne. Dodatkowo 

w ruchu drogowym jazda jest o 
wiele łatwiejsza zarówno przy 
wykonywaniu manewrów typu 
pokonanie skrzyżowania, przy-
spieszanie czy hamowanie, jak i 
podczas parkowania.

Podsumowując, prawo jazdy 
kat. B z kodem „78” uprawnia do 
prowadzenia takich samych po-
jazdów, jak „zwykle” prawo jazdy 
kat. B, z tym tylko wyjątkiem, że 
dotyczy ono wyłącznie pojazdów 
wyposażonych w automatyczną 
skrzynię biegów - pojazdem samo-
chodowym o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej  
3,5 t, z wyjątkiem autobusu i mo-
tocykla. 

Jeżeli zdobędziemy prawo jazdy 
kategorii B z kodem 78 i kod ten 
zostanie wpisany w kolumnie 
12, pamiętajcie, że nie możecie 
usiąść za kierownicą każdego 
pojazdu. Można poruszać się 
wyłącznie autami z automa-
tyczną skrzynią biegów. Jeżeli 
prowadzicie samochód z manu-
alną przekładnią i zostaniecie 
zatrzymani do kontroli, dosta-
niecie mandat za brak upraw-
nień. Każdy, kto kieruje pojazdem 
mechanicznym bez uprawnień, 
podlega grzywnie i zakazowi  
prowadzenia pojazdów.
Grzywna za kierowanie autem 
bez uprawnień to minimum 
1500zł.  TS
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Dożywotnie więzienie grozi 
49-latkowi, który rzucił się z 
nożem na policjanta. Trafił w 
klatkę piersiową. Wcześniej 
mężczyzna sam wezwał funk-
cjonariuszy, twierdząc, że 
„nieznane mu osoby weszły do 
jego mieszkania i rozlały mu 
alkohol”. 49-latek został obez-
władniony i trafił do 
policyjnego aresztu. Sprawca 
usiłowania zabójstwa usłyszał 
prokuratorskie zarzuty. De-
cyzją sądu kolejne 3 miesiące 
spędzi w areszcie...

Do zdarzenia doszło w dziel-
nicy Raków. Policjanci otrzymali 

zgłoszenie od 49-letniego miesz-
kańca Częstochowy, że do jego 
mieszkania dobijają się jakieś 
osoby. Gdy stróże prawa dotarli 
na miejsce, mężczyzna oświad-
czył, że nieznane mu osoby we-
szły do jego mieszkania i rozlały 
alkohol, a teraz właśnie uciekają 
przez balkon. Policjanci zdecy-
dowali o sprawdzeniu pozosta-
łych pomieszczeń i balkonu, by 
potwierdzić zgłoszenie i ustalić 
ewentualnych sprawców opisy-
wanego czynu.

Wtedy właściciel mieszkania za-
atakował jednego z policjantów 
nożem, celując w jego klatkę pier-
siową. - Na szczęście 25-centy-

metrowe ostrze trafiło w twardy 
element znajdujący się na kami-
zelce taktycznej i przesunęło się 
niżej, raniąc mundurowego w rękę 
- mówi podkomisarz Sabina Chy-
ra-Giereś, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. - Dzięki 
zdecydowanej postawie i szybkiej 
reakcji policjanta oraz jego part-
nera z patrolu, napastnik został 
obezwładniony i trafił do poli-
cyjnego aresztu. Ranny policjant 
trafił do szpitala, gdzie została mu 
udzielona pomoc medyczna - do-
daje.

49-latek został doprowadzony 
do Prokuratury Rejonowej Czę-
stochowa-Południe, gdzie usły-
szał zarzut usiłowania zabójstwa 
w związku z czynną napaścią na 
policjanta. Na wniosek prokura-
tora, sąd zdecydował, że kolejne 
3 miesiące spędzi on w areszcie. 
O jego dalszym losie zdecyduje 
sąd. Grozi mu kara dożywotniego 
więzienia.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

Z nożem na policjanta.  
Trafił w klatkę piersiową

Częstochowa

Na policję nie zgłosił się żaden świadek 
śmiertelnego wypadku

Wypadek w Kolonii Wierzchowisku

Proces znanego przedsiębiorcy 
toczy się od początku

Śledztwo

Zespół biegłych wypowie się  
w sprawie śmierci 37-letniej 
pacjentki

Częstochowa

Po pijanemu wsiadł za kierownicę.  
To był dopiero początek problemów

Częstochowska policja wraz z 
prokuratura poszukiwała 
świadków, w tym osób po-
krzywdzonych oraz 
wszystkich, którzy posiadają 
nagrania z przebiegu wypadku 
drogowego z 15 listopada 
2021 roku. Wówczas 47-letni 
kierowca bmw śmiertelnie po-
trącił 47-letniego pieszego 
(mężczyzna zmarł w szpitalu). 
Niestety nie zgłosił się dotych-
czas żaden świadek.

Wydział Kryminalny Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
prowadzi postępowanie pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
Częstochowa-Północ w sprawie 
wypadku ze skutkiem śmier-
telnym, do którego doszło 15 li-
stopada na przejściu dla pieszych 
przy alei Kościuszki w Często-
chowie.

Rozpędzone bmw przejeż-
dżając przez skrzyżowanie na 
czerwonym świetle potrąciło 
przechodzącego przez przejście 
dla pieszych 47-letniego męż-
czyznę. Pieszy odniósł poważne 
obrażenia i w stanie zagrażającym 
życiu trafił do szpitala, gdzie osta-

tecznie zmarł. Kierowca bmw nie 
zatrzymał się i kontynuował jazdę, 
by około 200 metrów dalej ude-
rzyć w tył audi, które po uderzeniu 
wpadło na torowisko i tam się za-
trzymało. Bmw było poważnie 
uszkodzone i sprawca wypadku 
nie mógł kontynuować ucieczki. 
Został zatrzymany przez policję. 
Wstępne badania na zawartość 
alkoholu i środków odurzających 
w organizmie kierującego dały 
wynik negatywny. Od mężczyzny 
została pobrana krew do dalszych 
badań.

Prokuratura wystąpiła z wnio-
skiem do sądu o przedłużenie 
aresztu. 9 lutego sąd zdecydował, 
że 47-latek kolejne 3 miesiące 
spędzi za kratami.

Na podstawie dotychczas zgro-
madzonego materiału śledczy 
ustalili, że tego dnia kierujący 
bmw jadąc od ulicy Sobieskiego w 
kierunku alei Jana Pawła II stwo-
rzył również zagrożenie w ruchu 
lądowym przejeżdżając przez 
skrzyżowania:
• Aleja Wolności/Focha
• Aleja Wolności/Orzechow-

skiego
• Aleja Wolności/Kopernika
• Aleja Wolności/Plac Rady 

Europy
• Aleja Wolności/Waszyngtona
• Aleja Wolności/Aleja Najświęt-

szej Maryi Panny
• Aleja Tadeusza Kościuszki/

Aleja Najświętszej Maryi 
Panny.

Kryminalni  poszukują świadków 
zdarzenia, w tym pokrzywdzonych 
uczestników ruchu drogowego, 
zarówno kierujących pojazdami 
jak i pieszych, celem zgłaszania 
się do organów ścigania.  – Jedno-
cześnie prosimy wszystkie osoby, 
które w dniu zdarzenia nagrywały 
telefonami komórkowymi prze-
bieg zdarzenia drogowego oraz 
zachowanie podejrzanego zaraz 
po zdarzeniu, o dostarczanie ta-
kich nagrań do Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie (telefon 
47 85 812 55, 47 85 812 66, 47 
85 812 80, adres e-mail: krymi-
nalny@czestochowa.ka.policja.
gov.pl), albo najbliższej jednostki 
policji – zaznacza podkomisarz Sa-
bina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

Niestety dotychczas nikt nie 
zgłosił się na policję lub prokura-
turę.

 ■ kg, bm

Na początku marca w Sądzie 
Okręgowym w Częstochowie 
po raz drugi rozpoczął się 
proces Wiesława W. Znany 
przedsiębiorca z Częstochowy 
13 czerwca 2019 roku spowo-
dował śmiertelny wypadek w 
Kolonii Wierzchowisku, w 
którym zginął 22-letni męż-
czyzna.

Do tragedii doszło 13 czerwca 
2019 roku przed godziną 15 na 
DW-483 na skrzyżowaniu ul. Wo-
dociągowej z ul. Pogodną zderzyły 
się trzy samochody osobowe. Kie-
rujący pojazdem BMW, 69-letni 
Wiesław W. podczas wyprzedzania 
nie dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze, w 
wyniku czego najechał na tył po-
jazdu VW, zjechał na przeciwny 
pas ruchu i czołowo zderzył się z 
Oplem. 22-letni kierowca Opla po-
niósł śmierć na miejscu, natomiast 
jego 21-letni pasażer w stanie 
ciężkim trafił do szpitala.

Wiesław W. to znany w Często-
chowie i w okolicach emerytowany 
już przedsiębiorca z branży budow-
lanej.

Pierwszy proces rozpoczął się 
we wrześniu 2020 roku. Podczas 
pierwszej rozprawy Wiesław W. 
przyznał się do winy. Mówił, że nie 

pamięta okoliczności wypadku, po-
nieważ zasłabł i stracił świadomość. 
Gdy się ocknął po wypadku, ktoś 
kazał mu szybko opuścić samochód, 
bo groziło pożarem.

Wiesław W. na sali rozpraw prze-
prosił rodzinę zmarłego i zapewnił, 
że chce zadośćuczynić krewnym 
22-latka. Miał proponować im już 
wcześniej pieniądze. Ugodę zawarł 
z ciężko rannym w wypadku pasa-
żerem opla.

- Przepraszam, jest mi bardzo 
przykro. Wolałbym, żebym to ja 
zginął zamiast pokrzywdzonego. 
Na dodatek wszystko działo się w 
mojej rodzinnej gminie. Wstyd mi 
było pokazać się ludziom - mówił 
Wiesław W.

Przed sądem zeznawali także ro-
dzice oraz siostry ofiary. Rodzina, 
która była obecna na miejscu zda-
rzenia twierdziła, że świadkowie 
mówili im, że oskarżony miał jechać 
szybko, że licznik w bmw miał się 
zatrzymać na 147 km/h.

Niestety pierwszego procesu nie 
udało się doprowadzić do końca. Z 
powodu choroby przewodniczącej 
składu orzekającego, konieczny był 
wybór nowego przewodniczącego i 
rozpoczęcie procesu od nowa. Ten 
ruszył na początku marca. Kolejna 
rozprawa już na początku kwietnia. 
Niewykluczone, że wtedy zapadnie 
wyrok w tej sprawie. TS

Prokuratura Regionalna w Ka-
towicach prowadzi śledztwo 
w sprawie śmierci 37-letniej 
pacjentki w szpitalu w Bla-
chowni. Kobieta wcześniej 
przebywała w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym, 
gdzie zdaniem bliskich za 
późno usunięto martwe płody, 
co w efekcie doprowadziło do 
śmierci kobiety. Szpital pod-
kreśla, że zrobił wszystko, aby 
uratować życie kobiety i jej 
dzieci. Jak udało się nam do-
wiedzieć, śledczy poproszą o 
pomoc w wyjaśnieniu tej 
sprawy specjalnie powołany 
zespół biegłych.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła 
z urzędu Prokuratura Okręgowa w 
Częstochowie, ale już 27 stycznia 
dochodzenie przejęła Prokuratura 
Regionalna w Katowicach, gdzie 
działa zespół zajmujący się badanie 
błędów lekarskich.

Już na początku śledztwa Proku-
ratura Regionalna w Katowicach 
zleciła przeprowadzenie ekshu-
mację zwłok płodów płci męskiej, 
pochodzących z ciąży bliźniaczej 
zmarłej pacjentki oraz wykonano 
sądowo – lekarską autopsję zwłok 
Agnieszki T. i  obumarłych płodów. 
Przesłuchano również w charak-
terze świadka współmałżonka 
zmarłej pokrzywdzonej. Ponadto 
przesłuchana została siostra 
zmarłej kobiety

–   Wyniki sekcji zwłok znane 
będą nie wcześniej niż do końca 
lutego 2022 r. Postępowanie do-

wodowe jest aktualnie kontynu-
owane. Jednak z uwagi na dobro 
prowadzonej sprawy, o terminach, 
zakresie i charakterze czynności  
prokuratura nie będzie informować 
– informował prokurator Ireneusz 
Kunert, kierownik Samodzielnego 
Działu do Spraw Błędów Medycz-
nych.

Sprawą zmarłej pacjentki zajął się 
również Rzecznik Praw Obywatel-
skich.

“Z informacji medialnych wynika, 
że szpital utrudniał rodzinie kon-
takt z pacjentką oraz nie udostępnił 
dokumentacji medycznej. Wska-
zano również, że zatajano wiele 
spraw, ze strony medycznej padały 
sugestie, że za zły stan zdrowia 
pacjentki odpowiada jej nieodpo-
wiednia dieta.  Dyrektora szpitala  
w Częstochowie RPO prosi  o usto-
sunkowanie się do tych zarzutów. 
Dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ 
pyta, czy podjął kontrolę w celu 
zbadania, czy doszło do uchybień.” – 
poinformował Rzecznik Praw Oby-
watelskich.

Według naszych ustaleń, prokura-
tura ma już protokół z sekcji zwłok 
kobiety i płodów, ale ze względu na 
trudny charakter śledztwa, śledczy 
na razie nie chcą ich przestawiać 
opinii publicznej.

W sprawie powołany zostanie 
specjalny zespół biegłych, który 
wyda w tej sprawie opinie. Na jej 
podstawie ustalona zostanie przy-
czyna śmierci, a także określona 
zostanie prawidłowość całego pro-
cesu leczenia.

 ■ TS

Blisko dwa promile alkoholu w 
organizmie miał 39-latek, 
który doprowadził do kolizji. 
Mężczyzna został ujęty przez 
sprawców zdarzenia. Jak się 
okazało, miał dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów, 
a jego pasażerka... była poszu-
kiwana do odbycia kary 
pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 
w dzielnicy Północ. Funkcjona-

riusze otrzymali zgłoszenie o ko-
lizji dwóch pojazdów przy ulicy 
Starzyńskiego oraz podejrzeniu, 
że jeden z uczestników jest pijany.

Policjanci sprawdzili stan trzeź-
wości wskazanego sprawcy z 
renault – okazało się, że rzeczy-
wiście był pijany. 39-latek miał 
prawie 2 promile alkoholu. Po-
nadto posiadał też dożywotni 
zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych.

Pasażerka, która z nim podróżo-
wała była poszukiwana do odbycia 
kary 75 dni pozbawienia wolności. 
Decyzją sądu kobieta jednak nie 
została doprowadzona do zakładu 
karnego z uwagi na przedstawioną 
przez nią sytuację rodzinną i zobo-
wiązała się do wpłacenia zaległej 
grzywny. Nieodpowiedzialnemu 
kierującemu grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności.
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Regionalny Ośrodek 
Kultury w  Często-
chowie zaprasza  
4 kwietnia o godzinie 
18.00 na wernisaż 
wystawy autorstwa 
Joanny Sidorowicz 
„Światłem malo-
wane - solarigrafia, 
rayografia”.

Joanna Sidorowicz to 
wrocławianka, która 
od lat mieszka w  Czę-
stochowie. Fotografią 
zajmuje się około 19 
lat. Jest to fotografia 
starej i  nowej architektury – 
podwórka, klatki schodowe, 
urbexy, miejsca opuszczone, 
tematy związane z  kulturą ży-
dowską, z  mieszanką kultur 
(wschodnia Polska), krajobrazy 
w  geometrycznej formie, od-
bicia w wodzie np. kałuże, rzeki, 
odbicia w  szybach, portrety 
oraz fotografia otworkowa. 

Na swoim koncie ma już wiele 
wystaw – w  sumie ponad 130, 
w tym ponad 80 indywidualnych. 

Wystawa „Światłem malowane 
- solarigrafia, rayografia” jest 
inna niż dotychczasowe. Ob-
razy powstały również w  inny 
sposób. Zacznijmy od wyja-
śnienia co znaczą terminy: sola-
rigrafia i rayografia.

Solarigrafia, to fotografia 
otworkowa, technika negaty-
wowa. Tą metodą rejestruje się 
obiekt, na który skierowany jest 
otwór puszki (pudełka) oraz re-
jestrowany jest ślad wędrówki 
Słońca. Do tej techniki używa 
się aparatów otworkowych ro-
bionych przez samych autorów 
tej metody.

Rayografia to metoda rejestro-
wania obrazów na materiale świa-
tłoczułym bez użycia aparatu 
fotograficznego. Technika po-
lega na układaniu przedmiotów 
(kwiatów, roślin) bezpośrednio 
na materiale światłoczułym i na-
świetlaniu ich.

- Obie metody to zabawa ze 
światłem. Efekty są nieprzewi-
dywalne. Są zależne od światła, 
czasu naświetlnia oraz od za-
stosowanego papieru fotogra-
ficznego. Tyle w  skrócie. Temat 
wart rozmów, ale to już podczas 
wernisażu - informuje i zaprasza 
autorka.

Ekspozycję będzie można 
oglądać do 2 maja.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II, ul.  Jagiellońska 67/71 w Częstochowie

PROWADZENIE ANNA PALECZEK-SZUMLAS

AMELIA CIERPIAŁ z zespołem

AMPERA
CACANA MANIA
DZIKA PLAŻA
KRISU
MILSEN
REMI JUŚKIEWICZ
ROB GITARNIK
THE MOON AND THE SUN
THE NEVERENDER
THE STORKS

MUZEUM MONET I MEDALI 
JANA PAWŁA II

CZĘSTOCHOWA 
GRA 

DLA UKRAINY

BILETY/CEGIEŁKI 30 ZŁ

KONCERT CHARYTATYWNY 
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Ta wiadomość powinna ucie-
szyć wszystkich miłośników 
teatru. Częstochowska insty-
tucja otwiera swoje drzwi i 
zaprasza publiczność za ku-
lisy! Będzie to więc doskonała 
okazja, aby zobaczyć miejsca 
normalnie niedostępne dla wi-
dzów.

Zbliża się 61. Międzynarodowy 
Dzień Teatru. Z tego też powodu 
Teatr im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie zaprasza na spek-
takl „Kandyd, czyli optymizm” w 
reż. Rafała Szumskiego. Zostanie 
on zagrany piątek, 25 marca i w 
niedzielę 27 marca o godz. 19.00 
oraz w sobotę, 26 marca o godz. 
17.00. To jednak nie wszystko. 
Częstochowski teatr zaprasza 
również do zwiedzania miejsc 
normalnie niedostępnych dla wi-
dzów. W piątek 25 marca w go-
dzinach od 15.00 do 17.00 teatr 
od kulis będą mogły zobaczyć 
osoby indywidualne, a w ponie-

działek 28 marca grupy szkolne. 
W tym drugim przypadku zwie-
dzanie zaplanowano na godziny 
10.00 – 13.00. - Pokażemy ma-
gazyn kostiumów, wejdziemy na 
Scenę Kameralną, Scenę Dużą, w 
jej kulisy i kieszenie, przejdziemy 
pod sceną, a na koniec zerkniemy 
do aktorskiej garderoby – uchy-
lają rąbka tajemnicy przedstawi-
ciele częstochowskiego teatru.

Harmonogram spotkań – zbiórki  
w holu kasowym teatru:

– piątek, 25.03 – godz. 15.00  
do 15.45 i od 16.00 do 16.45

– poniedziałek, 25.03 – godz. 
10.00 do 10.45 , od 11- 11.45  
i od 12.00 do 12.45

Uwaga!  Osoby zaintereso-
wane zwiedzaniem proszone 
są o wcześniejszy kontakt te-
lefoniczny z Działem Promocji 
tel. (34) 372 33 27 (47, 57). 
Liczba miejsc jest ograniczona!

Niepowtarzalna okazja

Teatr za kulisami!
ROK zaprasza

Malowanie światłem

Będzie i słowo, i muzyka

Ukraińscy artyści na 
częstochowskiej scenie
Obok częstochowskich ak-
torek i  aktorów na scenie 
Teatru im. Adama Mickie-
wicza wystąpią ukraińscy 
goście. Będzie i  słowo, i  mu-
zyka. A wszystko to w ramach 
Międzynarodowego Salonu 
Poezji „Artyści Ukrainie”.

Ukraińskich artystów zoba-
czymy w  niedzielę, 27 marca, 
kiedy to na całym świecie ob-
chodzony jest Dzień Teatru. 
Organizacją wydarzenia zajęła 
się Sylwia Oksiuta-Warmus. Na 
scenie kameralnej zobaczymy 
i  usłyszymy specjalnych gości 
z  Ukrainy – śpiewającą i  gra-
jącą na ukulele Polinę, dwójkę 
kijowskich pianistów – Marię 
Terletską i  Maxima Maybo-
rodę oraz zespół Kana Band, 
w  niepełnym, trzyosobowym 
składzie. Wiersze ukraińskich 
poetek i  poetów zaprezentuje 
zespół Teatru im. A. Mickiewicza 
– Iwona Chołuj, Agata Hutyra, 
Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, 
Michał Kula, Agnieszka Łopacka, 
Adam Machalica, Małgorzata 
Marciniak, Czesława Monczka, 

Sylwia Oksiuta-Warmus, Maciej 
Półtorak, Antoni Rot, Robert 
Rutkowski i Hanna Zbyryt.

Na scenie zaprezentuje się też 
Częstochowska Szkoła Suzuki 
pod kierunkiem Marii Magda-
leny Rogowskiej. Razem z  trzy-
dziestką uczniów zagra 9-letni 
Oleksii Petrashchuck, który 
przyjechał do Częstochowy 
na skutek wojennych zdarzeń. 
Młodym wykonawcom akompa-
niować będzie Agnieszka Fiuk.

Salonowi towarzyszyć będzie 
wystawa prac częstochowskiej 
artystki Izabeli Sowier-Ka-
sprzyk, autorki kolażu ,,Gołąb 
Pokoju”, stworzonego specjalnie 
na okoliczność Salonu.

Wynagrodzenia częstochow-
skich aktorek i aktorów zostaną 
przeznaczone na wsparcie ukra-
ińskich artystek i  artystów bio-
rących udział w wydarzeniu.

Bilety kosztują 15 zł. Infor-
macje o  rezerwacji i  sprzedaży 
znajdziemy na stronie teatru.
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Z  tego miejsca pragniemy podziękować prezydentowi 
Krzysztofowi Matyjaszczykowi, zastępcy prezydenta 
miasta Ryszardowi Stefaniakowi, Wydziałowi Zdrowia 
i naczelnik Grażynie Stramskiej-Świerczyńskiej, Wydzia-
łowi Polityki Społecznej i  naczelnik Agnieszce Grabiń-
skiej oraz Wydziałowi Edukacji i  naczelnikowi Rafałowi 
Piotrowskiemu. Specjalne podziękowania należą się 
również staroście powiatu częstochowskiego Krzysz-
tofowi Smeli oraz  Komendantowi Miejskiejmu Policji 
w  Częstochowie młodszemu inspektorowi Dariuszowi 
Kiedrzynkowi i policjantom z Wydziału Prewencji.

Profilaktyczny spektakl

Wszechmocni w sieci
Blisko 1,2 tysiąca uczniów 
z  Częstochowy i  powiatu czę-
stochowskiego wzięło udział 
w  organizowanej przez nas 
akcji profilaktycznej. Jej 
głównym elementem był 
spektakl „Wszechmocni 
w sieci” w wykonaniu aktorów 
warszawskiego Teatru Kamie-
nica. Zebrana młodzież 
spotkała się też z policjantami, 
którzy mówili o tym, czym jest 
cyberprzemoc i jakie niesie za 
sobą konsekwencje.

Spektakl „Wszechmocni w  sieci” 
skierowany był do uczniów po-
wyżej 13. roku życia. Pokaz odbył 
się trzy razy. Każdorazowo sala 
Klubu Politechnik wypełniona była 
po brzegi. Spektakle poprzedzane 
były spotkaniami z  częstochow-
skimi policjantami. O  wirtualnym 
świecie, cyberprzemocy i  spo-
sobie reagowania na jej przejawy 
opowiadali aspirant Daniel Zych 
- profilaktyk z prewencji i funkcjo-
nariusz na co dzień zajmujący się 
cyberprzestępczością. Policjanci 

zaznaczyli, jak ważne jest odpo-
wiednie korzystanie z  mediów, 
aby nie stały się one narzędziem 
agresji i  przemocy rówieśniczej 
oraz jakie konsekwencje prawne 
mogą spotkać osoby za czyny po-
pełnione za pomocą narzędzi te-
lekomunikacyjnych. Na widowni 
obecny był szef częstochowskiego 
garnizonu – młodszy inspektor 
Dariusz Kiedrzyn oraz naczelnik 
wydziału prewencji podinspektor 
Artur Włodarski ze swoim za-
stępcą aspirant sztabową Martą 
Kaczyńską.

„Wszechmocni w sieci” to trzeci, 
po „My, dzieci z  dworca ZOO” 
i  „Dopalacze. Siedem stopni 
donikąd”, misyjny spektakl Te-
atru Kamienica, zrealizowany 
z  myślą o  młodzieży. Sztuka po-
rusza bardzo aktualny problem 
przemocy w  cyberprzestrzeni 
i  pokazuje konsekwencje, o  któ-
rych powinno się mówić głośno. 
Bardzo głośno. Twórcy proponują 
młodym widzom emocjonalną 
i  prowokującą rozmowę o  nich 
samych, zdecydowanie wykracza-

jącą poza moralizatorskie tony. 
Podczas spektaklu aktorzy posta-
wili młodą publiczność zarówno 
w  roli ofiary, jak i  sprawcy, przez 
co skłonili do refleksji i  zadania 
sobie wielu, często niewygodnych 
pytań. Spektakl miał nowoczesny 
charakter z  elementami interakcji 
z widzem i użyciem multimediów.

Bez wątpienia spektakl wy-
warł ogromne wrażenie na zgro-
madzonej młodzieży. Najlepiej 
świadczy o tym fakt, że każdora-
zowo po zakończeniu przedsta-
wienia na sali panowała kompletna 
i przejmująca wręcz cisza.

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

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

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

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

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. Sprze-
dam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

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

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

 ● Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 ● Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 ● Wózki inwalidzkie (2), nowe,  
regulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

USŁUGI

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów, szkice. 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 
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Włókniarz Częstochowa

Sparing z Cellfast Wilki Krosno

Indywidualne Mistrzostwa Polski

Wielkie święto tenisa 
stołowego w Częstochowie

W najbliższą sobotę 26 marca Włók-
niarz Częstochowa zmierzy się na 
Arenie zielona-energia.com w meczu 
sparingowym z drużyną Cellfast Wilki 
Krosno. Początek o godz. 14:30

Bilety na to spotkanie są dostępne już od 
czwartku. Można je nabyć w siedzibie klubu 
w godzinach 8:00 – 15:00.  Cena wejściówki 
to 15 zł. Klub przypomina, że dzieci do 12. 
roku życia oraz osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich mają wstęp bez-
płatny. Posiadacze karnetów VIP również 
są uprawnieni do nieodpłatnego wejścia na 
mecz testowy. - Dla tych z Państwa, którzy 
nie mogą zaopatrzyć się w wejściówki 
w przedsprzedaży, prowadzona będzie 
sprzedaż bezpośrednio przed sparingiem: w 

kasie klubu w godzinach 09:00 – 14:00, od 
godziny 13:00 bilety dostępne będą w kasie 
głównej. Przypominamy, że istnieje możli-
wość płatności kartą.Wejście na stadion od 
parkingu VIP oraz bramy głównej – infor-
muje Włókniarz. O godz. 14:00 planowana 
jest próba toru, a pół godziny później orga-
nizatorzy przewidują start do pierwszego 
biegu. Przypomnijmy, że pierwotnie bia-
ło-zielona drużyna miała odbyć sparingi 
z Apatorem Toruń, który jednak odwołał 
wcześniej zaplanowane mecze testowe z 
Włókniarzem. Podopieczni szkoleniowca 
Lecha Kędziory kilka dni później – 29 
marca sprawdzą się w kolejnym sparingu, 
tym razem na wyjeździe w Grudziądzu. 31 
marca zaplanowany został mecz rewan-
żowy na torze w Częstochowie.

W najbliższy weekend (25-27 marca) w 
Hali Sportowej „Częstochowa” przy ul. 
Żużlowej 4 rozgrywane będą Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski w tenisie 
stołowym. To już 90. edycja turnieju, a 
piąta organizowana w naszym mieście.

Organizatorami wydarzenia jest Polski 
Związek Tenisa Stołowego oraz Klub Uczel-
niany AZS UJD Częstochowa. Turniej objęty 
został Patronatem Honorowym Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego, se-
kretarza stanu w Min. Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Województwa Ślą-
skiego Jakuba Chełstowskiego, Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjasz-
czyka oraz Rektora Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypy-
ch-Gawrońskiej. Wstęp wolny.

Terminarz Mistrzostw 
w HSC:

25 marca (piątek)
09:30 gra pojedyncza  

– rozpoczęcie
12:00 uroczyste otwarcie
16:00 gra podwójna mieszana  

– rozpoczęcie

26 marca (sobota)
10:30 gra podwójna  

– rozpoczęcie
15:00 gra pojedyncza, gra podwójna, gra 

podwójna mieszana – kontynuacja

27 marca (niedziela)
09:15 gra pojedyncza  

– półfinały
10:30 finały
13:40 ceremonia dekoracji

Raków Częstochowa

W piątek sparing ze Skrą
W PKO Ekstraklasie trwa przerwa re-
prezentacyjna. Raków Częstochowa 
zamierza w związku z tym rozegrać w 
najbliższy piątek mecz kontrolny z 
pierwszoligową Skrą Częstochowa. 
Sparing będzie zamknięty dla kibiców 
i mediów.

Skra Częstochowa zajmuje obecnie 13 
miejsce w tabeli Fortuna I Ligi. Ostatnim 

razem ta pierwszoligowa drużyna mierzyła 
się w meczu sparingowym z Rakowem 
w lipcu przed startem sezonu ligowego. 
Wówczas podopieczni trenera Marka Pap-
szuna zwyciężyli 2:0 po bramkach Pedro 
Vieiry i Wiktora Długosza. Do ligowych 
zmagań Czerwono-Niebiescy wrócą w so-
botę 2 kwietnia. Zagrają wtedy na wyjeź-
dzie z Wartą Poznań.

Ku pamięci Agnieszki Pilawskiej-Błaut

I Turniej Tenisa Stołowego

W I Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i 
Młodzieży im. Agnieszki Pilawskiej-
-Błaut wystartowała imponującą 
liczba zawodników. Ponad 230 
uczniów i uczennic z 43 szkół podsta-
wowych z miasta i regionu 
rywalizowało, aby uczcić pamięć pa-
tronki zawodów.

Turniej rozgrywany był 18 marca w 
obiektach Akademickiego Centrum Spor-
towego w Częstochowie. - Najlepszych w 6 
kategoriach wiekowych wyłoniono po kil-
kugodzinnej rywalizacji. Nagrodę główną 
– stół do tenisa stołowego –  wywalczyli 
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 31. 
Dyplomy, statuetki oraz Pierwsze Kółko 
Olimpijskie wręczali zastępca prezydenta 
Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz na-
czelnik miejskiego Wydziału Edukacji 
Rafał Piotrowski. Atrakcją turnieju był 
pokaz gry w wykonaniu zawodniczek KU 
AZS UJD – Tatiany Bilenko i Anastazji Di-
mitrienko – poinformował Urząd Miasta 
Częstochowy i dodał - Impreza to efekt 
współpracy Wydziału Edukacji UM (fun-
datora głównej nagrody), Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza oraz Zespołu Szkół Przemysłu 
Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta. Pa-
tronka turnieju –Agnieszka Pilawska-
-Błaut – była świetną zawodniczką tenisa 
stołowego, występującą m.in. w barwach 
AZS WSP Częstochowa w II i I lidze pań-
stwowej. Była też medalistką mistrzostw 
Śląska we wszystkich kategoriach mło-
dzieżowych, Akademickich Mistrzostw 
Polskich oraz samorządowych mistrzostw 
Polski. Przez lata pracowała w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Wyniki Szczegółowe

 ● Klasyfikacja generalna drużynowa:
 ● 1. Szkoła Podstawowa nr 31  
(nagroda główna)

 ● 2. Szkoła Podstawowa nr 49
 ● 3. Szkoła Podstawowa w Łobodnie
 ● 4. Szkoła Podstawowa nr 1
 ● 5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Nobilito

 ● 6. Szkoła Podstawowa nr 29
 ● Klasyfikacja indywidualna:
 ● Kategoria A (dziewczęta 2011  
i młodsze)

 ● 1. Nowak Liliana
 ● 2. Jędrasiak Julia
 ● 3. Hubner Małgorzata
 ● Kategoria B (chłopcy 2011 i młodsi)
 ● 1. Ligenza Mateusz
 ● 2. Salik Dmytrio
 ● 3. Pross Jordan
 ● Kategoria C (dziewczęta 2010 – 2009)
 ● 1. Bugała Ewa
 ● 2. Grzybowska Malina
 ● 3. Cholerzyńska Oliwia
 ● Kategoria D (chłopcy 2010 – 2009)
 ● 1. Marcinkowski Dominik
 ● 2. Ulatowski Kacper
 ● 3. Niedziela Jakub
 ● Kategoria E (dziewczęta 2008 – 2007)
 ● 1. Erdman Kaja
 ● 2. Knaś Wiktoria
 ● 3. Królak Maja
 ● Kategoria F (chłopcy 2008 – 2007)
 ● 1. Wydmuch Mateusz
 ● 2. Wydmuch Łukasz
 ● 3. Woźniak Daniel

Urząd Miasta Częstochowy poinfor-
mował o wynikach otwartych 
konkursów ofert na realizację w 2022 r. 
zadań z zakresu kultury fizycznej. Do 
podziału było blisko 4 mln zł dotacji na 
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
oraz 1 mln zł na wysoki poziom współ-
zawodnictwa.

Z zakresu szkolenia sportowego dla dzieci 
i młodzieży wsparcie otrzymają w sumie 52 
podmioty – w tym 14 uczniowskich klubów 
sportowych. - Część z nich, korzystająca z 
obiektów miejskich, ma w ramach dotacji 
wydzielone środki na organizację zajęć tre-
ningowych m.in. w obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 
– informuje urząd. Największe dotacje 
trafią do Włókniarza Częstochowa – 580 
tys. zł, Klubu Sportowego SKRA Często-
chowa – 570 tys. zł, Klubu Uczelnianego 
AZS Politechniki Częstochowskiej – 217 
tys. zł (koszykówka) i 36 tys. zł (piłka siat-

kowa). Wysoką dotacje otrzymają również 
CKS Budowlani – 198 tys. zł. Z kolei Raków 
może liczyć na 130 tys. zł - Wysokość przy-
znanej w 2022 r. dotacji dla RKS Raków od-
powiada wysokości kwoty ubiegłorocznej 
- po odjęciu kwoty, która w ramach miej-
skiej dotacji przeznaczana była rokrocznie 
na pokrycie przez RKS Raków kosztów 
wynajmu od MOSiR Miejskiego Stadionu 
Piłkarskiego „Raków” na potrzeby szkole-
niowo-treningowe. W związku z przejęciem 
w zarząd - na wniosek klubu - MSP „Raków”, 
w kwocie przyznanej RKS Raków dotacji na 
szkolenie te środki nie mogły więc już zo-
stać uwzględnione – wyjaśnia magistrat. W 
ramach drugiego zadania pn,. „Organizacja i 
udział w zawodach sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnictwa” wsparcie ma 
otrzymać 18 podmiotów. Największe do-
tacje trafią do KS SKRA Częstochowa SA, 
Stowarzyszenia Sportowego Seniorzy-Ju-
niorom „Siatkówka 2002” oraz KS Często-
chowianki.

Sportowe dotacje

Miasto rozdzieliło środki

 ■ zdj. UM Częstochowa
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BILETY DO NABYCIA: KASA FILHARMONII

27.III.2022
godz. 1900

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA 

INFORMACJA: 792 620 051

zapraszamy


