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Możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe – to główne założenie projektu ustawy
przyjętego przez Radę Ministrów. Jeden z zapisów przewiduje, że pracodawca będzie musiał
uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez pracownika w określonych
sytuacjach życiowych. Dodatkowo projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić
kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie
do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników,
innych osób lub ochrony mienia.
Wkrótce projekt zostanie przekazany do prac parlamentarnych.
– Obserwujemy zmieniające się
trendy na rynku pracy i wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu
pracy odpowiadamy na te trendy.
Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców
małych dzieci, pozwoli lepiej
godzić im codzienne obowiązki
z pracą zawodową – mówi minister
rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dodatkowo projekt zakłada, że

PORADY PRAWNE

Mediacje w sprawach
o rozwód i separację Q s. 8

pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność
środków działających podobnie do
alkoholu, gdy będzie to niezbędne
do zapewnienia ochrony życia
i zdrowia pracowników, innych
osób lub ochrony mienia.
Praca zdalna. Najważniejsza
zmiany
Projekt wprowadza definicję
pracy zdalnej jako takiej, która
wykonywana jest całkowicie lub
częściowo w miejscu wskazanym

przez pracownika i każdorazowo
uzgodnionym z pracodawcą. Projekt przewiduje zarówno pracę
zdalną całkowitą, jak i hybrydową,
stosownie do potrzeb konkretnego
pracownika i pracodawcy, a także
umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych
przypadkach.
I tak w okresie obowiązywania
stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania
w zakładzie pracy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi
wykonywanie pracy zdalnej.
Q Czytaj dalej na stronie 3

PORADY NOTARIALNE

Na czym polega i jak wygląda spisanie testamentu
Q s. 8
w kancelarii notarialnej?
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aktualności
Wielomilionowa inwestycja

Częstochowa

Tragiczny pożar w szpitalu Będą pieniądze na połączenie ulic
1 Maja i Krakowskiej
na Tysiącleciu
1 czerwca, o godzinie 15.57. Ogień
pojawił się na trzeciej kondygnacji, na
oddziale neurologii. Na miejsce wysłano 16 zastępów straży pożarnej.
Konieczne było ewakuowanie 23
osób. Sytuacja po około 30 minutach
została opanowana. Jedno z pomieszczeń doszczętnie spłonęło. Niestety

zdjęcia: Krzysztof Miller

W jednej z sal szpitala na Tysiącleciu wybuchł pożar. 23 osoby
zostały ewakuowane. - Niestety
mamy dwie osoby poszkodowane. Życia jednej z nich nie
udało się uratować - mówi mł.
bryg. Kamil Dzwonnik, rzecznik
prasowy częstochowskiej straży
pożarnej.

Informację o pożarze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie strażacy otrzymali w środę,

dwie osoby z pomieszczenia, gdzie
wybuchł pożar, zostały poszkodowane. Życia jednej z nich nie udało się
uratować. - Jeden z pacjentów zmarł
- przyznaje asp. Daniel Zych z częstochowskiej policji. Śmiertelną ofiarą był
35-latek. Drugi z pacjentów – 50-latek
- w ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala
w Siemianowicach Śląskich. Oddział
neurologii po pożarze został wyłączony z użytkowania. Pacjenci zostali
przeniesieni na inne oddziały.

Blisko 60 milionów złotych otrzyma Częstochowa na budowę połączenia
komunikacyjnego ulic 1 Maja i Krakowskiej. Inwestycja zostanie sfinansowana z
programu inwestycyjnego Polskiego
Ładu. Miasto wniosek związany z realizacją tej inwestycji złożyło już po raz
drugi. Jesienią ubiegłego roku został on
jednak odrzucony.
Wnioski w kolejnym rozdaniu Polskiego Ładu
– Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów – Częstochowa złożyła w lutym. Samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski,
na inwestycje z limitem dofinansowania 65, 30 i
5 mln zł. Z trzech inwestycji, o których wsparcie
zabiegała Częstochowa, do dofinansowania wybrano jeden – to budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja i Krakowskiej (inwestycja
nie otrzymała dofinansowania w pierwszym rozdaniu w ramach Polskiego Ładu).
- Rządowych środków nie dostanie natomiast
ani zaplanowana jako sięgająca szpitala na Parkitce budowa fragmentu ul. Obrońców Westerplatte (wniosek o dofinansowanie w wysokości
30 mln zł) ani przebudowa odcinka Promenady
Niemena (na odcinku od linii tramwajowej do ul.
Brzeźnickiej, wniosek o 5 mln zł). Gdyby podział
20 mld zł w skali kraju był proporcjonalny – np.
według liczby ludności – Częstochowa miałaby
prawo liczyć na dofinansowanie do wszystkich
3 projektów (mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy to ok. 0,56% ludności kraju) - informuje
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.
Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę połączenia komunikacyjnego

ulic 1 Maja i Krakowskiej. - Połączenie ma „odebrać” część strumienia pojazdów przeciążonej
alei Wolności oraz alei NMP i korzystniej skomunikować dzielnice Częstochowy z pominięciem
ścisłego centrum. Inwestycja obejmie odcinek o
długości niemal 1200 m. Nad torami kolejowymi
ma powstać wiadukt drogowy (obecnie jest tam
tylko kładka dla pieszych). Nową drogę uzupełnią na całym nowopowstałym odcinku ciągi
piesze i rowerowe. Powstaną też ekrany akustyczne. Częstochowa będzie partycypować w
kosztach tych robót wkładem własnym, którego
wysokość poznamy w trakcie rozstrzygania przetargu - wyjaśnia Włodzimierz Tutaj.
Przy tej okazji przypominamy, że miasto
wniosek związany z realizacją tej inwestycji złożyło już po raz drugi. Jesienią ubiegłego roku
został on odrzucony. Środki uzyskały wtedy
dwa znacznie mniejsze projekty – połączenie ulic
Korfantego i Bugajskiej (dofinansowanie 30 mln
zł) oraz budowa Miejskiego Przedszkola nr 29
(wsparta kwotą 5 mln zł). Na zadania te potrzebne
okazało się więcej środków własnych miasta, niż
początkowo planowano (efekt wzrostu kosztów
wykonawczych w związku m.in. z inflacją), ale oba
zadania mają być realizowane.
- Nie zapadły jeszcze rządowe rozstrzygnięcia
co do podziału pieniędzy z osobnej puli Polskiego
Ładu – tzw. PGR. Środki te mają być kierowane do
tych samorządów, w których istniały przed 1989
rokiem państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej (PGR-y). Częstochowa zabiega tu o środki
na odnowienie i zazielenienie placu Pamięci Narodowej (wniosek dotyczy 980 tys. zł) oraz modernizację stadionu „Skry” (miasto aplikuje o 5 mln zł)
- podsumowuje Włodzimierz Tutaj.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Nowe terminy wypłat
świadczenia 500+
Od początku czerwca obsługą
świadczenia 500 plus zajmuje
się tylko ZUS. Dla osób pobierających
świadczenie
wychowawcze oznacza to
nowe terminy wypłat.
Od 1 czerwca ZUS przejął całkowitą odpowiedzialność za realizację
i wypłatę świadczeń w ramach programu 500+. Od tego dnia rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy,
który potrwa do 31 maja 2023 roku.
Świadczenie przysługuje na każde
dziecko do ukończenia 18. roku
życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Pieniądze będą
wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku
rachunek bankowy.
- Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na okres
świadczeniowy będą realizowane
w dziesięciu terminach płatności:
2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
dzień każdego miesiąca. Przydział
konkretnego terminu płatności
następuje automatycznie, losowo.
Ustalony dzień płatności będzie
obowiązywał przez cały okres, na
który zostało przyznane świadczenie. Wskazany termin płatności
oznacza, że w tym dniu powinien
nastąpić wpływ środków na konto
klienta – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze, na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do
końca maja br., termin pierwszej
wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie bę-

dzie wypłacane również w kolejnych
miesiącach. Natomiast w sytuacji,
gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po
maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie
możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną
zrealizowane w ustalonym stałym
terminie płatności.
Rodzice, którzy do 30 kwietnia
złożyli prawidłowo wypełniony
wniosek o 500 plus na nowy okres,
pierwszą wypłatę świadczenia
otrzymają w czerwcu. Jeśli złożyli wniosek w maju - w lipcu, a w
czerwcu – w sierpnia.
Nie zwlekaj ze złożeniem
wniosku
Jeżeli rodzic chce mieć wypłacone świadczenie 500 plus za
czerwiec, to najpóźniej do końca
miesiąca
musi
elektronicznie
złożyć ten wniosek. Może to zrobić
albo za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych ZUS, albo
portalu Emp@tia, albo bankowości
elektronicznej. – Od 1 czerwca
świadczenie jest przyznawane od
miesiąca, w którym został złożony
wniosek. Zatem jeśli ktoś zapomni
wysłać wniosek o 500 plus w
czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu,
to za czerwiec nie będzie miał
przyznanego świadczenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS.
Wyjątek
stanowią
rodzice,
którym urodziło się dziecko. Oni
mają trzy miesiące na złożenie
wniosku.
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Praca zdalna będzie obowiązywać na stałe

Czeka nas rewolucja
w Kodeksie Pracy?
■ CD ze str. 1

Pracodawca będzie musiał
uwzględnić wniosek o pracę
zdalną złożony m.in. przez:
• pracownika – rodzica dziecka
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności,
• pracownicę w ciąży,
• pracownika
wychowującego
dziecko do 4. roku życia,
• pracownika
sprawującego
opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub
inną osobą pozostającą we
wspólnym gospodarstwie do-

mowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić
pracy zdalnej tylko, jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze
względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał
poinformować pracownika.
Jakie będą obowiązki
pracodawcy?
Pracodawca
będzie
zobowiązany przede wszystkim do

3

zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym
urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej, a także pokrycia kosztów
energii elektrycznej oraz usług
telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej.
Projekt przewiduje możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy
(np. komputera) w przypadku,
w którym obie strony stosunku
pracy tak ustalą, pod warunkiem,
że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika wykorzystywane przez
niego do pracy będą zapewniały
bezpieczeństwo pracy. W takim
przypadku pracownikowi będzie
przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej
z pracodawcą.

Sejm uchwalił ustawę

14. emerytura – na jakich zasadach?
Sejm uchwalił ustawę w sprawie czternastej
emerytury. Dodatkowe świadczenie otrzyma
w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości,
czyli równą minimalnej emeryturze. Wypłaty
czternastek ruszą pod koniec sierpnia.

emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.
Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą
wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

14. emerytura
– na jakich zasadach?

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r.
Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.
Według szacunków ministerstwa w tym roku
świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości. Tegoroczny koszt wypłaty czternastek wyniesie około
11,4 mld zł.

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury
(1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści,
których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9
tys. zł.
W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe
świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej

Dodatkowe wsparcie
dla 9 mln osób

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uwaga

aktualności
Uwaga

Przejazdy zamknięte Nadziewane pierniki mogą uczulać!
dłużej
Trwa przebudowa DK-46.
Kilka dni temu wykonawca
poinformował, że na jeden
dzień zamknie przejazdy kolejowe w ul. Zaciszańskiej i ul.
Mała Warszawka. Utrudnienia
w tym miejscu obowiązują
jednak znacznie dłużej.
Początkowo podana przez wykonawcę informacja o terminie
zamknięcia dla ruchu kołowego

przejazdów kolejowych w ul. Zaciszańskiej oraz ul. Mała Warszawka
okazała się błędna. Utrudnienia
miały obowiązywać wyłącznie
30 maja. Ze skorygowanej przez
firmę wykonawczą informacji
wynika, że zamknięcie tych przejazdów potrwa do 13.06.2022 r.
Obsługa ulicy Małej Warszawki
odbywa się poprzez ulicę Przestrzenną.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o stwierdzeniu obecności alergenu - białka migdałowego w
jednej partii pierników z nadzieniem. Osoby uczulone
na migdały nie powinny ich spożywać, bo mogą wystąpić u nich reakcje alergiczne.
Alergen białka migdałowego został wykryty w piernikach
z nadzieniem kremowym o smaku orzecha laskowego. Spożycie produktu przez osoby uczulone na migdały może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.
Producent Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. podjął decyzje o wycofaniu kwestionowanego produktu od odbiorców.
Odbiorcy zostali poinformowani o możliwości zwrotu kwestionowanego produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez
producenta.

Szczegóły dotyczące
produktu:

Nazwa produktu: Pierniki
z nadzieniem kremowym Orzech
laskowy
Numer partii: L1293147A
Data minimalnej
trwałości: 07.2022
Producent:
Fabryka Cukiernicza
Kopernik S.A.,
ul. Żółkiewskiego 34,
87-100 Toruń

Częstochowa

Wielkie otwarcie nowego marketu OBI
W centrum handlowym M1
przy ulicy Kisielewskiego powstał market budowlany OBI.
To drugi sklep tej sieci w naszym mieście. Pierwsze
zakupy w nowym miejscu
klienci mogli zrobić w
czwartek, 2 czerwca. Z okazji
oficjalnego otwarcia przygotowano wiele atrakcji.

Nowy market OBI został stworzony w Centrum M1 przy ulicy
Kisielewskiego 8/16. To niespełna
dwa kilometry od pierwszego
sklepu tej sieci w naszym mieście. - Poprzedni market pękał
w szwach. Chcieliśmy więc zapewnić klientom większy komfort
zakupów – podkreśla Andrzej
Musiał, dyrektor marketu. - Oba
markety różnią się profilem asortymentowym, ale będą się wzajemnie uzupełniały. W nowej
lokalizacji wzmocniliśmy część budowlaną oraz stworzyliśmy naszą
dumę, czyli nowoczesną strefę
projektowania wraz z show roomem prezentującym praktyczne
rozwiązania dla kuchni i łazienek
w wielu różnych stylach aranżacyjnych – dodaje.
Nowy sklep OBI to 35 tysięcy
produktów rozmieszczonych na
7,5 tys. mkw. powierzchni sprzedaży. Klienci w markecie przy ulicy
Kisielewskiego znajdą więc szeroką ofertę usług i produktów do
budowy, remontu, wyposażenia i
dekoracji domu. Budowlany asortyment uzupełnia kompleksowe
Centrum Ogrodnicze OBI z pełną

gamą produktów dedykowanych
ogrodom, balkonom i tarasom. Do
dyspozycji klientów są również
projektanci, którzy mogą przygotować wizualizację oraz sporządzą listę potrzebnych mebli,
materiałów i dekoracji.

W sumie zatrudnienie w markecie przy ulicy Kisielewskiego
znalazło około 110 osób. Zadbano
o to, aby zespół tworzyły osoby
związane od lat z OBI, doskonale
znające wysokie standardy firmy.
Pierwsze zakupy w nowym
miejscu klienci mogli zrobić w
czwartek, 2 czerwca. Z okazji oficjalnego otwarcia przygotowano
wiele atrakcji. Trwa między innymi
wyjątkowa loteria, w której co
dziesiąty klient wygrywa kolejne
zakupy. Poza tym w markecie
można się spotkać z architektkami
krajobrazu znanymi z telewizyjnego programu „Wymarzone
Ogrody” - Izabelą Szarmach oraz
Olgą Piórkowską. Zaplanowano
także spotkanie z architektką
Iwoną Durką. - Z naszymi ekspertkami można się spotkać do
soboty w godzinach 13.00 – 18.00
– podsumowuje Andrzej Musiał,
dyrektor Marketu.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Częstochowa

Coraz więcej zieleni
w centrum miasta
Na placu Daszyńskiego i przy ulicy
Waszyngtona w gazonach
zakwitły
kwiaty. Coraz ładniej prezentuje się
też „zielona ściana”
na głównym budynku magistratu.
Młode drzewa nasadzono przy ul. Focha
– na skwerze niedaleko centrum handlowego oraz w obrębie
przystanku autobusowego, gdzie
przyda się cień. W tym miejscu
celem nasadzeń było także ograniczenie dzikiego parkowania na
trawniku i chodniku. Wewnątrz
obsadzonej przestrzeni planowane jest utworzenie miniparku
- miasto przedstawiało tę koncepcję już w lutym tego roku,
łącznie z pomysłami na ,,zielone”
uzupełnienia w kilku innych
punktach.
Na Starym Mieście kwiaty zakwitły w gazonach ustawionych
w centrum ronda na pl. Daszyńskiego i w lokalizacji bliżej alei
Najświętszej Maryi Panny. Nowe
kwiaty w niewielkich gazonach
między jezdnią a chodnikiem posadzono także przy ul. Waszyngtona.
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Kolejny mały częstochowianin

otrzymał tata chłopca urodzonego w drugiej połowie maja. Procedurę in vitro przeprowadzono
tym razem w klinice INVIMED w
Katowicach.

Witamy na świecie!
Na świat przyszedł kolejny
chłopiec urodzony w ramach
miejskiego programu in vitro.
Jego tata odebrał już nową
„furę” dla swojego syna ufundowaną przez firmę Deltim.

5

Od pierwszej edycji program
dofinansowania zabiegów in vitro
wspiera częstochowska firma
Deltim, która każdemu dziecku
przekazuje wózek własnej produkcji. Kilka dni temu kolejny

Dzięki częstochowskiemu programowi od 2012 r. urodziło się
67 dzieci (33 dziewczynek oraz
34 chłopców) – w tym 8 par bliźniaków.

Uwaga kierowcy!

zdj. UM Cz-wa

Coraz ładniej prezentuje się
też „zielona ściana” na głównym
budynku magistratu, od strony
pasażu Opolczyka. Bluszcze na
podłożu z barwinka wyniosłego
zasadzono tam latem zeszłego
roku - docelowo wzrastające rośliny mają stworzyć ciekawą kolorystycznie kompozycję atrakcyjną
przez okrągły rok.
Poza centrum Częstochowy
nowe limby rosną przy ul. Kontkiewicza - w pobliżu tamtejszego,
niedawno
zmodernizowanego
placu zabaw. To efekt współpracy miasta ze spółką Stoelzle.
Na Rynku Wieluńskim natomiast
wzrasta jedna z antysmogowych
łąk kwietnych, wysiana tam
dzięki współdziałaniu samorządu
z Fundacją „Łąka” we wrześniu
zeszłego roku.

Łatwiejszy przejazd w okolicach
dawnej estakady na Rakowie
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że do
czasu wyłonienia wykonawcy
przebudowy pozostałego zakresu al. Wojska Polskiego
w Częstochowie (DK-91) chce
ułatwić poruszanie się podróżującym. W związku z tym na
wysokości wyburzonej estakady na Rakowie ruch odbywa
się obecnie wszystkimi trzema
pasami ruchu.
Przypomnijmy, Miejski Zarząd
Dróg w kwietniu odstąpił od
umowy na przebudowę DK 91
w Częstochowie. Miasto nie było
zadowolone z tempa prowadzonych prac. Dodatkowo wykonawca
żądał większych pieniędzy i nie
rokował na zrealizowanie inwestycji w przewidzianym terminie.
Zdaniem MZD taka perspektywa
niosła ze sobą poważne konsekwencje społeczne i finansowe.
W związku z tym miasto postanowiło kontynuować inwestycję,
ale z nowym wykonawcą, któremu zostanie zlecone dokończenie prac. Miałyby one mieć
taki sam wymiar, jak przewiduje
to zatwierdzony projekt budow-

lany. Ogłoszony został przetarg.
Termin składania ofert minie 10
czerwca. Do czasu wyłonienia
wykonawcy przebudowy pozostałego zakresu al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91)
MZD chce ułatwić poruszanie się
podróżującym.
W związku z tym odcinek alei
Pokoju w obrębie skrzyżowania
z aleją Wojska Polskiego, na czas
przerwanych niedawna prac,
zwłaszcza w trakcie budowy
środkowej podpory wiaduktu, był
zawężany. Wyłączane dla ruchu
były pasy lewoskrętów, czasowo
zamykano też pasy dla pojazdów
jadących na wprost, gdy wymagał
tego zakres prac i względy bezpieczeństwa. Działo się tak podczas szalowania konstrukcji czy
wylewania betonu.
Wyłączenie dwóch pasów powodowało zawsze znaczne zatory
w alei Pokoju. Ponieważ podpora
– przed obecną przerwą w pracach - została prawie ukończona
i nie narusza wymaganej skrajni
drogowej, Biuro Inżyniera Ruchu
uznało po konsultacjach, że do
czasu podjęcia na nowo prac przy
wiadukcie, można puścić ruch
wszystkimi trzema pasami ruchu.

Ułatwia to przejazd przez skrzyżowanie i umożliwia m.in. skręt
w kierunku Katowic bez objazdu,
co na tym kierunku przywraca
pełną funkcjonalność skrzyżowania na poziomie jezdni.
Przypomnijmy, że przed uruchomieniem lewoskrętów Miejski
Zarząd Dróg w Częstochowie
udrożnił nieczynne w powodu
przebudowy alei Wojska Polskiego prawoskręty: z ulicy
Krakowskiej w aleję Wojska
Polskiego, z alei Wojska Polskiego w ul. Rejtana, z ul. Rejtana
w aleję Wojska Polskiego oraz
z alei Wojska Polskiego w ul. Krakowską.
Wprowadzone zmiany mają na
celu ułatwienie poruszania się
kierowcom w okresie wstrzymania prac przy przebudowie
DK-91 do czasu wyłonienia nowego wykonawcy i kontynuacji
realizacji inwestycji, związanej
z budową nowej estakady, nowych obiektów mostowych oraz
całościowej przebudowy alei
Wojska Polskiego na odcinku
5,5 km.

Promocja miasta

Częstochowski sport:
kto dostanie pieniądze?
Miasto ogłosiło przetargi na
promocję Częstochowy poprzez sport. Pieniądze mogą
zostać przyznane wyłącznie
drużynom rozgrywającym
mecze na najwyższym poziomie ligowym. Wybrane
dyscypliny sportowe to: piłka
nożna, żużel i tenis stołowy.
Wśród planowanych zadań
znajdują się:

- promocja Częstochowy poprzez
zespół piłki nożnej, biorący
udział w rozgrywkach polskiej
ekstraklasy, Pucharze Polski,
europejskich pucharach oraz
innych
międzynarodowych
i ogólnopolskich zawodach;

- promocja Częstochowy poprzez
zespół i poszczególnych zawodników, biorących udział
w rozgrywkach ekstraligi
żużlowej oraz innych międzynarodowych/ogólnopolskich
zawodach żużlowych;
- promocja Częstochowy poprzez
zespół i poszczególne zawodniczki/poszczególnych
zawodników, biorące/ych udział
w rozgrywkach ekstraklasy
tenisa stołowego oraz innych
międzynarodowych/ ogólnopolskich zawodach sportowych
w tej dyscyplinie.
- Celem zlecanych usług jest
tworzenie pozytywnego wizerunku miasta Częstochowa, a po-

wiązanie promocji ze sportem jest
bardzo popularnym i efektywnym
narzędziem. Wyłonione w poszczególnych
postępowaniach
podmioty będą od dnia podpisania
umów do końca roku promowały
miasto poprzez szereg działań
promocyjnych. Wartości usług
będą ostatecznie znane po rozstrzygnięciu przetargów – informuje Marcin Breczko z biura
prasowego magistratu.
Z szacunków wynika, że miasto
zamierza przeznaczyć 1,7 mln zł
na piłkę nożną, 1,7 mln zł na żużel
oraz 400 tys. zł na tenis stołowy.
Termin składania ofert mija 27
czerwca w przypadku piłki i żużla,
a 6 czerwca dla tenisa stołowego.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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aktualności
Kibice mają nadzieję

Nowy stadion Rakowa na
terenach dawnego Elaneksu?
Czy to możliwe, że nowy stadion
Rakowa
zostanie
wybudowany na terenach
dawnej przędzalni czesankowej
Elanex? Portal Weszło.com
twierdzi, że nieoficjalnie dotarł
do takich informacji. W środowisku piłkarskim zawrzało,
ponieważ kibice od dawna
marzą o nowym obiekcie, który
będzie godnym miejscem dla
ekstraklasowych rozgrywek.
- Nikt oficjalnie nie chce na razie
rozmawiać na ten temat, ale wygląda na to, że pod Jasną Górą
w końcu zaczyna się coś dziać w
temacie budowy nowoczesnego
i dużego obiektu piłkarskiego

z prawdziwego zdarzenia. Dowiedzieliśmy się, że władze Częstochowy i Raków myślą m.in. o
terenach byłej przędzalni czesankowej Elanex. To ponad 14 hektarów. Trwają poszukiwania źródeł
finansowania dla inwestycji – czytamy w artykule portalu Weszło.
com. Biuro Prasowe Urzędu Miasta
Częstochowy nie potwierdza tych
informacji. Obecnie Raków Częstochowa rozgrywa swoje mecze
na przebudowanym i zmodernizowanym obiekcie przy Limanowskiego 83. Spełnia on wymogi
licencyjne, jednak jest w stanie pomieścić zaledwie 5500 kibiców.
■ Paula Nogaj

MOPS

Promowali rodzicielstwo
zastępcze
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to święto wszystkich
rodziców, którzy zdecydowali
się zaopiekować dziećmi, które
czasowo nie mogą wychowywać
się
w
rodzinie
biologicznej.
Podczas uroczystości zorganizowanej w ratuszu wręczono
rodzicom zastępczym statuetki
„Anioł Rodzicielstwa Zastępczego”,
a także rozstrzygnięto konkurs
plastyczno-literacki dla dzieci „Ja i
moja rodzina”. Była to także okazja
do podziękowań za pełnienie wyjątkowej misji na rzecz dzieci.
Organizatorem spotkania było
Stowarzyszenie na rzecz pomocy

dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Po uroczystości uczestnicy wyszli
przed ratusz, gdzie wypuszczono w
niebo kolorowe balony symbolizujące dziecięce marzenia. Następnie
odbył się przemarsz przez centrum
miasta – przedstawiciele częstochowskiego MOPS oraz Stowarzyszenia „DLA RODZINY” zachęcali
mieszkanki i mieszkańców naszego
miasta do tworzenia rodzin zastępczych. W przemarszu wziął także
udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
■ Katarzyna Gwara

aktualności
Uwaga

Prawie połowa zabawek
stanowi zagrożenie
Prawie połowa skontrolowanych
zabawek dla dzieci poniżej 3.
roku życia nie spełniała wymagań
formalnych
lub
konstrukcyjnych. Najpoważniejsze
problemy
to
występowanie zbyt małych elementów,
nieprawidłowo
sporządzone deklaracje zgodności oraz brak niezbędnych
ostrzeżeń.
Wybierając upominki dla najmłodszych warto zwrócić uwagę na ich
bezpieczeństwo. - Dbamy o to, by zabawki, które trafiają do rąk naszych
dzieci, były bezpieczne. Przez cały
rok kontrolujemy je wraz z Inspekcją
Handlową – rwiemy, palimy, zgniatamy, zrzucamy z wysokości – innymi
słowy, surowo je testujemy m.in. w
wyspecjalizowanym
laboratorium
UOKiK w Lublinie - mówi Tomasz
Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. - Podczas ostatniej kontroli sprawdziliśmy,
czy 110 modeli zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia
jest dobrze oznakowanych oraz czy
nie ma wad konstrukcyjnych np. zbyt
małych elementów, które dziecko
z łatwością może połknąć. Zweryfikowaliśmy również, czy produkty
są solidnie wykonane i nie wydają
zbyt głośnych dźwięków, narażających nasze pociechy na uszkodzenie

słuchu – wyjaśnia.
Efekt kontroli jest zdumiewający.
UOKiK zakwestionował aż 53 zabawki. Najwięcej zastrzeżeń było do
tych zawieszanych nad łóżkiem oraz
tych do ściskania i chwytania.
Stwierdzone niezgodności formalne głównie polegały na nieprawidłowo sporządzonej deklaracji
zgodności, co oznacza, że producent
nie dołożył odpowiedniej staranności
oceniając czy zabawka spełnia obowiązujące wymagania. Poza tym na
części zabawek nie było wymaganych
ostrzeżeń o zagrożeniach, jakie niesie
ze sobą ich użytkowanie. Brakowało
również informacji o podmiotach
odpowiedzialnych za wprowadzenie
zabawki do obrotu przez co może
być utrudnione dochodzenie praw
konsumenta. Natomiast badania
laboratoryjne najczęściej wykazywały niezgodności konstrukcyjne,
polegające na obecności małych
elementów w zabawkach, mogących powodować udławienie lub
uduszenie dziecka, a więc poważne
zagrożenie. Przedsiębiorcy, głównie
importerzy, w dalszym ciągu mają
problemy z zapewnieniem zgodności
udostępnianych na rynku zabawek
z obowiązującymi wymaganiami.
W porównaniu z ubiegłym rokiem,
liczba zakwestionowanych zabawek
wzrosła o 10 pkt. proc., co potwierdza
konieczność ciągłego monitorowania
rynku w tym obszarze.
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Częstochowa

Wyjątkowy relikwiarz na Jasnej Górze
Do Kaplicy Matki Bożej wprowadzony został nowy relikwiarz z płynem otrzewnowym
z elementami krwi bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Choć relikwiarz nie jest dużych rozmiarów,
proces jego tworzenia trwał kilka miesięcy i przeszedł długą drogę. Ma kształt kardynalskiego
herbu. Przedstawia tarczę, na której widnieją: wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, srebrne lilie
(herb kapituły gnieźnieńskiej - od 1948 r. Stefan
Wyszyński był metropolitą gnieźnieńskim) i misa
z głową św. Jana Chrzciciela (symbolizuje patrona archikatedry warszawskiej). Nad tarczą
znajduje się kapelusz kardynalski z 30 frędzlami
(chwostami) po 15 z każdej strony i podwójny
krzyż o dwóch poprzecznych ramionach, będący
oznaką godności metropolity. Pod tarczą umieszczona jest wstęga z zawołaniem Soli Deo (Sa-

memu Bogu).
Wielkość relikwiarza to ponad trzydzieści centymetrów wysokości i dwadzieścia kilka szerokości. - Kształt relikwiarza w jakimś sensie
wyznacza sama relikwia, czyli kropla płynu pobranego od kard. Stefana Wyszyńskiego, zamknięta
w szklanej płytce mikroskopowej - powiedział
Jerzy Maciejowski, autor projektu relikwiarza.
Jak wyjaśnił płytka została umieszczona w specjalnym reservaculum wykonanym ze złoconego
mosiądzu, zamkniętym z przodu szlifowanym
szkłem. To stanowi rdzeń i podstawę całej kompozycji relikwiarza. Płyn z elementami krwi jest
dobrze widoczny dzięki tłu jakim jest biało-czerwony aksamit. To odniesienie do polskiej flagi,
przypominające o Prymasie jako Ojcu Narodu.
Czerwona kropla jest w górnej części, na białym
tle. Każdy element relikwiarza został starannie
ręcznie wykonany, w kilku specjalistycznych
warsztatach.

Częstochowa

Potrzebujesz psychoterapii?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy
Dzięki zadaniu wybranemu do realizacji w
ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z
bezpłatnej psychoterapii.
Aby otrzymać wsparcie psychoterapeutyczne w
ramach tego programu, wystarczy być mieszkanką
bądź mieszkańcem Częstochowy. Program obejmuje kwalifikację osób do udziału w psychoterapii,
spotkanie ze specjalistą psychoterapii (certyfikowanym lub będącym w trakcie certyfikacji) pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz

indywidualną psychoterapię. Każda uczestniczka
bądź uczestnik programu będzie mógł wziąć udział
w 15 spotkaniach terapeutycznych.
Na zlecenie miasta program realizuje Jurajskie
Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych przy ul. 1-go Maja 25. I tam właśnie powinny
zgłaszać się osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia.
Z placówką można skontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00 pod numerami tel. 34 368 15 20, 882 812 929 lub 795
576 755.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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porady prawne

Porady prawne

Mediacje w sprawach o rozwód i separację

Aneta Widuła - radca prawny

W sprawach małżeńskich celem
mediacji jest doprowadzenie
do pogodzenia się małżonków,
a także do ustalenia takiego porozumienia, które będzie miało
na celu dobro rodziny. Jeśli zatem
istnieją szanse na utrzymanie
małżeństwa, sprawa o rozwód
lub separację może zostać skierowana do mediacji. Mediacje mogą

być przeprowadzone na wniosek
stron lub na podstawie decyzji
sądu, za zgodą stron. Podstawową
zasadą mediacji jest dobrowolność i poufność, dlatego oboje
małżonkowie muszą wyrazić
zgodę na mediację. Każdy krok
mediacji i każda decyzja w mediacji zostaje podjęta za zgodą
obu stron. Każdy z małżonków
może zrezygnować z mediacji na
każdym jej etapie.
Sąd może skierować strony do
mediacji na każdym etapie sprawy
o rozwód lub separację w celu
ugodowego ustalenia kwestii dotyczących:
a) zaspokojenia potrzeb rodziny;
b) alimentów;
c) sposobu sprawowania władzy
rodzicielskiej;
d) kontaktów z dziećmi;
e) spraw majątkowych podlegają-

cych rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub
separację.
Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć trzech miesięcy. Na zgodny
wniosek stron lub z innych ważnych względów może zostać przedłużony, zwłaszcza, jeżeli będzie to
sprzyjać ugodowemu załatwieniu
sprawy.
Małżonkowie mogą wspólnie
ustalić osobę mediatora. Jeżeli
tego nie zrobią, Sąd kieruje ich do
stałego mediatora posiadającego
wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub
prawa, oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia
mediacji w sprawach rodzinnych
Mediator jest bezstronny, nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu i jednakowo pomaga obydwu

Porady notarialne

Testament notarialny – na czym polega
i jak wygląda spisanie testamentu
w kancelarii notarialnej?

Testament to jedyna forma
przewidziana przez Kodeks cywilny, w jakiej można rozrządzić
majątkiem na wypadek śmierci.
Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że testament nie jest dokumentem, na podstawie którego
spadkobierca może udowodnić
swoje prawa wynikające z dziedziczenia względem osób trzecich,
gdyż po śmierci danej osoby (spadkodawcy) konieczne jest jeszcze
przeprowadzenie postępowania
spadkowego w sądzie lub u notariusza. Pozwoli to na uzyskanie
dokumentów, które jako jedyne
umożliwiają spadkobiercy udowodnienie praw wynikających z
dziedziczenia to jest odpowiednio:
prawomocnego postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku lub
zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Co do zasady dziedziczenie na
podstawie sporządzonego testamentu ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem
ustawowym,
określonym przepisami Kodeksu
cywilnego, które następuje w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu lub
na przykład osoba wskazana w
testamencie jako spadkobierca
złożyła, w przewidzianym prawem
terminie, oświadczenie o odrzuceniu spadku przypadającego jej z
testamentu i nie ma zastosowania

instytucja przyrostu (art. 965 k.c.).
Sporządzenie testamentu jest o
tyle ważne, że pozwala uregulować kolejność i zasady dziedziczenia wedle woli spadkodawcy. Z
kolei dziedziczenie ustawowe jest
ściśle określone przepisami Kodeksu cywilnego. Należy podkreślić, że testament może zawierać
rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy, który może w każdej
chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne
postanowienia, przy czym sporządzić i odwołać testament może
tylko osoba mająca pełną zdolność
do czynności prawnych. Ważne
jest również to, że testamentu nie
można sporządzić ani odwołać
przez przedstawiciela, a zatem
czynność ta ma charakter ściśle
osobisty. Jeśli chodzi o testament
notarialny to należy on do grupy
testamentów zwykłych i sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Jest to forma powszechnie
uważana za najbezpieczniejszą i
rodzącą najmniej wątpliwości interpretacyjnych co do rzeczywistej woli spadkodawcy w czasie
postępowania spadkowego.
Osoba zainteresowana sporządzeniem testamentu w formie aktu
notarialnego powinna umówić
się w kancelarii na spotkanie z
notariuszem, podczas którego
notariusz powinien przeprowadzić z nią rozmowę i upewnić się,
że osoba ta ma pełną zdolność do
czynności prawnych oraz ustalić
jaka jest jej ostatnia wola. Jak przy
każdej czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić
tożsamość osoby biorącej udział w
czynności, a zatem należy przedstawić dokument potwierdzający
tożsamość. Następnie testament
jest przygotowywany i odczytywany. Przy odczytaniu testamentu
notariusz powinien się przekonać,
że osoba biorąca udział w czynności dokładnie rozumie treść

oraz znaczenie testamentu, a testament jest zgodny z jej wolą. Testament może być zarejestrowany
w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny,
a jego celem jest zmniejszenie
ryzyka, że testament pozostanie
nieznany lub będzie ujawniony
z opóźnieniem. Po podpisaniu
testamentu testator otrzymuje
wypis aktu, który ma moc prawną
oryginału, natomiast oryginał testamentu pozostaje w kancelarii
co daje gwarancję, że nie zostanie
zniszczony lub zgubiony. W razie
potrzeby można uzyskać kolejne
wypisy testamentu w dowolnym
czasie, przy czym po upływie 10 lat
od sporządzenia aktu lub z chwilą
zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii, notariusz przekazuje dokumenty obejmujące
dokonane czynności notarialne na
przechowanie do archiwum ksiąg
wieczystych właściwego sądu rejonowego i wówczas wypis testamentu można uzyskać w sądzie.
Czym jest notarialne
poświadczenie dziedziczenia?
Sprawa spadkowa może być
przeprowadzona w sądzie lub u
notariusza. Stwierdzenie nabycia
spadku u notariusza polega na
sporządzeniu i zarejestrowaniu
aktu poświadczenia dziedziczenia,
poprzedzonego
protokołem
dziedziczenia. Notariusz może
sporządzić akt poświadczenia
dziedziczenia zarówno wtedy, gdy
spadkodawca pozostawił testament (z wyjątkiem testamentów
szczególnych), jak i wtedy, gdy
testamentu nie było i o tym, kto
jest spadkobiercą rozstrzygają
przepisy. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz dokonuje jego
wpisu do Rejestru Spadkowego, a
tak zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki

stronom w poznaniu i wyrażeniu
stanowiska odnośnie danej kwestii.
Ważną kwestią jest, że mediator
nie może być świadkiem w sprawie
faktów, o których dowiedział się
od stron podczas mediacji. Małżonkowie mogą tylko i wyłącznie
wspólnie zwolnić go z obowiązku
poufności. Wszystkie propozycje,
które małżonkowie składają podczas mediacji, nie mogą być również wykorzystywane jako dowody,
w postępowaniu sądowym.
Z mediacji obowiązkowo należy
sporządzić protokół, w którym
oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także
imię, nazwisko, adresy stron, imię
i nazwisko oraz adres mediatora,
a ponadto wynik mediacji. Protokół
podpisuje mediator, a jego odpis
doręcza się stronom. Jeśli w trakcie
mediacji dojdzie do zawarcia pomiędzy stronami ugody, zamieszcza
się ją w protokole, a następnie zostaje ona podpisana przez oboje
małżonków. Ugoda zawarta przed
mediatorem, po jej zatwierdzeniu
przez Sąd ma moc prawną ugody

zawartej przed sądem.
Porozumienie się małżonków
w ugodzie mediacyjnej, Sąd
uwzględnia w wyroku orzekającym
rozwód lub separację.
Jeśli małżonkowie nie dojdą do
porozumienia w trakcie mediacji,
sprawa trafia ponownie do Sądu,
który na podstawie wszystkich
okoliczności sprawy wyda wyrok.
Mediacja jest bardzo korzystnym
rozwiązaniem z tego względu,
że pozwala zakończyć konflikt
w sposób zależny od obojga małżonków. To małżonkowie decydują
o warunkach zakończenia mediacji
oraz o warunkach zakończenia
sporu. Bezpośrednio przekłada się
to na to, że to strony decydują o warunkach rozwodu lub separacji.

prawomocnego
postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, zatem sporządzenie przez
notariusza aktu poświadczenia
dziedziczenia znacznie przyspiesza i usprawnia postępowanie
w sprawach spadkowych.

wpływu na dziedziczenie, ponieważ
jej celem jest ukształtowanie relacji majątkowych małżonków wyłącznie za życia.
Zasadą jest, że przy rozdzielności
majątkowej każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem i na własny rachunek zaciąga
zobowiązania, za które odpowiada
swoim majątkiem osobistym dlatego tak wiele małżeństw decyduje
się na ustanowienie rozdzielności
majątkowej, w sytuacji gdy jeden z
małżonków prowadzi ryzykowną
działalność gospodarczą lub chcąc
uchronić małżonka przed konsekwencjami inwestycji czy nieodpowiedzialnych decyzji i zachowań
współmałżonka. Należy jednak
mieć na uwadze, że rozdzielność
nie uchroni współmałżonka przed
skutkami zobowiązań zaciągniętych przed jej ustanowieniem, a
do ustalenia odpowiedzialności
za te długi znaczenie ma w jaki
sposób doszło do zaciągnięcia zobowiązania np. czy nastąpiło to za
zgodą drugiego małżonka. Z kolei
co do zobowiązań zaciągniętych po
ustanowieniu rozdzielności zastosowanie ma art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie
z którym „Małżonek może powoływać się względem innych osób
na umowę majątkową małżeńską,
gdy jej zawarcie oraz rodzaj były
tym osobom wiadome” co oznacza,
że każdy z małżonków będzie odpowiadał samodzielnie względem
swoich wierzycieli, wyłącznie w
razie udowodnienia przez małżonków, że wierzyciel wiedział o
zawarciu umowy majątkowej oraz
o jej rodzaju.
Umowa majątkowa małżeńska
może być w każdym czasie zmieniona lub rozwiązana; dopuszczalne jest również jej zawarcie
przez pełnomocnika, przy czym
pełnomocnictwo powinno być
udzielone w formie aktu notarialnego.

Czym jest rozdzielność
majątkowa?
Z chwilą zawarcia małżeństwa
powstaje między małżonkami
z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa)
obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania
przez oboje małżonków lub przez
jednego z nich (majątek wspólny).
Zmianę takiego stanu rzeczy
umożliwiają umowne ustroje majątkowe. Małżonkowie mogą przez
umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową
rozszerzyć lub ograniczyć albo
ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową
z wyrównaniem dorobków. Strony
mogą ustanowić początkowy
termin obowiązywania umowy
późniejszy niż chwila jej zawarcia,
nie mogą natomiast określić początkowego terminu obowiązywania umowy z datą wsteczną,
tj. ze skutkiem przed dniem jej
zawarcia. Przepisy pozwalają
małżonkom na zawarcie umowy
majątkowej małżeńskiej zarówno
przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie małżeństwa. Korzystając z tego
uprawnienia, małżonkowie mogą
zdecydować się na rozwiązanie,
które eliminuje istnienie majątku
wspólnego (rozdzielność majątkowa) i w takiej sytuacji każdy z
małżonków zachowuje zarówno
majątek nabyty przed zawarciem
umowy, jak i majątek nabyty później i zarządza nim samodzielnie, a
wszystkie należące dotychczas do
obojga małżonków, na zasadach
wspólności ustawowej, ruchomości i nieruchomości stają się
ich współwłasnością w częściach
ułamkowych, na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji każdy z
małżonków może również żądać
dokonania podziału ich dotychczasowego majątku wspólnego,
co również może przybrać formę
aktu notarialnego.
Rozdzielność majątkowa nie ma
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kryminalne newsy
Myszków

Znęcał się psychicznie i fizycznie
nad 81-letnią matką
Do pięciu lat więzienia grozi 46-latkowi,
który znęcał się psychicznie i fizycznie
nad 81-letnią matką. Mężczyzna trafił już
do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut.
Kilka dni temu policjanci z Myszkowa otrzymali informację, że w jednym z domów 46latek od jakiegoś czasu wszczyna awantury,
w czasie których wyzywa 81-letnia matkę,

popycha ją, szarpie i bije.
Dzielnicowi natychmiast podjęli działania
i zatrzymali 46-latka. Mężczyzna po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut
znęcania. Dodatkowo policjanci nakazali mu
opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie oraz
wydali zakaz zbliżania się do matki. Za popełnione przestępstwo 46-latkowi grozi kara 5
lat więzienia.

Myszków

Wszystko zaczęło się od zwykłej
kontroli...
Do dwóch lat więzienia, wysoka grzywna
i zakaz prowadzenia pojazdów grozi
dwóm mężczyznom zatrzymanym przez
myszkowskich policjantów. Wszystko
zaczęło się od zwykłej kontroli drogowej.
W trakcie niej wyszło, że obaj panowie
mieli przy sobie substancje zabronione.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
myszkowskiej komendy zatrzymali dwóch kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pod
wpływem narkotyków. Pierwszy z nich wpadł
w piątek przed godziną 22.00. W Żarkach na
ulicy Myszkowskiej mundurowi zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę bmw, który przekroczył dozwolona prędkość o 23 km/h w obszarze zabudowanym. Podczas niej 26-letni
mieszkaniec gminy Niegowa zachowywał się
nerwowo. Szybko wyszło na jaw, że był pod
wpływem amfetaminy. To jednak nie był koniec
jego problemów. W samochodzie mężczyzny
policjanci znaleźli woreczek z zawartością zie-

lonego suszu. Tester potwierdził, że była to marihuana. Mężczyźnie została pobrana krew do
dalszej analizy.
Ten sam patrol drogówki w niedzielę przed
północą na ulicy Kościuszki w Myszkowie zatrzymał do kontroli drogowej kierującego volkswagenem polo w związku z przekroczeniem
dozwolonej prędkości o 13 km/h w obszarze
zabudowanym. Siedzący za kierownicą 19letni mieszkaniec Koziegłów był wyraźnie pobudzony. Przeprowadzony test potwierdził, że
młody mężczyzna jest pod działaniem narkotyków. Podczas dalszych czynności mundurowi
odnaleźli przy nim foliowy woreczek z zawartością marihuany. 19-latek został zatrzymany.
Pobrano mu krew do dalszych badań.
Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi im
kara dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka
grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyźni odpowiedzą też za posiadanie substancji
zabronionych. Wkrótce o ich losie zadecyduje
sąd.

Myszków

Pędził z prędkością 111 km/h.
Został zatrzymany
Z prędkością 111 km/h pędził 24-letni
pirat drogowy, który wpadł w ręce policjantów z myszkowskiej drogówki.
Kierowca przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje
ograniczenie do 50 km/h. Mieszkaniec
powiatu zawierciańskiego stracił już
prawo jazdy i został ukarany wysokim
mandatem.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
myszkowskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę renault. Mężczyzna

wpadł podczas prowadzonej przez mundurowych kontroli prędkości. Na wyświetlaczu
urządzenia mierzącego prędkość pojazdów,
gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h,
pojawił się wynik 111 km/h. Stróże prawa
zatrzymali pirata drogowego. 24-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego, który stworzył realne zagrożenie dla innych uczestników
ruchu, został ukarany mandatem karnym
w wysokości 2000 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyźnie zatrzymano
też prawo jazdy.

O krok od tragedii

Przewrócona żaglówka na zalewie w Poraju
Policyjni wodniacy z Myszkowa pełniący
służbę na zbiorniku wodnym w Poraju,
udzielili pomocy 3 osobom znajdującym
się w wodzie. Mundurowi przystąpili do
akcji ratunkowej, kiedy zauważyli na
środku zalewu przewróconą łódź. Na
szczęście, nikomu z uczestników rejsu
nic się nie stało.
W sobotę mundurowi z Posterunku Wodnego w Poraju pełnili służbę na terenie zbiornika wodnego. Około godziny 14.10 wodniacy
zauważyli wywróconą łódź i trzy osoby w wodzie. - Dwaj mężczyźni w wieku 48 i 23 lata
oraz i 21-letnia kobieta znajdowali się w wodzie, a ich łódź, którą żeglowali, przewróciła
się do góry żaglem i nie byli w stanie podnieść
jednostki do pionu. Z ich relacji wynikało, że
podczas rejsu nastąpił silny podmuch wiatru,

co spowodowało przewrócenie się żaglówki
- mówi asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer
prasowy myszkowskich policjantów. Zadaniem mundurowych było więc wciągnięcie rozbitków na pokład łodzi patrolowej. Natomiast
przewróconą łódź wyciągnęli na brzeg za pomocą liny cumowniczej. Jak się okazało, maszt
żaglówki wbił się w dno i gdyby nie szybkie
i zdecydowane działania mundurowych, nie
wiadomo jak zakończyłby się ich rejs.
Jak co roku w tym okresie, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa na wodnych terenach
rekreacyjnych w Poraju realizują policjanci
z Myszkowa i Częstochowy. Sobotnia akcja
ratunkowa była drugą w tym sezonie, która
zakończyła się pomyślnie. Nikt bowiem z ratowanych osób nie ucierpiał i nie wymagał
hospitalizacji.
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Kłobuck

Stracił panowanie nad quadem
i uderzył w betonowe
ogrodzenie jednej z posesji
Poważnie wyglądające zdarzenie
w Parzymiechach. 68-latek stracił
panowanie nad quadem, po czym
zjechał na pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie jednej
z posesji. Mężczyzna z miejsca zdarzenia
został
zabrany
do
częstochowskiego szpitala na szczegółowe badania.
Do zdarzenia doszło na ul. Zagórze
w Parzymiechach. Z przekazanej informacji wynikało, że prawdopodobnie
nietrzeźwy kierowca quada wjechał
w betonowy płot. Na miejsce skierowano
mundurowych z kłobuckiej drogówki,
którzy wstępnie ustalili, że 68-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Lipie, stracił
panowanie nad pojazdem, po czym zje-

chał na pobocze, a następnie uderzył
w betonowe ogrodzenie jednej z posesji.
Mężczyzna z miejsca zdarzenia został
zabrany do częstochowskiego szpitala na
szczegółowe badania.
Z uwagi na obrażenia ciała uniemożliwiające przeprowadzenie badania stanu
trzeźwości analizatorem wydechu, od
mężczyzny pobrano krew, która zostanie
poddana analizie na etapie prowadzonego postępowania. Jeśli okaże się, że
mężczyzna prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, będzie
musiał liczyć się z zarzutami karnymi
i surowymi konsekwencjami swojego zachowania.
Na szczęście krótko po zdarzeniu 68latek opuścił placówkę medyczną, gdyż
nie wymagał hospitalizacji.

Częstochowa

Chciał wręczyć policjantom
200 zł i w ten sposób „załatwić sprawę”
Do 10 lat więzienia grozi 51-latkowi,
który próbował przekupić policjantów. Mężczyzna w ten sposób
chciał uniknąć mandatu za wykroczenie drogowe. W efekcie odpowie
nie tylko za przejazd na czerwonym
świetle, ale także za korupcję.
Mundurowi z częstochowskiej drogówki patrolowali w sobotę aleję Jana
Pawła II oznakowanym radiowozem,
gdy jadący przed nimi renault przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym
świetle. Policjanci zatrzymali kierowcę
pojazdu dwie ulice dalej i poinformo-

wali 51-latka o nałożeniu na niego mandatu karnego w wysokości 500 zł oraz
6 punktów karnych za popełnione wykroczenie. Wtedy kierowca bez słowa
położył 100 złotych przed wykonującym
czynności policjantem. Poinformowany
o tym, że popełnia przestępstwo, mężczyzna dołożył kolejne 100 złotych, by
„załatwić sprawę”. Wtedy też został zatrzymany i następnego dnia doprowadzony do częstochowskiej prokuratury.
Prokurator zastosował wobec 51-latka
poręczenie majątkowe. Za korupcję grozi
mu kara do 10 lat więzienia.

Uwaga

Oszukują na fotel kokon
ogrodowy!
Pod koniec kwietnia na stronie internetowej pewna częstochowianka
zauważyła ofertę sprzedaży fotela
ogrodowego typu kokon wraz z poduszkami. Koszt fotela: 200 złotych
plus 50 złotych koszty dostawy.
- Było kilka podobnych ofert na Marketplace, na moje zapytanie za pomocą
komunikatora odpowiedziała pani Angelika, przedstawiła ofertę, twierdziła,
że fotel jest powystawowy, drugiej kategorii i dlatego taka cena. Od razu podała swoje niby dane i numer konta, za
pobraniem nie było możliwości zakupu
– opowiada poszkodowana kobieta. –
Pisała mi, że fotel ma drobne wady. Postanowiłam się zastanowić. Następnego
dnia sprzedawczyni odezwała się z zapytaniem, czy chcę fotel, zaskoczyła mnie
w sklepie. Coś mnie zaćmiło i wysłałam
jej pieniądze na konto. Kiedy to zrobiłam
kontakt się urwał. Na początku maja
poinformowałam ją na komunikatorze,
że podaję sprawę na policję. Do dziś nie
otrzymałam fotela, ani zwrotu pieniędzy.
Kobieta zgłosiła sprawę na częstochowskim komisariacie. – Zaczęłam czytać
posty na FB na temat tej pani i okazało
się, że nie byłam pierwszą jej ofiarą – dodaje częstochowianka. – Zaczęłam także

śledzić inne podobne oferty, tym razem
to mężczyzna oferował fotele za 200 lub
300 zł, oferta bez pobrania, ani numeru
telefonu, tak jak u pani Angeliki. Kolejna
oferta następnej pani, sprzedawczyni
oferowała fotel bujak ogrodowy za 400
zł, można go było nawet kupić na miejscu
w firmie ogrodniczej w Mykanowie.
Kiedy tam pojechałam, okazało się, że
właściciel nie ma w ofercie takich foteli
i, że zgłosił sprawę na policję, bo oszukane przez sprzedawczynię tym razem
o imieniu Agnieszka osoby zaczęły do
niego przyjeżdżać po bujaki...
Policja przypomina o zasadach bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych. Przed podjęciem decyzji
o zakupie poszukajmy opinii o sprzedawcy: już na tym etapie możemy
uchronić się przed stratą pieniędzy.
Najlepiej jednak robić zakupy przez
sprawdzone platformy zakupowe gwarantujące zwrot pieniędzy w podobnych
przypadkach.
- Niestety w większości zgłaszanych
sytuacji kupujący od razu wpłacają całą
kwotę na rachunek bankowy sprzedawcy
– mówią policjanci. - Potem niecierpliwie
czekają na przesyłkę, która jednak nie
nadchodzi.
■ bea
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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zdrowie

Podpowiadamy

Jak walczyć z komarami?
Problem szalejących owadów,
na czele z komarami, powraca
jak bumerang każdego roku w
okresie
wiosenno-letnim.
Złaknione naszej krwi, skutecznie uprzykrzają nam życie.
Co prawda apteki oferują
coraz to większą gamę produktów farmaceutycznych na
ich odstraszenie i ewentualnie
ukąszenia, ale żadne nie są
skuteczne w stu procentach.
Na dodatek komary – z racji
tego, że przenoszą wirusy i pasożyty – mogą wywoływać
wiele chorób.
Komary grasują wszędzie – i
na wsiach, i w miastach. Na dodatek zapowiedzi specjalistów
nie są optymistyczne – jeśli lato
będzie wilgotne i ciepłe, możemy
spodziewać się prawdziwego oblężenia! Wypadałoby więc już
teraz zacząć się „zbroić” na to
stracie. Okna warto wyposażyć w
specjalne siatki, bądź moskitiery.
Poza tym zakupmy specjalne
świece, olejki, czy kadzidełka.
Istnieje bowiem cała gama zapachów, których nie znoszą komary.
Można postawić chociażby na:
Y olejek eukaliptusowy,
Y olejek trawy cytrynowej,
Y olejek lawendowy,
Y olejek bazyliowy,

Y olejek paczulowy,
Y olejek rozmarynowy,
Y olejek goździkowy,
Y olejek oczarowy,
Y olejek cedrowy,
Y olejek tymiankowy,
Y cytrynowy i pomarańczowy (nie
stosować przed wyjściem na
słońce, bo mogą uczulać),
Y olejek mięty pieprzowej,
Y olejek geranium,
Y olejek kopru włoskiego,
Y olejek waniliowy,
Y olejek cynamonowy z liści (nie
stosować bezpośrednio na
skórę, gdyż może ją podrażniać).
Aby stać się mniej apetycznym
dla komarów, wystarczy przed
wyjściem z domu wysmarować się
którymś z nich (włącznie z włosami). Można też dodawać je do
dyfuzorów, aby zapach unosił się
w domu.
Osobną grupę stanowią też
środki farmaceutyczne, które

odstraszają komary lub zmniejszają dolegliwości związane z ich
ukąszeniami. Wybór w tym zakresie również jest ogromny – z
pewnością bez trudu znajdziemy
produkt, który będzie nie tylko
skuteczny, ale też nie wywoła
efektów ubocznych. Preparaty
te mogą występować w różnych
formach – od mleczka, po sztyft, a
na specjalnych sprayach kończąc.
Ceny wahają się od kilkunastu do
nawet kilkudziesięciu złotych.
Skuteczne będą też babcine metody. Miejsce ukąszenia można posmarować na przykład roztworem
wody z octem. Poza tym tego rodzaju mieszkankę można postawić

w miseczce przy oknie bądź umyć
nią ramy okienne. Komary nie
cierpią też cebuli, witaminy B, czy
zapachu szarego mydła.

Choroby roznoszone przez
komary to m.in.:
Y malaria
Y żółta febra
Y denga
Y filariozy
Y zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (West Nile virus)
Y gorączka doliny Rift
Co prawda, te nasze „lokalne”
nie przenoszą aż tak poważnych
chorób, jak te w egzotycznych krajach, ale i tak przez nie mamy swędzące bąble.
Osoby szczególnie zagrożone zachorowaniem na choroby zakaźne
przenoszone przez komary to:

Y niemowlęta i małe dzieci,
Y seniorzy,
Y kobiety w ciąży,
Y osoby z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej,
Y osoby z istniejącymi już problemami zdrowotnymi.
Pamiętajmy, też, że jeśli ukąszenie jest duże, a objawy poważniejsze, zwłaszcza u dzieci,
nie wolno bagatelizować takich
sytuacji i należy skonsultować się
z lekarzem. Nie możemy bowiem
być pewni, że ukąsił nas komar, a
nie pszczoła. W przypadku tej drugiej może wystąpić reakcja alergiczna, która może spowodować
nawet wstrząs. Może on na przykład powodować obrzęk warg,
przełyku, tchawicy, a w rezultacie
problemy z oddychaniem, gwałtowny spadek ciśnienia, a nawet
zaburzenia akcji serca.
■ Katarzyna Gwara
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Co wiemy o ospie małpiej?

rękawiczki ochronne,
oczu, dezynfekcja).

W Polsce nie wykryto dotąd
przypadków ospy małpiej.
Mimo to minister zdrowia
Adam Niedzielski podpisał
trzy rozporządzenia, które
wprowadzają działania prewencyjne związane z ospą
małpią. Dotyczą one m.in.
zgłaszania przypadków zakażenia,
kwarantanny
i
hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na tę
chorobę. Aktualnie WHO nie
rekomenduje wprowadzenia
ograniczeń w podróżowaniu.

Objawy:
- wystąpienie objawów typowych dla infekcji wirusowej
– gorączka, bóle mięśni, bóle
kostno-stawowe, ogólne rozbicie, osłabienie, miejscowe lub
uogólnione powiększenie węzłów chłonnych,

Charakterystyka ospy małpiej
Ospa małpia jest odzwierzęcą
chorobą zakaźną. W sprzyjających warunkach (bliski kontakt, w
tym kontakty intymne) może się
przenosić również z człowieka na
człowieka. Przebieg zachorowań
obserwowanych w Europie jest
łagodny lub umiarkowany, nie
odnotowano dotąd zgonów wywołanych zachorowaniami. Według dotychczasowych informacji
naukowych infekcja nie ma przebiegu bezobjawowego, jaki występuje w przypadku COVID-19.
Sytuacja epidemiologiczna
We wcześniejszych latach ospa
małpia powodowała zachoro-

wania u ludzi wyłącznie w krajach afrykańskich. Pojedyncze
przypadki notowano również
na innych kontynentach, ale nie
stanowiły one źródła ognisk zachorowań. Obecnie przypadki
ospy małpiej w postaci ognisk
zachorowań obejmujących po kilkadziesiąt osób pojawiły się m.in.
w: Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej
Brytanii. Poza Afryką do dnia 24
maja 2022 r. potwierdzono 131
przypadków i 106 podejrzeń.
Trzy rozporządzenia
Źródłem obecnych ognisk na obszarze Europy jest wirus linii zachodnioafrykańskiej. Ze względu
na to, że choroba dotąd nie występowała w Polsce, zachodzi
konieczność uwzględniania ospy
małpiej oraz zakażenia wirusem
MPXV w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi. Znowelizowane przepisy dotyczą
także obowiązku zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z
jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora
sanitarnego.
Gdy dojdzie do wykrycia przypadku podejrzenia ospy małpiej
lub jej rozpoznania, będzie można
nałożyć 21-dniową kwarantannę

na osobę z kontaktu lub podejrzaną o zachorowanie. Osoby,
u których rozpoznano chorobę,
będą podlegać hospitalizacji.
Źródło zakażenia
i drogi szerzenia
- Od zwierząt: bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami
poprzez ich krew lub płyny ustrojowe (głównie są to: wiewiórki,
króliki, ale również zakażone
myszy czy szczury), albo w wyniku pogryzienia przez zakażone
zwierzę. W Europie przenoszenie
MPXV tą drogą obecnie nie występuje.
- Od człowieka: drogą kropelkową lub z krwią i wydzielinami w
czasie bezpośredniego kontaktu z
osobą zakażoną, przez śluzówki.
Początkowe objawy choroby:
– wysoka gorączka, powyżej
38,5˚C,
– uogólnione lub miejscowe
powiększenie węzłów chłonnych (w odróżnieniu od ospy
wietrznej)
– ból głowy
– ból pleców
– znaczne osłabienie
Po 1-3 dniach u pacjenta rozwija się wysypka (w kolejności:
plamki, grudki, pęcherzyki, krosty,

strupki). Zaczyna się na twarzy i
następnie rozprzestrzenia się na
inne części ciała.
W czasie wystąpienia wysypki
osoba chora jest zakaźna. Wysypka utrzymuje się przez 2-4
tygodni. Blizny po odpadnięciu
strupów na skutek wysypki są
bardzo głębokie, ale zanikają w
okresie 1-4 lat.
Leczenie i zapobieganie
zakażeniom
Obecnie nie ma celowanego
leczenia. Stosuje się leczenie objawowe, aktualnie dostępnymi
środkami zaradczymi w razie potrzeby (zewnętrznie odkażające,
przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwświądowe).
Osobami narażonymi na zakażenie w szczególności jest
personel ochrony zdrowia w kontakcie z chorymi pacjentami oraz
osoby z obniżoną odpornością.
Zalecane jest unikanie kontaktów z osobą chorą, wczesne
rozpoznanie, izolacja, w tym szpitalna, osób podejrzanych o zakażenie i chorych. Wymagane jest
zastosowanie w kontakcie z osobą
chorą środków ochrony osobistej
(maska FFP2 lub FFP3, fartuch
ochronny barierowy, długi rękaw,

Są metody na papierosowego potwora
Palenie papierosów demoluje zdrowie Polaków. Nie
pomagają apele i podwyżka
akcyzy. Liczba palaczy nie
maleje. Kraje zachodnie sięgają po metody redukcji
szkód związanych z paleniem. Jeżeli Polacy nie
potrafią rzucić, to może czas
wykorzystać nowe technologie ograniczenia skutków
palenia? 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa.
Na początku lat 90-tych palił
prawie co drugi dorosły Polak.
Potem przyszło „otrzeźwienie”
i liczba palaczy zmniejszyła się
prawie o połowę. Dekadę temu
trend wyhamował. Pali osiem milionów Polaków.
Wpływ palenia na zdrowie
Polaków
Według CBOS pali co 4 dorosły,
w tym co 3 meżczyżna i co 5 kobieta. Polacy palą przy dzieciach
– dym z papierosów truje trzy miliony maluchów. Kolejnych jedenaście milionów biernych palaczy
to dorośli.
Skutki palenia widać w statystykach Ministerstwa Zdrowia.
Co roku umiera ponad 81 tysięcy
palaczy. 1 na 5 zgonów jest związany z paleniem. Polska od lat jest
na czele unijnego rankingu zachorowań na raka płuc, typowego dla
palaczy. Ministerstwo alarmuje,
że palenie papierosów to największe zagrożenie dla zdrowia
publicznego.

Polacy nie chcą rzucać
Według Komisji Europejskiej, Polacy, Węgrzy
i Rumunii są najmniej
zainteresowanymi rzucaniem palenia narodami
w Unii. Do rzucania nie
zachęcają ceny, bo polskie papierosy są rekordowo tanie. W Unii tylko
Bułgarzy płacą mniej.
W Polsce średnia cena
paczki wynosi 14,74 zł,
a najtańsze tylko 13,50 zł.
Ministerstwo Finansów
próbowało zniechęcać
do palenia podnosząc akcyzę, bo od 2015 r. pensje
Polaków wzrosły na tyle,
że Kowalskiego stać na
60 paczek papierosów
więcej. Od stycznia minimalna stawka wzrosła
o pięć procent, inflacja
szaleje, wszystko drożeje, ale nie papierosy,
które rozchodzą się jak świeże
bułeczki. W pierwszym kwartale
Polacy kupili 1,2 miliarda sztuk
papierosów więcej niż rok temu.
Eksperci podatkowi komentują, że
podwyżkę zjadła inflacja.
Apele lekarzy
Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej w grudniu apelowało
o o dodatkowe działania, takie jak
„skuteczna praktyka zniechęcania
nieletnich, podniesienie wieku,
od którego papierosy byłyby dostępne, ujednolicenie opakowań
papierosów, wprowadzenie za-

u palaczy, którzy nie są w stanie
zerwać z nałogiem. Lekarze podają
leki hamujące głód nikotynowy,
albo stosują tzw. substytucyjną
terapię nikotynową, czyli podawanie nikotyny z e-papierosów,
lub podgrzewaczy tytoniu. W tych
urządzeniach nie powstają substancje smoliste, a liczba i stężenie
toksyn i związków rakotwórczych
jest kilkudziesięciokrotnie niższa
niż w dymie z papierosa.
Metoda redukcji szkód jest z powodzeniem stosowana w leczeniu
uzależnienia od narkotyków (np.
podawanie metadonu osobom
uzależnionym od opiatów).

awansowanych terapii antynikotynowych i wreszcie przyjęcie,
podobnie jak we wcześniejszych
latach w przypadku alkoholu i narkotyków, strategii redukcji szkód.”
Ograniczanie skutków palenia
papierosów
Redukcja szkód to jedno z dwóch
podejść do walki ze skutkami palenia. Pierwsze to „end game”,
czyli zmuszanie do rzucenia papierosów. W Polsce skuteczność
widać gołym okiem. Nie działa.
Druga metoda, to „harm reduction”, czyli redukcja szkód, która
polega na ograniczaniu następstw

Redukcja szkód na świecie
Na świecie tę metodę stosują
m.in.: Japonia, USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia . W Japonii,
po wprowadzeniu systemów do
podgrzewania tytoniu, sprzedaż
papierosów spadła prawie o połowę i wciąż spada. Nie rośnie
liczba kupujących papierosy, czyli
z podgrzewaczy korzystają tylko
byli palacze.
Amerykanie przez kilka lat
badali podgrzewacze tytoniu.
W 2020 r. Agencja ds. Żywności
i Leków autoryzowała system
IQOS jako pierwsze i jedyne jak
dotąd urządzenie alternatywne
dla papierosów o profilu zmodyfikowanego ryzyka, „właściwe dla
promocji zdrowia publicznego”.
Brytyjczycy poszli jeszcze dalej.
Pod koniec 2021 r. rząd obwieścił
wprowadzenie recept dla palaczy
na certyfikowane e-papierosy

ochrona

Zaleca się skierowanie pacjenta
do szpitala (z oddziałem zakaźnym), w razie wystąpienia następujących okoliczności:

- wystąpienie zmian na skórze –
krostki lub pęcherzyki, strupy,
na skórze całego ciała, lub/i powierzchni dłoni i powierzchni
podeszwy stóp (to odróżnia ją
od ospy wietrznej),
W wywiadzie:
- kontakt z osobą podejrzaną/
chorą na ospę małpią albo mającą objawy podobne do ospy
małpiej,
- podróż w ciągu 3 tygodni do
krajów Afryki Zachodniej i
Środkowej oraz krajów europejskich, w których potwierdzono przypadki ospy małpiej,
- kontakt z żywymi gryzoniami
(szczury, wiewiórki),
- kontakt z materiałem biologicznym zwierzęcia padłego
(szczury, wiewiórki).
■ Katarzyna Gwara

i inne systemy dostarczania nikotyny (w tym podgrzewacze tytoniu) jako metodę redukcji szkód
spowodowanych paleniem.
Najbardziej
zaawansowane
rozwiązania wprowadza Nowa
Zelandia, która w 2025 r. chce
ograniczyć liczbę palaczy do 5%
populacji, a dwa lata później wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży
papierosów dla osób, które urodziły się po 2004 r. Kluczową role
mają odegrać e-papierosy i podgrzewany tytoń. Ministerstwo
Zdrowia tłumaczy, że pomogą
w osiągnięcia celu, jakim jest społeczeństwo wolne od dymu papierosowego.
Polska i redukcja szkód
Polska przymierzała się do
wprowadzenia programu redukcji
szkód związanych z paleniem
papierosów 20 lat temu. Wtedy
termin „redukcji szkód” pojawił
się w Narodowym Programie
Zdrowia, a Polska była jednym
z pionierów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie strategię
rekomenduje jedynie Krajowe
Biuro Do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii.
Światowy Dzień Bez Papierosa
to dobry moment do refleksji nad
polskimi wysiłkami w walce z paleniem papierosów. Liczba uzależnionych od lat stoi w miejscu.
Rosną koszty zdrowotne i społeczne. Tylko na leczenie palaczy
NFZ wydaje 18 miliardów złotych.
Warto sięgnąć po nowe technologie, które oferują możliwość
redukcji szkód u pełnoletnich palaczy, którzy nie potrafią rozstać
się z nałogiem. Polacy zasługują
na mniej szkodliwy wybór.
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reklama

V LO

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

I Regionalny Konkurs o Austrii
pt. „Austria w moich oczach”
Uczennica V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie
- Karolina Haber (1e) w I Regionalnym Konkursie o Austrii
pt. „Austria w moich oczach”
zdobyła II miejsce w swojej
kategorii wiekowej za plakat
„Wiener Opernball” – „Bal w
Operze Wiedeńskiej”.
Dnia 27.05.2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Częstochowie odbyła się
uroczysta gala podsumowująca konkurs organizowany
przez Szkolne Centrum Turystyki Austrii przy ZSE
w Częstochowie i Zarząd
Oddziału
Towarzystwa
Polsko-Austriackiego w Częstochowie pod patronatem
honorowym Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach
oraz Zarządu Towarzystwa
Polsko-Austriackiego.
Nagrody wręczali Zastępca Prezydenta Miasta Pan Ryszard
Stefaniak i Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Rafał Piotrowski.
Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Celem
konkursu było propagowanie

historii, kultury i turystyki
Austrii, zwrócenie uwagi na
wyjątkowe miejsca, osoby i
zjawiska, atrakcje turystyczne
różnych regionów Austrii oraz
propagowanie nauki języka
niemieckiego.
mgr M. Czech

edukacja
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Uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia
dyplomów oraz nagród finalistom i laureatom
Dnia 11 maja 2022
roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia
wyników i wręczenia
dyplomów oraz nagród
finalistom i laureatom
Międzywojewódzkiego
Turnieju Chemicznego
dla Uczniów Szkół
Podstawowych „Młody
Chemik” 2021/2022.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli zaproszeni
goście: Naczelnik Wydziału Edukacji - Pan Rafał Piotrowski, Wizytator Delegatury Kuratorium w
Częstochowie - Pani Małgorzata
Gołębska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
- Pani Elżbieta Doroszuk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
Częstochowie - Pani Aleksandra
Krawczyk.
Organizatorem
Międzywojewódzkiego Turnieju Chemicznego są: Wydział Nauk Ścisłych,
Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytetu Humanistyczno –
Przyrodniczego im. Jana Długosza

w Częstochowie: dr Małgorzata
Deska, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, mgr Katarzyna Serdiuk i
V Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie: mgr Adam Makówka.
Młodzież uczestnicząca w uroczystej gali otrzymała nagrody
i upominki sponsorowane przez
Naczelnika Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowa,
Polskie Towarzystwo Chemiczne,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne oraz nagrodę specjalną
ufundowaną
przez
Dziekana
Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w
Częstochowie.
mgr A. Makówka

Kolejny sukces
Amatorskiego Teatru
Szkolnego V LO
w Częstochowie

Julia Kazik została zwyciężczynią VI
edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II,
Natalia Bogus zajęła II miejsce.
Celem konkursu było uwrażliwienie
na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne
i liryczne przesłanie poezji Papieża
Polaka, szerzenie kultury języka i
piękna żywego słowa.
Patronat honorowy nad konkursem
objęli: Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Pani
Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty,
Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, o. Samuel Pachowski przeor Jasnej Góry.
Serdeczne gratulacje!!!
Opiekunowie ATS: mgr E. Aleksandrowicz, mgr D. Zielińska

II Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej Poezjo… Trwaj Wiecznie...
„Bo piękno na to jest,
by zachwycało” – C. K. Norwid
Uczennice V LO im. A. Mickiewicza zostały laureatkami w II
Wojewódzkim Konkursie Poezji Śpiewanej Poezjo… Trwaj

Wiecznie... Pola Błachowicz (IIIj)
zajęła I miejsce, natomiast Nikola
Modrof (IIa) otrzymała wyróżnienie.
Aktorki Amatorskiego Teatru
Szkolnego „PÓŁ żartem, pół serio”

13

V Liceum Ogólnokształcącego
wykazały się profesjonalną interpretacją poezji i wrażliwością na
piękno języka ojczystego.
■ mgr E. Aleksandrowicz, mgr D.

Zielińska
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Dodatek
Motoryzacyjny
4-5 czerwca - III Aleja NMP i Plac Biegańskiego w Częstochowie

Zapraszamy na Targi Motoryzacyjne!

Tej imprezy nie możesz przegapić!
Przed nami kolejna edycja największej imprezy motoryzacyjnej w naszym mieście! W dniach 4, 5 czerwca w alejach i na placu Biegańskiego będzie można zobaczyć najnowsze modele samochodów, motocykli i skuterów. Nie zabraknie kamperów, przyczep campingowych
oraz pojazdów elektrycznych. Będzie również coś dla fanów sportu. Tej imprezy nie można przegapić!
Organizowana przez nas
impreza potrwa dwa dni.
Wszystko rozpocznie się
w sobotę, 4 czerwca o godzinie 10.00. W pasażu III
alei będą ustawieni wystawcy
i dealerzy, którzy zaprezentują
najnowsze pojazdy oraz części
samochodowe i motocyklowe.
Udział w Targach Motoryzacyjnych zadeklarowały fankluby
różnych marek samochodowych, motocyklowych oraz zabytkowych pojazdów. Będą
również przedstawiciele auto
detailingu i serwisów samochodowych. Przy okazji będzie się
też można przyjrzeć kamperom
oraz przyczepom campingowym.
Poza tym swój udział zapowiedziały częstochowskie kluby
sportowe. Będzie więc można
spotkać przedstawicieli zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa, Skry Częstochowa, a także RKS
Raków. Reprezentanci tego ostatniego
przywiozą ze sobą trofeum, które zdobyli

ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Poza tym uzyskamy porady
dotyczące zdrowego żywienia, programu
profilaktycznego skierowanego dla osób
po 40. roku życia, a także dowiemy się, jak
uzyskać skierowanie do sanatorium.

w finale Fortuna Pucharu Polski. Wszyscy,
którzy pojawią się w weekend w centrum
miasta, będą więc mogli zrobić sobie pamiątkową fotografię.

OC

Piraci drogowi zapłacą
więcej
Wkrótce kierowcy, którzy mają na swoim koncie
punkty karne, będą musieli liczyć się z wyższymi
opłatami za OC.
Jak donosi „Rzeczpospolita” od 17 czerwca 2022 r. zakłady ubezpieczeniowe będą mogły pozyskiwać dane o
historii mandatów i punktów karnych kierowców. Dzięki
temu będą one mogły szacować ryzyko związane z zawarciem polisy. Przy wyliczaniu stawki OC będą bowiem brane
pod uwagę tak, jak dotychczas m.in. wiek kierowcy, okres
posiadania prawa jazdy, miejsce zamieszkania, przebieg
ubezpieczenia, wiek pojazdu, marka i pojemność silnika,
ale także punkty karne i historia mandatów. Ci, którzy nagminnie łamią przepisy będą więc musieli liczyć się z wyższymi opłatami. Ryzyko finansowe ma powstrzymać przed
kolejnymi przypadkami łamania przepisów drogowych i
sprawić, że dany kierowca będzie jeździł bezpieczniej. Podobne przepisy obowiązują już w takich krajach jak Wielka
Brytania czy USA. Jak podkreślają eksperci mandaty i
punkty karne nie zastąpią dotychczasowych kryteriów wyceny polis OC dla poszczególnych kierowców.

Powstanie także specjalna strefa
zdrowia. Będą w niej dyżurować przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzięki temu będzie można wyrobić Eu-

Nie zapomnieliśmy również o amatorach
dobrych smaków oraz smakoszach złotych
trunków. Na Targach będzie specjalna strefa
Food Trucków. Znajdziecie tam między innymi burgery, hot dogi, frytki, gofry, Piwo
z Żuka i wiele innych.
XIV edycję Targów Motoryzacyjnych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Na naszych drogach

Będzie bezpieczniej?
Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń
podczas wypadków – to główne
cele przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji
ustawy o drogach publicznych.
Dostosowuje on polskie prawo do
unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania
bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej.
Dyrektywa UE dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej
przewiduje przeprowadzanie oceny
ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych
kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu
drogowego). Nowe przepisy, oprócz
dotychczasowych dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T)
obejmą także:

· autostrady i drogi ekspresowe lub ich
odcinki poza siecią TEN-T,
· drogi krajowe lub ich odcinki, które
przebiegają poza miastami oraz są
budowane lub przebudowywane albo
zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
· drogi wojewódzkie lub ich odcinki,
które przebiegają poza miastami oraz
są budowane lub przebudowywane
albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i
nie posiadają zjazdów.
W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad przepisy
dotyczące oceny bezpieczeństwa
ruchu drogowego obejmą również
drogi krajowe w miastach oraz drogi
krajowe wybudowane bez udziału
środków unijnych.
Wprowadzona zostanie procedura
przeprowadzania co 5 lat oceny ry-

zyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny
bezpieczeństwa ruchu drogowego
obejmującej całą sieć, której skutkiem
będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie
z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa
ruchu drogowego i działań zaradczych
przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa.
W wyniku ukierunkowanych kontroli
brd wytypowane zostaną odcinki do
podjęcia działań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które dadzą jak najszybszy skutek.
Ustanowiony zostanie obowiązek
systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich
procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Nowe przepisy przewidują, że
wydłużony zostanie okres obowiązywania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego do
5 lat i termin pomiędzy szkoleniami
okresowymi do 5 lat.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 3 czerwca 2022
TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

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

49.900 zł

43.800 zł

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

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

173.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

79.900 zł

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

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 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
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 X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
21.900 zł
OPEL CORSA, 1.2 E, rok prod. 2008, kraj., I-wł.,10.400 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT 

69.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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Wady i zalety

Instalacje gazowe
w samochodzie
Głównym powodem, dla którego właściciele samochodów
decydują się na instalacje gazowe w pojazdach jest
oczywiście
oszczędność.
Nawet teraz, przy dużych
wzrostach cen, autogaz wypada najlepiej. Jakie są wady i
zalety instalacji LPG? Wyjaśniamy.

Zarówno używane, jak i nowe samochody z LPG w trakcie jazdy
emitują znacznie mniej związków
węgla, azotu czy ciężkich wodorów. Najważniejsze – samochód
na gaz nie przyczynia się powstawania smogu. Podsumowując, jeżeli chcemy zadbać o nasz budżet,
a także o środowisko, zdecydowanie warto rozważyć montaż instalacji LPG.

Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu
LPG – po angielsku oznacza
Liquified Petroleum Gas, co można
przetłumaczyć jako płynny gaz
naftowy. Stanowi on mieszaninę
propanu i butanu, a więc gazów,
które uwalniają się jako produkty
uboczne podczas rafinacji ropy
naftowej. Jest ona łatwopalna,
jednak nie trująca. W rzeczywistości jest także bezwonna, jednak
przykry zapach, który wyczuwamy
to wynik sztucznego nawaniania.
Stosuje się tę metodę w celu łatwiejszego wykrycia wycieku. LPG
jest cięższy niż powietrze i lżejszy
od wody. Choć rozpuszcza oleje,
tłuszcze i gumę naturalną, nie
przyczynia się do powstawania
korozji stali.

Wady samochodu na gaz
Chociaż jazda samochodem na
gaz może wychodzić nas sporo
taniej, zapewniając nawet 50
procent oszczędności na 100-kilometrowym odcinku, wydatki
związane z instalacją, mogą wynieść całkiem sporo. Dlaczego?
Choćby z tego względu, że kierowcy z LPG są zobowiązani, aby
częściej podda-wać samochody
przeglądom technicznym, które
nie kosztują mało. Ponadto, co
10-15 tys. kilome-trów powinno
się wymieniać filtr gazu, a po dziesięciu latach trzeba dokonać homologacji butli ga-zowej. Jeżeli
instalacja gazu w aucie zostanie
wykonana niefachowo, może
sprawić, że pojazd stanie się bardziej awaryjne. Nie próbujmy
zaoszczędzić, najlepiej pojechać
w tym celu do doświadczone-go
zakładu montażowego. Do wad
z pewnością możemy zaliczyć
ograniczenie wolnej przestrzeni
w bagażniku, chociaż istnieje
możliwość zamontowania butli w
miejscu koła zapasowego. Uciążliwa dla kierowców może być
konieczność częstszego tankowania, ponieważ samochód z instalacją LPG zużywa więcej gazu,
niż benzyny. Należy pamiętać, że
przerobienie samochodu na LPG,
nie w każ-dym modelu się opłaca.
Jeżeli montaż okaże się bardziej
skomplikowany, jego cena będzie
po prostu wyższa. Istotną kwestią
jest to, że kierowca ma obowiązek
w ciągu 30 dni zarejestrować nową
in-stalację gazową we właściwym
Wydziale Komunikacji. Jeżeli tego
nie dopilnuje, podczas kontroli
drogowej i ujawnieniu tego faktu,
może otrzymać mandat, a policja
będzie miała dodatkowo prawo
do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kolejna wadą
jest to, że nie w każdym garażu
podziemnym możemy zaparkować
auto na gaz.

Zalety samochodu na gaz
Najważniejszym argumentem,
który przemawia za montażem
instalacji LPG w samochodzie
są wydatki na paliwo. Litr gazu
jest zazwyczaj o połowę tańszy
niż litr paliwa. Należy jednak pamiętać, że aby instalacja gazowa
w samochodzie była opłacalna,
niezwykle istotna jest jej prawidłowa eksploatacja. W każdym
razie sporo kierowców, którzy
pragną zaoszczędzić, decyduje się
na montaż instalacji gazowej w
pojeździe bądź też zakup nowego
auta z fabrycznym LPG. Co ciekawe, coraz więcej producentów
samochodów oferuje taką opcję
w swoich salonach. W przypadku
autogazu sprawa wygląda następująco: im więcej jeździmy, tym
więcej możemy zaoszczędzić.
Bez problemu zatankujemy auto
właściwie na każdej stacji benzynowej, ponieważ w większości
miejsc znajdziemy przynajmniej
jedno stanowisko, gdzie można zatankować gazem płynnym. Kolejnymi plusami, które przemawiają
za inwestycją w samochód na gaz
jest to, że auto z instalacją LPG
jeździ cicho i płynne. Ponadto to
bardzo ekologiczne rozwiązanie.

■ Paula Nogaj

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

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

Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS
OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
AUTOBUSÓW
MOTOCYKLI I SKUTERÓW
POJAZDÓW ROLNICZYCH
WÓZKÓW INWALIDZKICH
PRZEMYSŁOWE
TRAKCYJNE

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

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

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów
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Obowiązujące przepisy

Prawo jazdy na quada. Kto może jeździć?
Quady, inaczej nazywane ATV, z roku
na rok stają się coraz bardziej popularne.. Jazda na takim czterokołowcu
to oczywiście ciekawa rozrywka, ale
pojazdy te są także wykorzystywane
w pracy na rozległych terenach. Wiele
osób zastanawia się, czy aby móc prowadzić quada, należy mieć prawo
jazdy. Oczywiście jak w przypadku
każdego pojazdu silnikowego, wymagane jest w tym przypadku
odpowiednie uprawnienie, które uzależnione
jest
od
wielkości
czterokołowca.
Czym są czterokołowce?

Czterokołowce, jak sama nazwa wskazuje to pojazdy o czterech kołach. Zalicza
się do nich m.in. quady i mikrosamochody.
Definicja zawarta w ustawie „Prawo
o ruchu drogowym” wyjaśnia, że jest to
pojazd samochodowy przeznaczony do
przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna
nie przekracza - w przypadku przewozu
rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu
osób 400 kg. W ustawie jest także mowa
o czterokołowcu lekkim. Jest to pojazd,
którego masa własna nie przekracza 350
kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy
do 45 km/h.
Quady a obowiązujące przepisy

Istnieje kilka przepisów, które należy
przestrzegać przy użytkowaniu quadów.
Podczas jazdy należy mieć na sobie kask
ochronny, podobnie jak w przypadku
motocyklu. Wyjątkiem od tej reguły są
czterokołowce, które są wyposażone
w zamknięte nadwozie oraz pasy bezpieczeństwa – w praktyce jednak mowa
o mikrosamochodach. Kolejny istotny
przepis dotyczy przewozu pasażerów.
Tak jak w przypadku motocykli, nie ma
w przypadku ATV ustalonego minimalnego wieku przewożonego pasażera, jednakże gdy chodzi o dziecko do siedmiu
lat, bezwzględnie nie można przekraczać
prędkości 40 km/h. Zgodnie z przepisami,
po drogach można poruszać się quadami
tylko jeśli posiadają one homologacje, tablice rejestracyjne i polisy OC.
Gdzie można poruszać się quadami?

Jazda quadem jest dozwolona na drogach publicznych i oznaczonych, a także
w strefie ruchu i zamieszkania. Oczywiście z quadów można korzystać również
na przeznaczonych ku temu terenach.
Zakaz jazdy ATV obowiązuje m.in. na leśnych duktach, plażach czy też w parkach
narodowych i krajobrazowych. Co ważne,
nie można poruszać się tymi pojazdami
po autostradach i drogach ekspresowych
– bez względu na to, jaką prędkość mogą
one osiągać. Podczas jazdy drogami publicznymi, quady muszą stosować się do
wszystkich zasad ruchu drogowego.
Jaka kategoria prawa jazdy uprawnia
do poruszania się quadem?

To, jakie prawo jazdy upoważnia do jazdy
quadem, zależy od wielkości i osiągu pojazdu. Należy pamiętać o tym, że wśród
czterokołowców wyróżnia się również
czterokołowce lekkie – kategoria homologacyjna L6e. Jeżeli quad należy do

tej grupy pojazdów, mogą go prowadzić
osoby z uprawnieniami kategorii AM, czyli
odpowiednikiem dawnej karty motorowerowej. Podsumowując, quady zaliczane do
czterokołowców lekkich użytkować mogą
osoby z uprawnieniami motocyklowymi
lub samochodowymi. O prawo jazdy kategorii AM można ubiegać się po ukończeniu
14 roku życia, więc zgodnie z prawem, dopiero od takiego wieku można poruszać
się małymi quadami po drogach publicznych. Warto wiedzieć, że kurs i egzamin na
prawo jazdy kategorii AM odbywa się wyłącznie na motorowerze. Cięższe quady,

które określane są mianem zwykłych, prowadzić można dopiero po ukończeniu 16
lat i uzyskaniu prawa jazdy kategorii B1.
Osoby pełnoletnie mogą natomiast prowadzić quady, jeśli posiadają ważne prawo
jazdy kategorii B.
Mandat za brak uprawnienia

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że za złamanie przepisów można otrzymać
surową karę. Kierującemu quadem, który
nie posiada prawa jazdy odpowiedniej
kategorii, grozi mandat w wysokości 300
zł. Jeżeli natomiast kierowca nie posiada
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w ogóle prawa jazdy, wtedy wysokość mandatu może wynieść nawet 500 zł.
Quady dla dzieci

W ostatnich latach przyszła moda na kupowanie quadów dzieciom np. jako prezent na komunię. W sklepach dostępnych
jest wiele modeli, które dostosowane jest
do konkretnego wieku dziecka, jego wagi
i umiejętności. Trzeba jednakże pamiętać
o tym, że quad z silnikiem spalinowym nie
jest zabawką. Alternatywą dla młodszych
dzieci, które marzą o jeżdżeniu quadem, są
pojazdy elektryczne. Do złudzenia przypominają one prawdziwe quady, jednak
w przeciwieństwie do nich, działają na akumulatory, które trzeba oczywiście regularnie ładować. Na rynku dostępne są różne
modele, które gwarantują jazdę do pełnego
rozładowania od 2 do nawet 8 godzin.
■ Paula Nogaj
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Rzucić wszystko
i wsiąść do kampera
Może tak rzucić wszystko,
wsiąść w kamper i pojechać
tam, gdzie nikt nas nie znajdzie?
Kampery i caravaning, wcześniej
niezwykle popularne w Europie
Zachodniej, od 2020 roku podbijają również polski rynek.
Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nim obostrzenia, znacznie ograniczyły
dostępność hoteli w Polsce i na
świecie. Kampery rozwiązywały
problem. Mogliśmy jechać nad
Bałtyk lub w Bieszczady i nieograniczeni żadnymi zakazami,
odpoczywać na łonie natury.
Pandemia dzisiaj nie jest już taka
straszna, a od jej wybuchu minęły
ponad dwa lata, ale kampery nie
wychodzą z mody. Jak informuje
platforma Campiri.pl, zajmująca
się pośredniczeniem w wynajmie
kamperów, w 2021 r. w Polsce
zarejestrowano niemal 5 tys. kamperów, to o ponad 60 proc. więcej
niż rok wcześniej.
- Nasze analizy i zagregowane
dane wskazują, że rynek rośnie
w szybkim tempie - mówi dyrektor generalna Campiri.pl Katarzyna Jedlińska. - W 2022 roku
prognozujemy, że w rejestrach
pojawi się ok. 7-8 tys. kolejnych
kamperów, w tym ok. 3-4 tys. nowych pojazdów.
Zainteresowanie kamperami jest
tak duże, że trzeba długo czekać
na zakup wymarzonego domku na

kółkach. Pandemia i wojna, która
wybuchła na Ukrainie, mają negatywny wpływ na rynek. Brakuje
części i podzespołów, dlatego producenci nie nadążają z zamówieniami. W skrajnych przypadkach
na zamówionego, nowego kampera
trzeba czekać nawet dwa lata. Normalny czas oczekiwania to rok.
Kupno używanego kampera
wcale nie jest łatwiejsze. Pojazdy
w dobrym stanie szybko znikają
z tablic ogłoszeniowych. Telefony
do sprzedających urywają się
już kilka minut po zamieszczeniu
oferty w internecie.
Przy kupnie używanego kampera
należy zwracać uwagę przede
wszystkim na stan tzw. „budy”.
Dziura w powłoce, wilgoć mogą
sprawić, że korzystanie z kampera szybko stanie się niemożliwe.
Usunięcie tych usterek może być
trudne i bardzo kosztowne. Łatwiej naprawić sam pojazd. Kampery mają w większości stare
silniki napędowe Diesla, które
stosunkowo łatwo naprawić, a dostępność części nowych i używanych jest duża.
Co
prawda
infrastruktura
w Polsce wciąż znacznie odbiega
od tej dostępnej w Niemczech czy
Skandynawii, gdzie ta forma turystyki jest niezwykle popularna,
ale pod tym względem wszystko
zmienia się najlepsze. Poza tym
w naszym kraju możemy się za to
zatrzymać niemal wszędzie, co
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regulaminy mają również zapisy
limitu kilometrów na dzień, za
każdy kolejny trzeba dodatkowo
zapłacić.
Kupno kampera to jeszcze
większy wydatek. Kilkunastoletniego kampera w dobrym stanie
kupimy za kilkadziesiąt tysięcy zł,
ale za nowego dobrej klasy trzeba
zapłacić już ponad 200 tysięcy zł,
a są również pojazdy, które kosztują dwa razy więcej.

sprawia, że możemy wypoczywać
bezpośrednio nad rzeką czy jeziorem. To fascynujące przeżycia.
Co trzeba wiedzieć,
wypożyczając kampera?
Wypożyczenie kampera można
porównać do wynajęcia pokoju
w hotelu. Dlatego przed wypożyczeniem należy poznać regulamin wypożyczalni i sprawdzić,
jakie wyposażenie ma kamper.
Niektóre wypożyczalnie wprowadzają zapisy o wieku osoby
wypożyczającej powyżej 30 lat
i posiadaniu prawa jazdy od minimum 5 lat. Wynika to z faktu, że
kamper nie jest jednak zwykłym
samochodem osobowym, a niesprawny pojazd to duży problem
dla wypożyczalni, bo w kolejce
czekają następni klienci.
Sprawdzić należy m.in. to, czy
możemy zabrać ze sobą na wakacje czworonoga. Nie wszędzie istnieje taka możliwość, bo
nawet niewielkie zniszczenia
w kamperze ze względu na charakterystykę pojazdu, mogą być

kosztowne, dlatego nie wszyscy
właściciele wypożyczalni się na to
zgadzają.
Wielu osobom, które decydują się na caravaning, że jest to
tania forma turystyki, skoro nie
musimy płacić za hotel. Nic bardziej błędnego. Doba za wypożyczenie kampera kosztuje od 300
do 800 zł i jest uzależniona od
sezonu, a także od wyposażenia
i standardu pojazdu. Najtrudniej
wypożyczyć kamper w wakacje
(lipiec-sierpień), w także w okolicach Wielkiej Nocy, Majówki,
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wtedy za wypożyczenie pojazdu zapłacimy też
znacznie więcej.
Wypożyczenie
luksusowego
pojazdu może kosztować nawet
1200 zł za dobę.
Dodatkowym obciążeniem jest
konieczność wpłacenia kaucji,
która wynosi od 3 do 5 tysięcy
zł. Niektóre wypożyczalnie mają
również zapisaną dodatkową
opłatę serwisową (100-300 zł),
a także opłatę za oddanie nieposprzątanego kampera. Niektóre

Kiedy najlepiej wybrać się
w podróż kamperem?
– Rodzinna wyprawa kamperem
to pomysł na wspólne spędzenie
weekendu w niepowtarzalnych
okolicznościach przyrody. Potwierdzają to nasze statystyki
– aż 90 proc. osób, które już spróbowały tej formy wypoczynku,
z pełnym przekonaniem poleciłoby ją innymi. Do tego aż dwóch
na trzech Polaków chciałoby
spróbować podróży kamperem.
Jeśli zadbamy o rezerwację auta
wcześniej, zapłacimy mniej, mając
większy wybór. Wiosną ceny są
niższe nawet o 30-40 proc. od
tych, które obowiązują w lipcu czy
w sierpniu – podkreśla Katarzyna
Jedlińska, dyrektor generalna
Campiri.pl, czyli platformy internetowej do wynajmu kamperów,
działającej jak popularne serwisy
rezerwacyjne typu Airbn’b.
Ekspertka przypomina, że szczyt
sezonu na kampery przypada
mniej więcej na okres od drugiej
połowy czerwca do września, stąd
niższa cena najmu wiosną. Poza
sezonem wynająć auto można też
na krótszy okres.
■ TS
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Mechanika Pojazdowa

Kompleksowe naprawy mechaniczne pojazdów wszystkich marek

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych wszystkich typów pojazdów

Zadzwoń:

Nasz adres

Godziny otwarcia

34 328 49 79
604 587 195
608 800 679

Częstochowska 53,
Częstochowska 101,
Jaskrów

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

Co oznacza kontrolka
check engine?
Co może oznaczać zaświecenie się kontrolki check
engine na desce rozdzielczej?
Czy zwiastuje ona poważną
awarię? Jak powinien zachować się kierowca, gdy
kontrolka się zapali? Nie musimy panikować, ale nie należy
jej lekceważyć. Wyjaśniamy,
co sygnalizuje.
Check engine to kontrolka
silnika, która w samochodach
może pojawić się jako komunikat
„CHECK ENGINE”, co w tłumaczeniu z angielskiego oznacza

„sprawdź silnik” bądź też w formie
schematycznego obrysu bloku silnika. Jeżeli zauważymy kontrolkę,
która świeci się na żółto, najlepiej
dokończyć jazdę samochodem
i umówić się na wizytę u mechanika. Check engine to jeden z elementów systemu samodiagnostyki
pojazdu. Może się wyświetlić
w momencie, kiedy komputer
otrzyma informację o nieprawidłowej pracy jednego z czujników.
Silnik przechodzi wówczas w tryb
awaryjny, co oznacza, że jego moc
jest ograniczona. Kontrolka silnika załącza się tylko wtedy, gdy

odchylenia od normy występują
przez dłuższy czas. Sterownik nie
przekazuje informacji o krótkich
wahaniach, które nie stanowią powodu do obaw. W sytuacji kiedy
sami zauważymy w przypadku
naszego samochodu takie objawy
jak spadek mocy czy większe zużycie paliwa, a mimo to, kontrolka
check engine nie zapala się, może
to oznaczać awarię któregoś
z układów mechanicznych.
Jakie są najczęstsze przyczyny?
Kontrolka check engine może
zapalić się z różnych przyczyn.

W przypadku systemów samodiagnostyki, które są stosowane
w nowych pojazdach, może
się ona wyświetlać w sytuacji,
kiedy wykryta zostanie usterka
w jednym z podzespołów silnika
bądź też kiedy układ wtryskowo-zapłonowy nie działa poprawnie.
Ponadto sygnalizować może
także uszkodzony przepływomierz, który rejestruje ilość oraz
gęstość dostarczanego do silnika
powietrza. Kolejną przyczyną
może być awaria sondy lambda,
która znajduje się w kolektorze
wydechowym i umożliwia ustalanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Silnik przejdzie
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w tryb awaryjny także wtedy, gdy
komputer zarejestruje nieprawidłowe funkcjonowanie czujników
położenia przepustnicy, ciśnienia
w kolektorze ssącym, położenia
wału korbowego oraz wałków
rozrządu. „Check engine” może
ostrzegać ponadto o usterce katalizatora, zaworu recyrkulacji
spalin (EGR) czy zapchanym filtrze
cząstek stałych.
Kontrolka check engine a LPG
Często zdarza się, że kontrolka
check engine włącza się w samochodach, które są wyposażone
w instalację LPG. Dzieje się tak
ze względu na rozregulowanie
instalacji i nieprawidłowe dawkowanie gazu, które prowadzi do zakłócenia funkcjonowania całego
układu zasilania pojazdu. Wówczas należy sprawdzić filtry gazu,
reduktor lub wtryskiwacze gazu
w instalacji.
■ Paula Nogaj

RENOWACJA I ZABEZPIECZANIE LAKIERÓW
POWŁOKAMI CERAMICZNYMI FX PROTECT

MICHAŁ KOZAK
+48 507 890 564

www.kozak-studio.pl
biuro@kozak-studio.pl
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Symbole na samochodach

Co oznacza naklejka
ze znakiem ryby?
Często na drogach możemy
zauważyć samochody z różnymi naklejkami. Czasami są
one żartobliwe, bywają formą
reklamy, ale dla niektórych to
także sposób na poinformowanie innych uczestników
ruchu o swoich poglądach
bądź też przynależności do
określonej społeczności. Co
zatem oznacza znak ryby na
samochodzie?
Naklejki na samochodach bywają różne. Niektórzy wybierają oznaczenia, które informują
o tym, że w aucie przewożone
są dzieci, inni deklarują w ten
sposób, że są miłośnikami zwierząt, uprawiają konkretny sport
lub wykonują dany zawód. Można
więc spotkać w formie nalepek
strażaków, wędkarzy czy na przykład tancerzy. Są też tacy, którzy
lubią ostrzegać i wybierają napisy
typu „Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie”. Nie brakuje
tych, którzy mają duże poczucie
humoru i żartują sobie, wybierając hasła „Nie spieszy mi się.
Jadę do pracy”. Naklejka ryby na
pojazdach przybiera najczęściej

formę dwóch zgiętych linii, które
stykają się ze sobą z jednej strony
i przecinają z drugiej. To prosty
symbol, który nawiązuje do religii
chrześcijańskiej od początku jej
istnienia. Słowo „ichtys” w starogrece oznacza rybę, a pierwsze litery zwrotu Iesus Christos, Theou
Yios, Soter to inaczej Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Zwyczaj
naklejania ryby na pojazd został
zapoczątkowany w protestanckich Niemczech. Umieszczając
ten symbol na pojeździe, kierowcy
podkreślają swoją przynależność
do wyznania rzymsko-katolickiego. Przypominają także innym
uczestnikom ruchu o tym, że
słowa Chrystusa wciąż są żywe.
Niektórzy mogą zapytać, dlaczego ryba, a nie na przykład znak
krzyża. Symbol ryby był dla prześladowanych chrześcijan znakiem
rozpoznawczym. Z kolei znak
krzyża powiązany został w wiarą
katolicką dopiero około IV w. i dla
wierzących stanowił symbol pamięci o śmierci i ukrzyżowaniu
Jezusa. Ryba nawiązuje z kolei do
chrztu, początku życia, witalności
oraz do pokarmu chrześcijan.
■ Paula Nogaj
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Badania

Obywatele Ukrainy Coraz trudniej o młode auta używane
płacą za przejazdy
Od 1 czerwca osoby mające
ukraińskie tablice rejestracyjne muszą płacić za przejazd
polskimi autostradami. Naszych wschodnich sąsiadów
obowiązują takie same zasady,
jak wszystkich pozostałych
użytkowników dróg.
- Obserwowane w marcu oraz
kwietniu zjawisko zwiększonego
ruchu pojazdów na ukraińskich
tablicach rejestracyjnych na wybranych kierunkach, świadczące
o przemieszczaniu się uchodźców
z Ukrainy w kierunku Polski i innych państw Europy już nie występuje – twierdzi Rafał Weber,
sekretarz stanu, odpowiedzialny
w Ministerstwie Infrastruktury za
sprawy związane z transportem
drogowym, drogami publicznymi
i bezpieczeństwem ruchu drogowego - Może to oznaczać, że pojazdy na ukraińskich numerach
rejestracyjnych poruszające się po
drogach na terenie naszego kraju
nie przewożą uchodźców uciekających przed wojną. Zaobserwowali
ten fakt również koncesjonariusze
płatnych odcinków autostrad –
dodaje. W związku z tym od osób
jadących pojazdami na ukraińskich
„blachach” pobierane są normalne
opłaty za przejazd.
Zmiana nie dotyczy pojazdów

przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Niezależnie od państwa rejestracji takie
pojazdy nadal nie będą musiały
wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.
Każdy podmiot lub organizacja
planująca przejazd pojazdu lub
konwoju z pomocą humanitarną
przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące
informacje:
• dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres
poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu),
• ilość pojazdów,
• numery rejestracyjne pojazdów,
• wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,
• wskazanie planowanej trasy
przejazdu przez Polskę, ze
szczególnym uwzględnieniem
odcinków autostrad A1, A2 i
A4 oraz daty przejazdu przez
terytorium Polski w obydwu
kierunkach.
W przypadku zwolnienia od
opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
■ Katarzyna Gwara

Tylko w trzech krajach Europy
Środkowej, w Polsce, Czechach i Słowacji, w pierwszym
kwartale br. zniknęło 9.500
samochodów w wieku poniżej
4 lat, z czego najwięcej
w Polsce. Według danych AAA
AUTO, o ile rok temu w analogicznym okresie na polskim
rynku samochodów używanych można było wybierać
spośród 31.598 niemal nowych aut, to w tym roku oferta
zmniejszyła się aż o 6.150 pojazdów, do 25.448.

Dane AAA AUTO wskazują
na jeszcze jedną dużą zmianę,
która miała miejsce w segmencie
młodych aut używanych. Wraz
z dużym spadkiem dostępnych
samochodów, ich mediana ceny
wzrosła aż o 32,4 proc. W pierwszym kwartale tego roku mediana
ceny takich aut wynosiła 111.506

złotych, a rok temu w tym samym
okresie czasu, wynosiła 84.200 złotych. Dla porównania, mediany cen
u naszych południowych sąsiadów
były w tym samym czasie wyższe 124.450 złotych w Czechach oraz
118.320 złotych w Słowacji.
- Tak długi okres z mocno ograniczoną podażą nowych samochodów spowodował, że auta
używane w wieku do czterech
lat stały się intersującą ofertą
dla kupujących. Mediana wieku
aut w tym segmencie wynosi
niespełna dwa lata, a mediana
przebiegu około dziewiętnastu
tysięcy kilometrów,
co powoduje, że
takie samochody są
bardzo atrakcyjne,
a więc także szybko
znikają z rynku
wtórnego. Niestety
pochodną tej sytuacji są duży wzrost
cen i oczywiście
ograniczona oferta
– powiedziała Karolína
Topolová,
Dyrektor
Generalna AURES Holdings, operatora
międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.
Najczęściej oferowaną marką
niemal nowych samochodów używanych w Polsce w pierwszym
kwartale 2022 roku była Toyota,
a w Czechach i Słowacji – Skoda.
Ranking najczęściej oferowa-

nych do sprzedaży modeli aut
używanych w wieku do czterech
lat wraz z medianą ceny, w Polsce
w I kw. 2022 roku:
1. Toyota Corolla
94 800 PLN
2. Toyota Yaris	 64 900 PLN
3. Hyundai i30	 71 900 PLN
4. Renault Clio	 55 475 PLN
5. Nissan Qashqai  99 990 PLN
6. Audi A6	 259 900 PLN
7. Hyundai Tucson  107 600 PLN
8. Dacia Duster	 69 500 PLN
9. BMW 3	 170 000 PLN
10. Kia Ceed	 80 000 PLN

Po marcowym wzroście ofert
samochodów na wtórnym rynku,
w kwietniu Polacy ruszyli na zakupy aut używanych. Według
miesięcznego raportu AAA AUTO
opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych
w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w kwietniu
2022 roku w Polsce pojawiło
się 205.811 aut z drugiej ręki.
Oznacza to duży spadek samochodów na rynku o 26.013 aut
w stosunku do marca 2022 roku.
Jednocześnie wzrosła mediana
ceny aut używanych o 500 złotych
względem poprzedniego miesiąca,
do 24.000 złotych.
■ Katarzyna Gwara
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Do 30 czerwca

Pamiętaj o złożeniu deklaracji!
Tylko do końca czerwca właściciele i zarządcy budynków
mają czas na wywiązanie się z
obowiązku zgłoszenia źródła
ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Jeśli tego nie zrobią,
narażają się na karę grzywny.
Jeśli mamy w domu źródło
ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, na

złożenie deklaracji mamy czas do
30 czerwca 2022 roku.
Jeśli natomiast źródło ciepła
ogrzewające nasz dom zostało
zainstalowane po 1 lipca 2021
roku, deklarację musimy złożyć
w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.
Deklarację taką możemy złożyć
na trzy sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź
podpisem elektronicznym, mo-

żemy skorzystać ze strony www.
zone.gunb.gov.pl – wypełniamy
i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.
Możemy też wejść na stronę
magistratu, pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić
i złożyć osobiście w Urzędzie
Miasta
Częstochowy
przy
ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten
adres.
Można także po prostu przyjść
do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i
złożyć na miejscu.
Więcej informacji można zna-
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leźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem
https://bip.czestochowa.pl/
Pamiętajmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Tak
zdecydował ustawodawca. Za
niedopełnienie tego obowiązku
właścicielom i zarządcom może
grozić kara grzywny. Jeśli nie
zgłosimy do ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom,
możemy otrzymać grzywnę w
wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć
nawet do 5 tys. zł.
■ Katarzyna Gwara
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Od 1 lipca 2021 roku właściciele i
zarządcy budynków mają obowiązek
zgłoszenia źródła ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków
(CEEB).
Deklaracje
można składać online, bezpośrednio
w CEEB lub w wersji papierowej,
za pośrednictwem urzędu gminy/
miasta. Szczegółowe informacje na
temat celu i procedury zgłaszania
źródeł ciepła można znaleźć na
stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Są tam dostępne
m.in. filmy instruktażowe, wzory
wniosków i deklaracji oraz bogata
sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

34

PIĄTEK-NIEDZIELA, 3-5 CZERWCA 2022

budownictwo

budownictwo
Reakcja na rosnące ceny

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Popularny program „Czyste Powietrze”,
dzięki
któremu
właściciele domów jednorodzinnych
otrzymują
z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotację na wymianę
starego pieca (tzw. kopciucha)
oraz ocieplenie domu wraz z
kompleksową termomodernizacją,
zostanie
poddany
aktualizacji. Dzięki zmianom
program będzie uwzględniał
zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe oraz zakładał
jako podstawę eliminację strat
ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w
drugiej połowie bieżącego roku.

W bieżącym roku, z uwagi na
szereg wyzwań wynikających
z
warunków geopolitycznych,
dynamicznej sytuacji rynkowej
i skokowo wzrastających cen
nośników energii i materiałów,
resort klimatu i środowiska prowadzi zaawansowane prace nad
opracowaniem kolejnych zmian
w programie „Czyste Powietrze”.
Aktualizacja ma przede wszystkim
stanowić zachętę dla osób, które
będą wnioskować o dotację na
wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, tak aby zaplanowana do
realizacji inwestycja w efekcie doprowadziła do znacznego ograniczenia zużycia ciepła niezbędnego
do ogrzania budynku.

W obliczu coraz większych wyzwań klimatycznych, ekologicznych i ekonomicznych, program
„Czyste Powietrze” będzie systematycznie ewoluował, a poważne
zmiany w jego treści wymagają
wielu uzgodnień ze wszystkimi
interesariuszami, w tym również wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (które są realizatorami
programu w poszczególnych regionach) oraz z bankami, które
– oprócz gmin – uczestniczą
w realizacji programu. Dodatkowym, istotnym czynnikiem jest
fakt, że NFOŚiGW na początku
drugiej połowy 2022 r. planuje
wdrożenie nowego programu pod
nazwą „Ciepłe Mieszkanie”, komplementarnego wobec „Czystego
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Powietrza”. Będzie on bazował na
doświadczeniach i wnioskach z
pilotaży skierowanych do właścicieli budynków wielorodzinnych,
które od ubiegłego roku są prowadzone na terenie województwa
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a także śląskiego (gmina
Pszczyna).
Kolejnym etapem modyfikacji
w programie „Czyste Powietrze”
(chodzi o drugi etap 3. części,
który uruchomiono 25 stycznia
br.) będzie dodatkowe wsparcie
dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja tych przyszłych zmian jest
taka, aby beneficjentów wesprzeć
nie tylko finansowo, lecz również
wspomóc ich logistycznie w realizacji niezbędnych inwestycji,
służących poprawie jakości powietrza oraz komfortu życia. Według
planu, najbliższe i najpilniejsze
modyfikacje programu „Czyste
Powietrze” mają być wdrożone na
przełomie III i IV kwartału 2022 r.

35

Należy przypomnieć, że obecnie
w programie „Czyste Powietrze”
można otrzymać z NFOŚiGW dotacje na wymianę źródeł ciepła
i termomodernizację domu w
wysokości: do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla poziomu
podwyższonego oraz 69 000 zł
dla najwyższego poziomu. Oferta
jest skierowana do właścicieli lub
współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z
wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dotacja z NFOŚiGW obejmuje
wymianę starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także
przeprowadzenie gruntownych
prac termomodernizacyjnych budynku, w tym jego ocieplenie oraz
wymianę drzwi i okien.
■ Katarzyna Gwara
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Ruszył nowy program

Nawet 21 tysięcy złotych na pompę ciepła
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem
refundacja w postaci bezzwrotnej
dotacji. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach
powszechnych
prowadzonych
przez NFOŚiGW.
Potencjalni wnioskodawcy pod
uwagę muszą wziąć jeszcze jedną

Ruszył nabór wniosków do programu „Moje Ciepło”. W jego
ramach przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tysięcy
złotych na zakup i montaż
pomp ciepła w domu jednorodzinnym. Budżet wynosi 600
mln zł. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele tylko
nowych budynków mieszkalnych
o
podwyższonym
standardzie energetycznym.
Obowiązywać jednak pewna
zasada: najpierw inwestycja –
potem wypłata.
Nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod
nazwą „Moje Ciepło”, budzi bardzo
duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Podobnie
jak niezwykle popularny program
„Mój Prąd” (wspierający domową
fotowoltaikę), najnowsza propozycja resortu klimatu i środowiska
jest również kierowana bezpośrednio do osób fizycznych, czyli
właścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie dotyczy
powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania
domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej
wody użytkowej.
Wsparcie finansowe z NFOŚiGW
ma być udzielane w formie dotacji
stanowiących od 30 do 45 proc.
kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup
i montaż wybranej pompy ciepła
można dostać od 7 do 21 tys. zł,
w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Pieniędzy
powinno wystarczyć dla sporego
grona wnioskodawców - budżet
programu „Moje Ciepło” wynosi
aż 600 mln zł. Środki na jego obsługę pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego
instrumentu finansowego Unii
Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów
redukcji emisji dwutlenku węgla.
– Z tej racji, że dopłaty
z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym
standardzie energetycznym, program „Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu
„Czyste Powietrze”, który z kolei

wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach
– podkreśla prezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Przemysław
Ligenza. – „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy, budując
domy jednorodzinne, starają się
myśleć przyszłościowo, zarówno
pod kątem ekologii, jak i ekonomii.
Decydując się na montaż w swoim
nowym domu alternatywnego
źródła ciepła, jakim jest pompa
ciepła, realnie można wpłynąć na
obniżenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – zaznacza
szef NFOŚiGW.

Kto może liczyć na dotację
z NFOŚiGW?
Beneficjantami mogą być osoby
fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele
jednorodzinnych
domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez
nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się
taki, w przypadku którego (w dniu
ubiegania się o dofinansowanie
z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy
albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
domu.
Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła,
gdyż przewidziano jeszcze jedną
istotną możliwość: może to być
również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu
do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub
wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak,
że nie nastąpiło to wcześniej niż 1
stycznia 2021 r.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomił
nabór
wniosków
w programie „Moje Ciepło” 29
kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie natomiast
liczony od 1 stycznia 2021 r. do
31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim
nowym domu jednorodzinnym
pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny

kwestię formalną – warunkiem
otrzymania dotacji na pompę
ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego
budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygo-
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towania ciepłej wody użytkowej
(EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla
wniosków składanych w 2022 r.
oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce – za sprawą realizacji
tego programu - wyraźnie zwiększyć w Polsce udział odnawialnych
źródeł energii w finalnym zużyciu
energii oraz rozpropagować idę
OZE w polskim społeczeństwie.
■ Katarzyna Gwara
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ogłoszenia
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

USŁUGA KOSMETYCZNA
u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czarna, motocyklowa,

skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

USŁUGI
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

O Materac masujący rehabilitacyjny 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

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290

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

● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

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

INNE

● Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Mężczyzna lat 46 szuka pracy
jako tokarz - ślusarz.
Tel. 694 200 794

sport
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Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby

SMS „Nobilito”

Placówka otwiera klasę o profilu „taniec”
Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nibilito” to placówka, w której uczniowie
łączą naukę z rozwijaniem swojej sportowej pasji i dążą do realizacji marzeń.
Uczęszczają tam młodzi piłkarze Skry
Częstochowa, siatkarze ECO – Team
AZS Stoelze Częstochowa, a także pływacy z UKS „Orka”. Od roku szkolnego
2022/2023 w szkole Nobilito ruszy
klasa o nowym profilu tanecznym.
Oferta skierowana jest do uczniów z rocznika 2012, a więc do klas IV. 9 czerwca,
będzie miało miejsce spotkanie organizacyjne dla dzieci i rodziców zainteresowanych taneczną klasą. Zebranie odbędzie się
w murach SMS Nobilito (ul. Brzeźnicka 60).
- Uczniowie, którzy zdecydują się dołączyć
do klasy o profilu taniec, będą brali udział
w pokazach tanecznych oraz zawodach

sportowych, a niezbędnym elementem edukacji będą obozy sportowo-taneczne. Organizacja dnia w klasie o profilu tanecznym
obejmuje 16 godzin lekcyjnych, podczas
których będą realizowane zajęcia z tańca
nowoczesnego, akrobatyki, gimnastyki artystycznej, treningu motorycznego, pływania
oraz lekcji wychowania fizycznego – informuje SMS „Nobilito” - Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w takich rodzajach
tańca nowoczesnego jak break-dance, hip-hop, jazz, akrodance czy latino reggaeton.
Ponadto Szkoła Mistrzostwa Sportowego
będzie ściśle współpracować z dobrze
znanym Centrum Nauki Tańca Snake Dance.
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca z CNT. Nie ulega
wątpliwości, że zapewni to wysoką jakość
poszczególnych lekcji tego pięknego sportu
– zapewnia placówka.

PGE Ekstraliga

Włókniarz zmierzy się z Apatorem w Toruniu
W najbliższy piątek 3 czerwca drużyna
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa pojedzie do Torunia, by tam
zmierzyć się z ekipą For Nature Solutions Apator Toruń. Poznaliśmy już
awizowane składy na to niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie w
ramach VII rundy PGE Ekstraligi. Początek meczu zaplanowano punktualnie
na godzinę 20:30.
Częstochowska drużyna zajmuje obecnie
trzecie miejsce w tabeli klasyfikacji generalnej. W poprzedniej kolejce podopieczni
szkoleniowca Lecha Kędziory wygrali z
GKM-em Grudziądz 65:25. Na swoim koncie
biało-zieloni mają również wygraną z Betard
Spartą Wrocław oraz Arged Malesą Ostrów.
Porażkę zielona-energia.com Włókniarz
Częstochowa odniósł w starciu z Fogo Unią
Leszno, Motorem Lublin i Moje Bermudy

Stal Gorzów. Czy Lwom uda się w piątek wywalczyć zwycięstwo?

Awizowane składy

zielona-energia.com Włókniarz
Częstochowa
1. Leon Madsen
2. Bartosz Smektała
3. Fredrik Lindgren
4. Jonas Jeppesen
5. Kacper Woryna
6. Jakub Miśkowiak
7. Mateusz Świdnicki
For Nature Solutions Apator Toruń
9. Paweł Przedpełski
10. Robert Lambert
11. Patryk Dudek
12. Zastępstwo zawodnika
13. Jack Holder
14. Denis Zieliński
15. Krzysztof Lewandowski

59. Lot Południowo-Zachodniej Polski

Częstochowski pilot ze złotym medalem
59. Lot Południowo-Zachodniej Polski im.
Franciszka Żwirki to najstarsza impreza sportu
samolotowego
na
świecie.
Tegoroczna
edycja odbyła się w
dniach 26-28 maja 2022
r. na Lotnisku Pobiednik
Wielki. W podniebnych
zmaganiach
wzięło
udział 26 zawodników.
Bezkonkurencyjny
okazał się częstochowski
pilot – Marcin Skalik.
W zawodach rozegrano dwie konkurencje
nawigacyjne i jedną konkurencję lądowań.
Marcin Skalik uzyskał najlepsze wyniki w
konkurencjach nawigacyjnych, tym samym
zapewniając sobie złoty medal. Michał Wieczorek z Aer. Krakowskiego uplasował się na

drugim miejscu, a podium zamknął Marcin
Chrząszcz z Aer. Wrocławskiego. Pozostali
zawodnicy ACz zajęli kolejno: 5 miejsce –
Krzysztof Skrętowicz, 13 miejsce – Asia
Skalik, 16 miejsce – Tomasz Koperski, 19
miejsce – Szymon Kut.

Ponad 200 dzieci wzięło
udział w rywalizacji

Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby
odbył się w minioną niedzielę na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
w Częstochowie. W sportowych zmaganiach wzięło udział 8 klubów, które
wystawiły 20 drużyn w 4 kategoriach
wiekowych: mikrus (u9), mini żak
(u11), żak (u12) i młodzik (u14).
W sumie na stadionie rywalizowało
ponad 200 młodych zawodników i zawodniczek.
- Po raz kolejny udało nam się stworzyć
święto rugby w Częstochowie, przy okazji
organizacji Turnieju Dzieci i Młodzieży.
Złożyło się na to kilka czynników: dużo
walki fair play na boisku, dzieci bawiące
się sportem, pyszne ciasta przygotowane
przez rodziców naszych zawodników
i panująca przyjacielska atmosfera. To
wszystko sprawia, że nie ma lepszej promocji rugby. Cieszy mnie również ilość
dzieci w całym turnieju (ponad 200), ale
także liczebność naszych sześciu drużyn,
w których barwach zagrała niemal sześćdziesiątka zawodników i zawodniczek
- wszyscy na bardzo dobrym poziomie
sportowym - podsumował turniej Michał
Krzypkowski z Rugby Club Częstochowa.
Kategoria mikrus
W kategorii mikrus, która rozgrywana
była na małym boisku, udział wzięło pięć
drużyn – w tym dwie ekipy Rugby Club
Częstochowa. Poza gospodarzami wystąpiły także SP 103 z Krakowa, Hegemon
Mysłowice i Rugby Ruda Śląska. Najlepszą ekipą okazała się SP 103 z Krakowa
z trzema zwycięstwami i jednym remisem
na koncie. Drugie miejsce przypadło
pierwszej drużynie RCC, która uległa
jedynie zwycięzcom turnieju. Ostatnie
miejsce na podium przypadło drugiemu
zespołowi RCC, który co prawda musiał
uznać wyższość swoich kolegów z klubu,
ale udało im się zremisować z krakowianami. Na miejscu czwartym znalazła się
ekipa Hegemon Mysłowice, a miejsce 5
zajęła drużyna Rugby Ruda Śląska.
Kategoria mini żak
W tej kategorii wystąpiło sześć drużyn,
które zostały podzielone na dwie grupy.
Rugby Club Częstochowa podobnie jak
w kategorii mikrus, wystawił w zmaganiach żaków dwie ekipy. Pierwsza drużyna
trafiła do grupy A z AZS AWF Warszawa
i Rugby Ruda Śląska. Uległa nieznacznie
gościom ze stolicy (1:3) i pokonała drużynę ze Śląska (7:1), awansując tym

samym do półfinału z drugiego miejsca
w grupie. Druga drużyna RCC zmierzyła
się w grupie B z dwoma drużynami z Krakowa - Juvenią i NHRK. Nieznacznie
uległa NHRK (3:4) i zremisowała z Juvenią (3:3). Te wyniki sprawiły, że częstochowska ekipa zajęła ostatnie miejsce
w grupie i w finale o 5. miejsce zmierzyła
się z Rugby Ruda Śląska, wygrywając ten
mecz pewnie (7:3). Pierwsza drużyna RCC
w półfinale wygrała z Juvenią Kraków
(4:1) i w finale spotkała się ponownie
z AZS AWF Warszawa. Mecz jak przystało
na finał był bardzo zacięty i obfitował
w zwroty akcji. Ostatecznie to częstochowianie byli górą byli górą i pokonali
warszawiaków (5:4) i zwyciężyli w swojej
kategorii wiekowej. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęła drużyna
RC Częstochowa I, 2 miejsce AZS AWF
Warszawa, 3 miejsce Juvenia Kraków, 4
miejsce NHRK Kraków, 5 miejsce RC Częstochowa II, a na ostatnim, 6 miejscu uplasowała się ekipa Rugby Ruda Śląska.
Kategoria żak
Wśród żaków zmierzyło się ze sobą
sześć drużyn, które także zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A RCC przegrało oba swoje mecze. Najpierw z NHRK
Kraków (3:6), a następnie z Budowlanymi
Łódź SA (2:4) i musieli zawalczyć w meczu
o 5 miejsce z Rugby Ruda Śląska, który
tym razem pewnie wygrali 5:0. W klasyfikacji końcowej zwycięzcą została Juvenia Kraków, 2 miejsce na podium zajęła
drużyna AZS AWF Warszawa. 3 miejsce
przypadło zespołowi NHRK Kraków. Na
miejscu 4 znaleźli się Budowlani Łódź SA,
5 miejsce zajęła drużyna RC Częstochowa,
a ostatnie miejsce w klasyfikacji przypadło
Rugby Ruda Śląska.
Kategoria młodzik
W kategorii młodzik rozgrywanej już
na niemal całym boisku (zwężonym o 5 m
z każdej stron) wzięły udział trzy drużyny,
które rozegrały swoje mecze systemem
„każdy z każdym”. W pierwszym meczu
Juvenia Kraków pewnie pokonała Budowlanych Łódź SA (49:0). W drugim meczu
Rugby Club Częstochowa zmierzył się
z krakowianami. Po bardzo wyrównanej
pierwszej połowie (5:12), w drugiej nastąpiło znaczące pogorszenie gry częstochowian, którzy ostatecznie przegrali mecz
(5:48). W ostatnim meczu RCC nie dało
szans łodzianom pokonując ich wysoko
(55:12). Klasyfikacja turnieju: 1 miejsce
Juvenia Kraków, 2 miejsce RC Częstochowa, 3 miejsce Budowlani Łódź SA.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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