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POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

Ratownicy medyczni od dawna 
walczą o  wyższe wynagrodzenia, 
nie zgadzają się też na wyjątkowo 
trudne warunki pracy. Od 1 wrze-
śnia rozpoczęli ogólnopolski pro-
test. Część z  nich nie przyszła do 
pracy lub wzięła minimalną liczbę 
godzin podczas dyżurów. To powo-
duje, że na dyżurach często nie ma 
odpowiedniej liczby zespołów ra-
townictwa medycznego. W  niektó-
rych miastach karetki nie wyjechały 
do chorych.

W ubiegły piątek w skali kraju stan 
niedysponowania karetkami wy-
niósł ok. 25 proc. W  sytuacji kiedy 
nie ma dostępnej karetki, wysyłani 
są strażacy. Do zasłabnięć lata rów-
nież śmigłowiec LPR. Pod uwagę 
brany jest również scenariusz mó-
wiący o tym, że do pomocy urucho-
mione będzie również wojsko. Jak 
twierdzi minister zdrowia Adam 
Niedzielski, trzeba spodziewać się 
tego „w momencie, kiedy wszystkie 
kolejne linie zaplecza ratownictwa 
medycznego będą po postu nie od-
powiadały na bieżące potrzeby”.

Jak twierdzą rządzący, resort 
zdrowia prowadzi rozmowy z  róż-
nymi grupami zawodowymi pracu-
jącymi w służbie zdrowia. - Liczę na 
to, że w  najbliższym czasie, dniach, 
tygodniach, dojdzie do uzgodnienia 
stanowisk, ponieważ potrzebujemy 
jak najsprawniejszej, dostępnej 
służby zdrowia do leczenia pandemii 

w sytuacji jak nadejdzie czwarta fala 
i  wszystkich pozostałych schorzeń, 
które nie były leczone w taki sposób, 
w jaki powinny być leczone, również 
ze względu na epidemię – podkreśla 
premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei szef resortu zdrowia, odno-
sząc się do protestu ratowników, po-
wiedział, że „tutaj nawarstwiło się 
wiele problemów”. Pytany wprost, 
czy będą podwyżki dla ratowników 
medycznych, odparł, że nie chciałby 
sprowadzać wszystkich problemów 
do eskalowania żądań płacowych. 
Mówił, że w  czasie pandemii do-
datki były wypłacane również ra-
townikom. Szef MZ zaznaczył, że 
ostatnia regulacja z  lipca podniosła 
minimalne wynagrodzenie i skorzy-
stało z  niej w  sektorze medycznym 
250 tys. osób. Dopytywany, czy będą 
podwyżki dla ratowników, odpowie-
dział: „one po pierwsze już były od 
1 lipca”. - Ci, którzy są zatrudnieni 
na umowę o  pracę, wszyscy otrzy-
mali (podwyżki). Problem, z którym 
mamy do czynienia dotyczy pracow-
ników kontraktowanych (..), których 
jest nieco więcej niż połowa. I  rze-
czywiście tutaj jest problem, bo ta 
regulacja ich w naturalny sposób nie 
obejmuje - powiedział Niedzielski.

Ratownicy zapowiadają, że  
11 września chcą wziąć udział 
w  dużej manifestacji lekarzy, pie-
lęgniarek i  pracowników ochrony 
zdrowia, która ma odbyć się w stolicy. 

Swój udział zapowiedzieli przedsta-
wiciele niemal wszystkich zawodów 
medycznych, personelu pomocni-
czego ochrony zdrowia oraz liczne 
organizacje zawodowe. Wielu z nich 
przyjedzie do stolicy z  całej Polski. 
Po demonstracji w  Warszawie po-
wstanie również „białe miasteczko”.

O  sytuacji w  służbie zdrowia 
rozmawialiśmy z  Barbarą Płazą, 
przewodniczącą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i  Położnych w  Czę-
stochowie oraz Kamilem Pie-
trasem, ratownikiem medycznym 
w  częstochowskiej stacji pogo-
towia ratunkowego (str.10-11).

 ■ Katarzyna Gwara

Ratownicy medyczni protestują

Walczą o pieniądze 
i godne warunki 
pracy

Ratownicy medyczni rozpoczęli ogólnopolski protest. Część z nich nie przyszła do 
pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. W niektórych miastach 

wystąpiły spore opóźnienia w wyjazdach karetek do chorych.
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aktualności

Ponad 210 centymetrów miał 
sum złowiony przez wędkarzy z 
koła w Poczesnej. Okaz został 
wyciągnięty z zalewu w Poraju. 
Po błyskawicznej sesji zdję-
ciowej, ryba wróciła do wody.

Członkowie koła wędkarskiego z 
Poczesnej - Kamil Wawrzyn, Ma-
teusz Staszewski i Jakub Rybak 
– wymarzony okaz mieli na oku 
od jakiegoś czasu. - Łowimy  z 
łódki metodą verticalną. Rybę 
zlokalizowaliśmy w poniedziałek, 

ale... nie chciała współpracować – 
przyznaje ze śmiechem Mateusz 
Staszewski. Panowie się jednak 
nie poddali i po kilku dniach zro-
bili drugie podejście. - Poprawi-
liśmy błędy i po około godzinie 
wabienia sum skusił się na naszą 
przynętę. Po około 15 minutach 
wylądował na naszym pokładzie 
– relacjonuje Mateusz Staszewski. 
Okaz miał 210 centymetrów. Po 
błyskawicznej sesji, ryba wróciła 
do wody. - Wędkarstwo to piękne 
hobby. Dla nas wartością nad-
rzędną jest szacunek do ryb. Tym, 
które złowimy zawsze zwracamy 
wolność. Teraz mamy nowe wy-
zwani, chcemy pobić swój rekord. 
Celujemy w okaz koło 240 centy-
metrowy. I uchylając rąbka tajem-
nicy, mogę powiedzieć, że rybę 
mamy już namierzoną. Pozostaje 
tylko się z nią zaprzyjaźnić... - pod-
sumowuje ze śmiechem Mateusz 
Staszewski.

Sumy to ryby słodkowodne 
osiągające ponad 250 cm dłu-
gości i wagę ponad stu kilo-
gramów. Rekord Polski należy 
do Szymona Nowowiejskiego, 
który w zbiorniku elektrowni 
Rybnik złowił giganta o dłu-
gości 260 centymetrów. Jako 
ciekawostkę dodamy fakt, że 
kilka dni temu Mateusz Kal-
kowski w Wiśle wyłowił suma 
mierzącego 261 cm. Jest to 
więc nowy - jeszcze nieofi-
cjalny - rekord.

Zalew w Poraju

Złowili gigantycznego suma!

Korzystniejsze zasady

Przeliczenie czerwcowych emerytur 
bez wniosku
ZUS z urzędu przeliczy na ko-
rzystniejszych zasadach 
czerwcowe emerytury, które 
przyznano w tym roku. Oznacza 
to, że osoby te nie będą mu-
siały składać żadnego wniosku.

Prezydent podpisał ustawę, 
która rozwiązuje problem czerw-
cowych emerytur. - Dzięki temu 
zastosowanie do nich mają do-
datkowe waloryzacje kwartalne, 
które dotąd nie przysługiwały przy 
ustalaniu emerytury w czerwcu. 
Kluczowe jest to, że waloryzacje 
kwartalne, w szczególności za 
I kwartał roku, są bardziej ko-
rzystne niż waloryzacja roczna - 
wskazuje prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS.

Ustawa zmienia zasady wyli-
czania emerytur na stałe, dlatego 
w przyszłości osoby kończące 
wiek emerytalny w czerwcu będą 
mogły bez obaw składać wnioski 
o świadczenia w tym miesiącu. 
Zmiana przepisów obejmuje także 

emerytury przyznane w czerwcu 
2021 roku i renty rodzinne przy-
znane po członkach rodziny, 
którzy zmarli po 31 maja tego 
roku. - Nie ma przy tym znaczenia, 
czy ZUS przyznał emeryturę na 
wniosek ubezpieczonego czy z 
urzędu (czyli bez wniosku klienta, 
po rencie z tytułu niezdolności do 
pracy) – dodaje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Zgodnie z ustawą osobom, 
którym zostały przyznane emery-
tury w czerwcu tego roku,  świad-
czenia te zostaną przeliczone z 
urzędu, z uwzględnieniem usta-
wowych zmian - w terminie 30 dni 
od dnia wejścia w życie przepisów. 
Oznacza to, że osoby te nie będą 
musiały składać wniosku o prze-
liczenie wysokości emerytury. 
Ponowne obliczenie świadczenia 
i wypłata wyrównania nastąpi od 
dnia powstania prawa do świad-
czenia i jego wypłaty, nie wcześniej 
niż od 1 czerwca 2021 r.

W poprzednich latach osoby, 
które składały wniosek o eme-
ryturę w czerwcu, otrzymywały 
świadczenie niższe, niż gdyby 
wystąpiły z takim wnioskiem np. 
w maju lub lipcu. Wyliczenia ZUS 
wskazują, że na dotychczaso-
wych zasadach emerytura czerw-
cowa byłaby niższa od majowej  
o ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od lip-
cowej. Daje to nawet kilkaset zło-
tych miesięcznie, w zależności od 
wysokości emerytury.

- Co roku informowaliśmy i do-
radzaliśmy naszym klientom, aby 
- jeśli to możliwe - nie przechodzili 
na emeryturę w czerwcu, lecz po-
czekali co najmniej do lipca. Nasze 
działania przynosiły efekty, po-
nieważ swoją decyzję o przecho-
dzeniu na emeryturę w czerwcu 
przekładało kilkanaście tysięcy 
osób rocznie – informuje rzecz-
niczka. W ostatnich dwóch latach 
(2018-2019) liczba osób przecho-
dzących w czerwcu na emeryturę 
stanowiła ok. 1 proc. ogółu przy-
znanych w danym roku emerytur.

ZUS

Strajk to wyraz 
desperacji

Udany debiut

11-letnia częstochowianka 
nagrała piosenkę

Policjanci poszukują sprawcy wypadku

Potrącił rowerzystę  
na Wierzchowisku  
i uciekł

Pracownicy Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych grożą 
strajkiem. Domagają się pod-
wyżek wynagrodzeń, a  także 
zmian warunków pracy, zwięk-
szenia zatrudnienia 
i  ograniczenia godzin nadlicz-
bowych.

Na początku września 2021 roku 
Związek Zawodowy Związkowa 
Alternatywa działający w  ZUS 
wszedł z pracodawcą w spór zbio-
rowy. Pracownicy ZUS domagają 
się 60% podwyżki. Jeśli ich żą-
dania nie zostaną spełnione do 
14 września, zapowiadają strajk 
ostrzegawczy. - Mamy dość wy-
zysku i arogancji władzy – podkre-

ślają związkowcy. - Strajk nie jest 
dla pracowników przyjemnością, 
a  wyrazem desperacji. Jeżeli do 
niego dojdzie, cała odpowiedzial-
ność za jego skutki, w tym blokada 
wypłaty świadczeń, będzie po 
stronie rządzących - dodają.  Strajk 
ma się odbyć albo pod koniec wrze-
śnia, albo w pierwszej połowie paź-
dziernika. Jeśli i  to nie przyniesie 
żadnych efektów, związkowych 
chcą przeprowadzić referendum 
strajkowe i  przystąpić do bezter-
minowego strajku powszechnego. 
Co się z  tym wiążę? Fakt, że pra-
cownicy ZUS przestaną wyko-
nywać swoje obowiązki. To z kolei 
może doprowadzić do zatrzymania 
wypłaty wszelkich świadczeń.

Mimo młodego wieku, często-
chowianka Matylda Sołtysik, 
może pochwalić się już nie-
zwykle udanym debiutem w 
sieci. 11-latka nagrała pio-
senkę. W ciągu niespełna 
dwóch dni jej teledysk był wy-
świetlany już blisko 1400 razy. 
Wkrótce młoda wokalistka wy-
stąpi w programie „Mam 
talent”.

O młodej częstochowiance zro-
biło się głośno za sprawą udziału 
w Hot16Challenge2. Jej występ 
podbił serca internautów.

Dziewczynka swój muzyczny 
talent odziedziczyła po tacie, 
który również jest muzykiem i li-
derem zespołu Sołtys. Wspólnie 
z nim wystąpiła nawet w „Dzień 
Dobry TVN”. Teraz ponownie o 
sobie przypomniała za sprawą 
debiutanckiej piosenki „Jestem 
Matylda”. Wkrótce jej muzyczne 
umiejętności będziemy mogli po-
dziwiać w programie „Mam talent”. 
Częstochowiankę prawdopo-
dobnie zobaczymy w jesiennych 
odcinkach. Tymczasem zachęcamy 
do obejrzenia teledysku 11-latki – 
można go znaleźć na YouTube na 
kanale częstochowianki.

Częstochowscy policjanci po-
szukują kierowcy, który 
podczas manewru wyprze-
dzania 28-letniego rowerzysty 
nie zachował bezpiecznej odle-
głości i doprowadził do 
zderzenia, a następnie uciekł w 
kierunku Częstochowy. Kieru-
jący jednośladem z poważnymi 
obrażeniami kręgosłupa trafił 
do szpitala.

Do zdarzenia doszło 7 września 
około godziny 5.30 na drodze 
wojewódzkiej numer 483 w Ko-
lonii Wierzchowisko (na  87,4 ki-
lometrze). Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że sprawca 
jechał prawdopodobnie czarnym 
volvo. Nie zachował bezpiecznej 
odległości od wyprzedzanego ro-
werzysty i bocznym lusterkiem 

doprowadził do zderzenia. - Ro-
werzysta doznał poważnych ob-
rażeń i trafił do szpitala z urazem 
kręgosłupa, a po kierującym samo-
chodem zostało na miejscu tylko 
urwane lusterko- mówi podkomi-
sarz Sabina Chyra-Giereś, oficer 
prasowy częstochowskiej policji. 
Sprawca zdarzenia nie zatrzymał 
się, nie udzielił pomocy poszkodo-
wanemu i błyskawicznie odjechał 
w kierunku Częstochowy. - Pro-
simy osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje o zdarzeniu 
lub mają nagrania z videorejestra-
torów w swoich samochodach 
o kontakt z Wydziałem Krymi-
nalnym Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie dzwoniąc pod 
numer telefonu 47 85 812 80, 47 
85 812 55 lub 997 – podsumowuje 
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.
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Zaczynali od kilkunastu  
śniadań dziennie. Począt-
kowo chcieli bowiem połączyć 
pracę na etacie z  prowadze-
niem własnego biznesu. Ten 
miał być zajęciem tylko do-
rywczym. Wszystko potoczyło 
się jednak... nieco inaczej. 
Dziś Mateusz Kotwica 
i  Marek Biernat prowadzą 
dobrze prosperującą firmę 
śniadaniową nie tylko 
w  Częstochowie. Jakie były 
ich początki? Jaki mają 
przepis na sukces?

Katarzyna Gwara: Zróbmy sobie 
sentymentalną wycieczkę 
w przeszłość. Jak narodził się 
u was pomysł prowadzenia wła-
snej firmy? Skąd pomysł na 
otwarcie lokalu, w którym ofe-
rowane są wyłącznie śniadania?
Mateusz Kotwica: Wszystko zaczę-
ło się osiem lat temu. Pracowaliśmy 
z Markiem na etacie w jednej z firm. 
Marzyło nam się, aby przy okazji 
prowadzić też własną działalność. 
Mieliśmy jednak świadomość, że 
nasz pierwszy biznes może być tyl-
ko dodatkowym zajęciem. A, że cza-
sem każdemu z nas zdarzało się za-
pomnieć o  śniadaniu do pracy, to 
stwierdziliśmy, że ktoś, kto je do-
wozi  i  podstawia niemal pod nos, 
byłby ideałem (śmiech). Stwierdzi-
liśmy: to jest myśl! Skoro świt przy-
gotowywaliśmy więc kanapki i  ru-
szaliśmy z  nimi w  trasę, a  później 
pracowaliśmy na etatach.

Marek Biernat: Z czasem jednak by-
ło coraz trudniej pogodzić oba zaję-
cia. Postawiliśmy więc wszystko na 
jedną kartę i  odeszliśmy z  pracy. 
Stwierdziliśmy, że otworzymy knaj-
pę, w  której poza śniadaniami bę-
dziemy też sprzedawać dania obia-
dowe. Właściwie to te drugie miały 
być wiodące.

Mateusz Kotwica: Okazało się jed-
nak, że śniadania wciąż się bardzo 
dobrze sprzedają. Ba! Bywały na-
wet momenty, że schodziło ich wię-
cej niż obiadów. Uznaliśmy więc, że 
trzeba wybrać jeden kierunek, 
w którym będziemy się rozwijać. A, 
że knajpy serwujące obiady są nie-
mal na każdym rogu, to ten wybór 
wydawał się oczywisty. Postawili-
śmy śniadania i firmy śniadaniowej 
z prawdziwego zdarzenia. Już wte-
dy zakiełkowała nam w  głowie 
myśl, aby swoje oddziały otwierać – 
np. na zasadach franczyzy – też 
w innych miastach.

Katarzyna Gwara: Gdzie zatem 
– poza oczywiście Częstochową 
– znajdziemy „Śniadaniowców”?
Marek Biernat: W  pięciu innych 
miastach – w Opolu, Sosnowcu, 
Kielcach, Ostrowcu Święto-
krzyskim, a  od niedawna rów-
nież w  Gliwicach. Cztery 
pierwsze działają na zasa-
dzie franczyzy, a ten ostatni 
prowadzimy sami. Marzy 
nam się, aby w  niedalekiej 
przyszłości otworzyć kolej-
ny punkt – tym razem w  Kra-
kowie. Nie ukrywamy, że jesteśmy 
dumni z  tego faktu. Niewiele czę-
stochowskim przedsiębiorcom 
z branży gastronomicznej udało się 
otworzyć swoje punkty w  innych 
miastach.

Katarzyna Gwara: Wbrew pozo-
rom nie jesteście typowym lo-
kalem śniadaniowym. Wyróżnia 
was przede wszystkim fakt, że 
nie można się u was stołować, 
bo ze swoją ofertą wychodzicie 
na zewnątrz. W jaki zatem spo-

sób pozyskiwaliście swoich 
pierwszych klientów?
Mateusz Kotwica: Mówiąc kolo-
kwialnie trochę... z  partyzantki 
(śmiech).

Marek Biernat: Chodziliśmy od fir-
my do firmy i  przedstawialiśmy 
swoją ofertę. Nie czekaliśmy aż 
klienci sami nas znajdą. Wiedzieli-
śmy, że jeśli chcemy sprzedać 
nasz produkt, musimy go zapre-
zentować, jak największemu 
gronu. W  tej kwestii od tylu 
lat nic się nie zmieniło.  Do tej 
pory sami szukamy kanałów 
dystrybucji i  przecieramy 
szlaki dla naszych pracow-
ników.

Katarzyna Gwara: A co 
jeśli do danej firmy nie do-
trzecie, a ona chciałaby nawią-
zać z wami współpracę?
Marek Biernat: Wystarczy się z na-
mi skontaktować. Można nas zna-
leźć na facebooku, zadzwonić, czy 
napisać emaila. Nie jest to w żaden 
sposób wiążące. Nasz kierowca do-
ciera po prostu do danego miejsca 
i  sprzedajemy nasze produkty. Na 
początek współpracy zawsze mamy 
jakąś promocję – tak, aby pracowni-
cy spróbowali naszych wyrobów. 

Później ustalamy 
szczegóły – umawia-
my się, o której do firmy 
dociera pracownik, gdzie ma się 
zgłosić i jak długo czeka na klientów. 
Nie narzucamy firmom, że musimy 
sprzedać w  danym dniu tyle i  tyle 
kanapek, abyśmy przyjechali na-
stępnego dnia.

Katarzyna Gwara: Czy przecięt-
ny Kowalski może u was zamó-
wić pojedynczy posiłek?

Marek Biernat: Oczywiście. Mamy 
specjalną aplikację za pośrednic-
twem, której można zamawiać ofe-
rowane przez nas dania. To naj-
szybszy i  najłatwiejszy sposób. 
Nasz kierowca dostarczy posiłek 
nawet do domu. Zamówienie musi 
być jednak warte przynajmniej 
25 zł. Dowozimy do godziny 12.00.

Katarzyna 
Gwara: Co 
obecnie można 
znaleźć w waszym 
menu?
Mateusz Kotwica: Obecnie 
nasza oferta jest bardzo szeroka. 
Poza śniadaniami mamy dania typu 
fast food, do tego różnego rodzaju 
sałatki, a nawet krewetki. Są też da-
nia obiadowe – wśród nich dania 
mięsne i  wegetariańskie. Coś dla 
siebie znajdą też miłośnicy makaro-
nów, pierogów, a nawet sushi.

Marek Biernat: Do tego różnego ro-
dzaju desery, lemoniady, a  nawet 

świeżo wyciskane soki.

Mateusz Kotwica: Co 
istotne, zaczęliśmy 

również współ-
pracować z  in-

nymi firmami 
z  branży ga-
stronomicz-
nej. Chcemy 
n a s z y m 
k l i e n t o m 

proponować 
coraz więcej. Dzięki temu można 
u  nas kupić produkty oferowane 
przez Lekki Kęs, czy A Nóż Widelec, 
a  także desery z  Fit Cake. Krótko 
mówiąc, oni produkują, a  my to 
sprzedajemy. Jeśli ktoś chce nawią-
zać z nami współpracę, to zaprasza-
my. Staramy się nie konkurować, 
a  współpracować. Każdemu prze-

cież chodzi o klienta. Dlaczego więc 
nie przedstawiać oferty innych lo-
kali? Czas pandemii dał się wszyst-
kim mocno we znaki. „Śniadaniow-
ców” zamknęliśmy na 1,5 miesiąca 
i po powrocie musieliśmy właściwie 
zaczynać wszystko od nowa. To 
właśnie udowodniło, że w  branży 
gastronomicznej nie można wpro-
wadzać niezdrowej konkurencji. 
Działania z  innymi przedsiębiorca-
mi bardzo fajnie się układają Doce-
lowo chcemy tę współpracę roz-

szerzyć o  kolejnych przedsiębior-
ców, dzięki czemu nasze menu 

będzie bardzo duże i  bę-
dzie można znaleźć 

w  nim niemal 
wszystko.

Katarzyna 
Gwara: Skąd 
bierzecie pro-

dukty, z których 
przygotowujecie 

swoje dania?
Mateusz Kotwica: 

Wszystkie pochodzą od lo-
kalnych dostawców. Są zawsze 
świeże i najwyższej jakości. Co cie-
kawe, nasi franczyzobiorcy rów-
nież zamawiają dokładnie te same 
produkty właśnie z  Częstochowy. 
Dzięki temu znacznie poszerzyli-
śmy rynek lokalnym dostawcom.

Katarzyna Gwara: Przygotowa-
nie śniadania to tylko pozornie 
bardzo łatwe zadanie. Skąd 
więc czerpiecie inspiracje?
Mateusz Kotwica: Wszystkie prze-
pisy są naszego autorstwa. W swo-
im życiu zjedliśmy naprawdę wiele 
kanapek. Mamy więc doświadcze-
nie i możemy eksperymentować na 
wszystkie sposoby (śmiech). Uwa-
żamy, że tylko innowacyjne pomy-
sły mają szanse się sprzedać. Ofe-
rowanie tego samego, co ma kon-
kurencja, mija się z celem.

Marek Biernat: Mamy świadomość, 
że nie jesteśmy ekspertami kulinar-
nymi. Ale jak pokazuje doświadcze-
nie, mamy chyba całkiem niezłe 
wyczucie smaku. Wiele inspiracji 
czerpiemy z podróży – uwielbiamy 
próbować regionalne dania. Zdarza 
się, że niektóre elementy wprowa-
dzamy też do naszego menu.

Katarzyna Gwara: Czy w knaj-
pach w innych miastach znaj-
dziemy dokładnie takie same 
pozycje?
Marek Biernat: Tak. Co prawda cza-
sem do menu trafiają kanapki, czy 
obiady charakterystyczne dla dane-
go regionu, ale każda zmiana, czy no-
wość jest z nami konsultowana i mu-
si zostać przez nas zaakceptowana.

Katarzyna Gwara: A kto decydu-
je, które pozycje są usuwane 
w menu?
Mateusz Kotwica: Właściwie to nasi 
klienci. Jeśli coś się nie sprzedaje, to 
daną pozycję wycofujemy. Staramy 
się oczywiście rotować smakami. 
Co ciekawe, czasem coś wycofamy, 
bo cieszy się małym zainteresowa-
niem, a po jakimś czasie klienci sami 
proszą, aby to danie przywrócić. Za-
wsze staramy się wyjść naprzeciw 
ich oczekiwaniom i  spełniać ich 
prośby.

Katarzyna Gwara: Co się obec-
nie najlepiej sprzedaje?
Marek Biernat: Przede wszystkim 
kanapka angielska, panini w najróż-
niejszych wersjach oraz kurczak 
ostry, który jest w naszym menu od 
samego początku. Staramy się też 
urozmaicać naszą ofertę pod wzglę-
dem obiadowym – w  każdym dniu 
oferujemy coś innego. To, co aktual-
nie jest dostępne, można sprawdzić 
na naszym profilu na facebooku.

Katarzyna Gwara: Czy nie kusi 
was, aby otworzyć lokal, do któ-
rego będziecie zapraszać swoich 
klientów?
Mateusz Kotwica: Raczej nie. Takich 
miejsc jest na pęczki. Chcieliśmy 
prowadzić coś innego, wyjść ze 
swoimi usługami na zewnątrz. Nie 
chcieliśmy czekać na klienta, a sami 
się do niego udać. Uczyliśmy kie-
rowców, jak prezentować nasze 
produkty, aby ktoś zechciał je kupić. 
Gdy początkowo prowadziliśmy 
knajpę z obiadami, wiedzieliśmy, że 
nasz potencjał nie został w  pełni 
wykorzystany.
Każdy wyjazd do firmy to dla nas 
bardzo duża nauka. Musimy starać 
się dwa razy bardziej, żeby tam do-
jechać i  zaprezentować, co mamy 
do zaoferowania. Tutaj codziennie 
musimy sprostać wyzwaniu, żeby 
nikt nie był rozczarowany i kolejne-
go dnia również skorzystał z naszej 
oferty.

Marek Biernat: To również dosko-
nały sposób na przełamanie swojej 
nieśmiałości. Czasem ciężko bo-
wiem stanąć przed 30-40 osobami 
i zacząć pasjonująco opowiadać o... 
kanapkach. To naprawdę nie lada 
sztuka. Na szczęście mamy ekipę, 
która sprostała temu wymagające-
mu zadaniu.

Katarzyna Gwara: Co się dzieje 
z produktami, które w danym 
dniu się nie sprzedadzą?
Mateusz Kotwica: Każdy z  kierow-
ców otrzymuje określoną pulę za-
równo kanapek, jak i  dań obiado-
wych. Właściciele firm, czy sami 
pracownicy nie zamawiają określo-
nej ilości posiłków. W  jednym dniu 
sprzedamy ich więcej, w  innym 
mniej. Część oczywiście zostaje, ale 
u  nas nic się nie marnuje. Każdego 
dnia wszystko przekazujemy do 
Fundacji Chrześcijańskiej Adullam.

Katarzyna Gwara: Dziękuję za 
rozmowę i życzę powodzenia 
w dalszym gastronomicznym 
podbijaniu naszego kraju.

Lokalna firma wypływa na szerokie wody

Śniadanie dla mistrzów
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Ponad 90 projektów

900 mln zł dla Częstochowy
Blisko 900 mln zł dofinanso-
wania na różne zadania 
otrzymała Częstochowa z  Unii 
Europejskiej w  ramach per-
spektywy finansowej UE na lata 
2014-2020. Dzięki temu udało 
się zrealizować ponad 90 pro-
jektów. Miasto przygotowuje 
się do nowego okresu progra-
mowania, czeka też na 
propozycje projektów od osób 
prawnych i grup mieszkańców.

Częstochowa pierwsze fundusze 
europejskie pozyskała jeszcze 
w  okresie przedakcesyjnym, tj. 
przez wstąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej. Od tego czasu, 
miasto konsekwentnie aplikuje 
o  środki unijne i  wykorzystuje je 
zarówno do rozwoju infrastruk-
tury, wzmocnienia gospodarki, jak 
i wspierania potencjału edukacyj-
nego mieszkanek i mieszkańców.

Bieżąca perspektywa finansowa 
UE rozpoczęła się w 2014 r. Aktu-
alnie realizowane i  rozliczane są 
ostatnie inwestycje, które otrzy-
mały dofinansowanie w  ramach 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020. W  tym czasie udało 
się pozyskać blisko 900 mln zło-
tych dofinansowania na realizację 
92 projektów o  łącznej wartości 
przekraczającej 1,2 mld złotych 
(stan na początek sierpnia 2021 r.). 

Należy jednak mieć na uwadze, 
że nie jest to końcowy bilans, 
ponieważ niebawem podpisane 
zostaną jeszcze kolejne umowy 
o dofinansowanie.

Fundusze europejskie w  Czę-
stochowie wykorzystywane są do 
inwestowania w  infrastrukturę, 
wspierania przedsiębiorczości, 
podnoszenia kwalifikacji i  walki 
z  wykluczeniem społecznym. - 
Szerokie spektrum realizowanych 
przedsięwzięć ukierunkowane 
jest na zaspokajanie potrzeb 
mieszkanek i  mieszkańców 
miasta, wyrównywanie różnic 
i  stymulowanie rozwoju gospo-
darczego – mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magi-
stratu.

W  kończącym się okresie pro-
gramowania największą kwotę 
miasto pozyskało oczywiście  na 
inwestycje o  charakterze infra-
strukturalnym. Było 614 mln zło-
tych na 34 zadania.

Spośród 19 miast na prawach 
powiatu województwa śląskiego 
Gmina Miasto Częstochowa 
z kwotą 898 mln zł zajmuje drugą 
lokatę, jeśli chodzi o  wartość po-
zyskanego dofinansowania UE 
w  ramach perspektywy finan-
sowej 2014-2020.

Kolejne lata

Bazując na zdobytych w  po-
przednich latach doświadcze-
niach, miasto przygotowuje się do 
pozyskiwania kolejnych funduszy 
w  ramach perspektywy finan-
sowej na lata 2021-2027.

Aby umożliwić wszystkim za-
interesowanym podmiotom 
aktywne uczestnictwo w  przy-
gotowaniach do aplikowania 
o środki unijne w nowej perspek-
tywie finansowej Urząd Miasta 
Częstochowy uruchomił formu-
larz elektroniczny w  celu zgła-
szania propozycji projektów do 
nowej perspektywy finansowej 
poprzez stronę internetową:

https://www.czestochowa.pl/ 
fundusze-europejskie-2021-2027

Fiszkę projektową – w  wymie-
nionych na stronie obszarach te-
matycznych - może złożyć osoba 
prawna lub grupa minimum 15 
mieszkańców. Oczywiście zło-
żenie fiszki projektowej nie gwa-
rantuje realizacji zadania.

Perspektywa regionalna

W  kolejnym etapie perspek-
tywy finansowej, fundusze eu-
ropejskie dla Województwa 
Śląskiego mają zostać podzielone 
na moduły: I. Inteligentne Śląskie 

(403,4 mln euro), II. Ekologiczne 
Śląskie (703,5 mln euro), III. Mo-
bilne Śląskie (212,9 mln euro), IV. 
Lepiej połączone Śląskie (301,2 
mln euro), V. Społeczne Śląskie  
(672,7 mln euro), VI. Śląskie dla 
mieszkańca (139,8 mln euro), VII. 
Śląskie bliżej obywateli (250,4 mln 
euro).

W  stosunku do poprzedniego 
okresu programowania, środków 
do podziału na lata 2021-2027 
w  programie regionalnym bę-
dzie łącznie mniej, bo niespełna  
2,8 mld euro (wraz z rezerwą pro-
gramową) wobec niespełna 3,5 
mld euro (także liczone z rezerwą).

Jak podkreślał na spotkaniu 
w  UM Częstochowy Tomasz 
Kołton – kierownik referatu za-
rządzania rzeczowo-finansowego 
w  Departamencie Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego – skuteczna realizacja 
projektów unijnych przez Czę-
stochowę i  subregion północny, 
a  także wdrożony system współ-
pracy i  koordynacji działań 
sprzyjający optymalnemu wy-
korzystaniu środków unijnych 
przyznanych subregionowi w  mi-
jającym okresie programowania, 
są dobrym prognostykiem przed 
kolejnym okresem dystrybucji 
środków unijnych na poziomie 
subregionalnym.

Dla małej
częstochowianki

Nowa 
„fura” 

Na świat przyszła ko-
lejna dziewczynka 
urodzona w ramach 
miejskiego programu in 
vitro. Jej rodzice ode-
brali już nowy wózek 
dla swojej córki ufun-
dowany przez firmę 
Deltim.

Od pierwszej edycji 
program dofinansowania 
zabiegów in vitro wspiera 
częstochowska firma 
Deltim, która każdemu 
dziecku przekazuje wózek 
własnej produkcji. Kilka 
dni temu kolejny otrzy-
mali rodzice dziewczynki, 
która przyszła na świat 
w sierpniu. Procedurę in 
vitro przeprowadzono 
tym razem w Centrum Le-
czenia Niepłodności  No-
vomedica w Mysłowicach.

Do tej pory, dzięki czę-
stochowskiemu progra-
mowi od 2012 r. urodziło 
się 63 dzieci (31 dziew-
czynek oraz 32 chłopców) 
– w tym 8 par bliźniaków.
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Miasto zaprasza

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie
Częstochowianie i  częstocho-
wianki powyżej 65. roku życia, 
a także dzieci do lat 18., osoby 
chore na schorzenia prze-
wlekłe i  nowotworowe oraz 
przedszkolaki mogą skorzystać 
z  bezpłatnych szczepień prze-
ciwko grypie.

Szczepienia są realizowane w ra-
mach bezpłatnego programu zdro-
wotnego, którego głównym celem 
jest zapobieganie zachorowa-
niom na grypę wśród mieszkanek 
i  mieszkańców Częstochowy oraz 
popularyzacja szczepień.

Beneficjenci programu:
• mieszkanki i mieszkańcy Czę-

stochowy w wieku powyżej 65. 
roku życia,

• dzieci i młodzież do lat 18,
• chorzy na schorzenia przewlekłe 

i nowotworowe,
• dzieci uczęszczające do często-

chowskich przedszkoli.

Realizacja szczepień przeciwko 
grypie rozpocznie się po 15 wrze-
śnia.

REALIZATORZY PROGRAMU:

Przychodnia Lekarska „Północ”, 
ul. Andersa 12, tel. 34 362 44 94, 
660 781 815, szczepienia pon-pt 
od 10ºº do 17³º po uzgodnieniu  
telefonicznym, www.przychod-
niapolnoc.pl

we współpracy z:
•    Przychodnią Lekarską „Nord 

Med”, ul. Michałowskiego 6,tel. 
(34) 322 06 70, (34) 322 32 
56,  (34) 372 10 92, szczepienia 
wt-pt do 17ºº

•    Zakładem Usług Medycznych 
i innych „Kiedrzyńska”, ul. Kie-
drzyńska 81a, tel. (34) 325 61 
33, (34) 325 42 60, szczepienia 
pon, wt, czw, pt od 8ºº do 17³º , 
śr. 8ºº-12³º

•    Przychodnią Lekarską „Połu-

dnie”, ul. Mireckiego 29a, tel. 
(34) 323 21 53, szczepienia 
wt-pt od 8ººdo 17ºº

•    Przychodnią Rodzinna „Euro-
-Med”, ul. 3 Maja 16, tel.: (34) 
361 27 62, szczepienia wt – pt. 
od 8ººdo 17ºº

•    Przychodnią Rodzinną „Euro-
-Medicus”, ul. Kopalniana 4, tel. 
(34) 365 99 15, tel. (34) 365 96 
25, szczepienia wt-pt od 8ºº do 
17ºº

•    Przychodnią Lekarską, ul. 
Rocha 250,tel. (34) 343 57 98, 
szczepienia pn – pt. od 8ºº do 
17ºº

•    Przychodnią Lekarską Ars 
Medica Bis E. Grzyb, ul. Mo-
ścickiego 7 tel.: (34) 372 10 50, 
szczepienia wt-pt od 8ºº do 17ºº

•    Przychodnią Lekarską Me-
dicom Bis K. Knapik i Wspólnicy, 
ul. Pużaka 5 tel.: (34) 4623354, 
szczepienia pn-pt od 8ºº do 17ºº

Przy tej okazji przypominamy, 
że od 1 września z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie 
mogą skorzystać:

•    osoby zatrudnione w pod-
miocie wykonującym dzia-
łalność leczniczą oraz osoby 
udzielające świadczeń zdro-
wotnych w tym podmiocie;

•    osoby zatrudnione oraz osoby 
realizujące usługi farmaceu-
tyczne, zadania zawodowe lub 
czynności fachowe w aptece 
ogólnodostępnej lub punkcie 
aptecznym;

•    osoby uprawnione do wyko-
nywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej w laboratorium;

•    nauczyciele akademiccy i inne 
osoby prowadzące w uczelni 
zajęcia ze studentami lub 
z doktorantami, zgodnie z pro-
gramem odpowiednio studiów 
albo kształcenia, oraz inne 
osoby zatrudnione w uczelni;

•    studenci i doktoranci uczest-
niczący, zgodnie z programem 
odpowiednio studiów albo 
kształcenia, w zajęciach 
z udziałem pacjentów;

•    osoby zatrudnione w orga-
nach Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej wykonujące 
czynności kontrolne lub inspek-
cyjne zgodnie z właściwością 

wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego i Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego;

•    osoby zatrudnione lub wyko-
nujące obowiązki w jednostce 
organizacyjnej pomocy spo-
łecznej lub w placówce zapew-
niającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku;

•   pacjenci
a) zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-
-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego 
lub domowego,

d) oddziału medycyny palia-
tywnej;

•    osoby przebywające w domu 
pomocy społecznej;

•    osoby pracujące w przed-
szkolu, innej formie wycho-
wania przedszkolnego, szkole 
lub placówce działającej 
w systemie oświaty, przed-
szkolu lub szkole funkcjo-
nującej w systemie oświaty 
innego państwa znajdujących 
się na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, placówce 
wsparcia dziennego, placówce 
opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, 

interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym, w ramach form 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3;

•    funkcjonariusze albo żoł-
nierze: Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Celno-Skar-
bowej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Ochrony 
Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogo-
wego, straży ochrony kolei, 
straży gminnej (miejskiej) 
oraz członkowie ochotniczych 
straży pożarnych, ratownicy 
górscy i wodni wykonujący 
działania ratownicze;

•    Rzecznicy Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego;

•    osoby urodzone nie później 
niż w 1946 r.

Szczepienia przeciw grypie będą 
wykonywane w gabinetach 
diagnostyczno-zabiegowych; 
punktach szczepień oraz miejscu 
pobytu osoby podlegającej 
szczepieniu.

Pielęgniarki i lekarze

Miasto czeka  
na stypendystów

Decyzja jeszcze nie zapadła

Szczepienia 
będą płatne?

Jeszcze tylko do 30 września 
studenci VI roku kierunków 
medycznych oraz III i  V roku 
kierunków pielęgniarskich, 
mogą składać wnioski o  przy-
znanie stypendium w  ramach 
programu „Częstochowa dla 
Medyków”.

Ma on zachęcić przyszłych le-
karzy i pielęgniarki, aby związali się 
z Częstochową na jak najdłużej.

Przypomnijmy, w  przypadku 
przyszłych medyków o stypendium 
mogą ubiegać się studentki i  stu-
denci VI roku kierunku lekarskiego, 
którzy po zakończeniu kształcenia 
(nie później niż w ciągu 18 miesięcy) 
zobowiążą się pracować (przynaj-
mniej przez 3 lata) w  częstochow-
skim szpitalu miejskim.

Od tego roku o stypendium mogą 
ubiegać się także studentki i  stu-
denci ostatniego roku kierunku 
pielęgniarskiego I  i  II  stopnia. 
System stypendialny dotyczy 
jednak tylko uczelni z terenu Czę-
stochowy. O  stypendium mogą 
ubiegać się osoby, które po uzy-
skaniu prawa do wykonywania 

zawodu w ciągu najpóźniej 3 mie-
sięcy zdecydują się na pracę w czę-
stochowskim Szpitalu Miejskim 
przez okres co najmniej 3 lat.

Stypendium dla studentów 
i  studentek pielęgniarstwa wy-
nosi 1000 zł, a  dla studentów 
i  studentek kierunku lekarskiego  
2000 zł i będzie przyznane na okres  
9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa rok 
akademicki). Mogą na nie liczyć ci, 
którzy zaliczyli w  terminie przed-
ostatni rok studiów, mają wpis na 
kolejny rok akademicki i  uzyskali 
stosowną średnią ocen – w  przy-
padku kierunku lekarskiego to  
3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Stypendystom nie wolno powta-
rzać roku, na który złożyli wniosek 
o  stypendium. Nie będą mogli też 
korzystać z  urlopów określonych 
w regulaminie studiów.

Wnioski wraz z  kompletem do-
kumentów można złożyć osobiście 
lub przesłać pocztą do 30 września 
na adres: Urząd Miasta Często-
chowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 
Częstochowa, z  dopiskiem „Czę-
stochowa dla Medyków”.

Coraz częściej pojawiają się 
scenariusze mówiące o tym, że 
szczepienia przeciw  COVID-19 
będą płatne. Jak zapewnia  peł-
nomocnik rządu ds. szczepień 
Michał Dworczyk decyzja w tej 
sprawie jeszcze nie zapadła.

Niemal 19 mln osób w Polsce jest 
w pełni zaszczepionych przeciwko 
COVID-19. Jednak ich liczba od 
dłuższego czasu rośnie w nie-
wielkim tempie.

Dworczyk zapytany w Radiu 
ZET, jak rząd chce przekonać nie-
zaszczepionych Polaków do szcze-
pień, ocenił, że „nie ma żadnych 
danych, które mówią, że odporność 
stadna jest nabywana po zaszcze-
pieniu 70-80 proc.”. - Oczywistym 
jest fakt, żeby jak największa część 
populacji została zaszczepiona. To 
jest bezdyskusyjne – dodał.

Jak zapewnia, rząd nie chce 
wprowadzić przymusu szczepień, 
pozostaje wyłącznie edukacja.

Pełnomocnik rządu ds. szcze-
pień pytany był też, od kiedy 
szczepionki będą płatne i ile będą 
kosztować. Przekazał jednak, że 
jeszcze „nie ma takich decyzji”. - 
Są różne propozycje wśród śro-
dowiska lekarzy, np. odpłatność 
szczepień. Dzisiaj za iniekcję 
płaci się 60 zł podmiotowi lecz-
niczemu, ale szczepienia wyjaz-
dowe są droższe. Pojawiły się 
pomysły wśród ekspertów, żeby 

wprowadzić odpłatność, ale nie 
ma decyzji w tej sprawie – powie-
dział Dworczyk.

Z kolei rzecznik rządu Piotr 
Müller przekazał, że rząd chce 
zagwarantować bezpłatne szcze-
pienia przeciw COVID-19 we 
wrześniu i w październiku. - Do-
celowo system szczepień wróci 
do takiego systemu, w którym 
mówimy o refundacjach. Okre-
ślone grupy społeczne będą miały 
refundowane szczepienia, na-
tomiast na ten moment, jeszcze 
w tej chwili, cały czas te szcze-
pienia mają charakter bezpłatny, 
ale później najprawdopodobniej 
przejdą systemu klasycznego re-
fundowania szczepionek – pod-
kreślił rzecznik rządu.

Poziom refundacji może być 
zróżnicowany w poszczególnych 
grupach – tak jak to jest przy 
szczepieniu np. na grypę, gdzie 
szczepienia dla osób w wieku se-
nioralnym jest w pełni refundo-
wane.

Jak podkreśla minister zdrowia 
Adam Niedzielski „w obecnej sytu-
acji wszyscy, którzy we wrześniu, 
październiku będą się szczepili w 
związku ze zbliżającą się czwartą 
falą i zwiększeniem liczby zakażeń, 
będą mogli uczynić to bezpłatnie”. 
Ostateczna decyzja dotyczą od-
płatności i terminu jej wprowa-
dzenia jeszcze nie zapadła.
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Ruszył nabór wniosków

Minister edukacji zachęca  
do wycieczek szkolnych

Program edukacyjny

Częstochowa 
moje miasto

Ruszył pilotaż programu „Po-
znaj Polskę”, w ramach którego 
chętne szkoły otrzymają 
środki na dofinansowanie wy-
jazdu do znajdujących się 
w  Polsce muzeów, miejsc pa-
mięci, obiektów kultury, 
instytucji popularyzujących 
osiągnięcia nauki. Na ten cel 
zarezerwowano  15 mln zło-
tych. Na liście punktów 
edukacyjnych znalazła się 
także Częstochowa.

Przypomniano, że w  ramach 
projektu szkoły otrzymają środki 
na dofinansowanie wyjazdów 
do muzeów, miejsc pamięci, 
obiektów kultury i  instytucji po-
pularyzujących osiągnięcia nauki. 
Nabór wniosków rozpoczął się 
6 września i  będzie prowadzony 
w  trybie ciągłym do 30 września 
lub do wyczerpania środków fi-
nansowych. - Dzięki programowi 
będziemy mogli dofinansować 
wycieczki do 80 proc. kosztów. 
Do 5 tys. zł wycieczka jedno-
dniowa, do 10 tys. zł wycieczka 
dwudniowa, do 15 tys. zł wy-
cieczka trzydniowa. Wstępnie 
na ten cel przeznaczamy 15 
mln zł – poinformował minister 
edukacji i  nauki Przemysław 

Czarnek.  Wsparcie może pokryć 
koszty przejazdu, biletów wstępu, 
przewodnika, zakwaterowania, 
wyżywienia czy ubezpieczenia 
uczestników wyjazdu.

W  pilotażowej edycji programu 
„Poznaj Polskę” resort zapropo-
nował wycieczki w  ramach czte-
rech obszarów edukacyjnych: 
Śladami Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, Śladami Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Kultura 
i  dziedzictwo narodowe oraz 
Największe osiągnięcia polskiej 
nauki. W  wyjazdach będą mogli 
uczestniczyć uczniowie z  trzech 
grup wiekowych: I  grupa – klasy 
I-III ze szkół podstawowych,  
II grupa – klasy IV-VIII ze szkół 
podstawowych, III grupa – szkoły 
ponadpodstawowe.

Zdaniem pomysłodawców, pro-
gram to sposób na poznanie na-
szego dziedzictwa narodowego 
i kulturowego oraz popularyzację 
osiągnięć polskiej nauki.

Na liście punktów edukacyjnych 
i  ważnych historycznie miejsc 
znalazła się także Częstochowa. 
Punktem wycieczkowym mają 
być Muzeum Historii Kolei, Mu-
zeum Produkcji Zapałek, Mu-
zeum Kresowe Częstochowa 
oraz Jasna Góra.

Uczniowie częstochowskich 
szkół podstawowych raz w ty-
godniu będę uczyć się 
o historii naszego miasta oraz 
regionu. Zajęcia będą też do-
tyczyły sportu, muzyki, sztuki, 
kultury, literatury, obyczajów, 
zwyczajów, folkloru. Jeden 
z  działów będzie poświęcony 
samorządności i  aktywności 
obywatelskiej.

Program edukacji regionalnej 
„Częstochowa moje miasto” skie-
rowany jest do uczniów klas VI. 
Powstał z  inicjatywy Rafała Pio-
trowskiego, naczelnika Wydziału 
Edukacji, z  wykształcenia histo-
ryka i  jednocześnie pasjonata hi-
storii Częstochowy i regionu.

W  ramach programu nauczy-
ciele we wszystkich szkołach, któ-
rych organem prowadzącym jest 
miasto, przeprowadzą 32 lekcje 
poświęcone historii Częstochowy 
i  regionu, jej wielonarodowości, 
wielokulturowości, ważnym po-
staciom związanym z  miastem. 
Zajęcia będą też dotyczyły sportu, 
muzyki, sztuki, kultury, literatury, 
obyczajów, zwyczajów, folkloru. 
Jeden z  działów będzie poświę-
cony samorządności i  aktywności 
obywatelskiej.

W skład zespołu programowego 

wchodzą: Grzegorz Basiński, Mał-
gorzata Kaim, Renata Karoń, Do-
rota Kawka, Magdalena Lankamer 
– Bubacz, Grzegorz Papalski, Jo-
anna Piątkowska, Jarosław Sob-
kowski, Tomasz Szczygłowski.

Zajęcia będą odbywać się 1 raz 
w tygodniu – od września 2021 r. 
do 30 czerwca 2022 r.

- Na inaugurację zaproszono 
szkolnych koordynatorów pro-
jektu z 45 częstochowskich szkół 
podstawowych,  których organem 
prowadzącym jest Miasto Czę-
stochowa oraz uczniów klas szó-
stych (po jednym z każdej szkoły) 
– mówi Marcin Breczko z  biura 
prasowego magistratu. - Po części 
oficjalnej odbyła się lekcja po-
kazowa przeprowadzona przez 
Tomasza Szczygłowskiego, dyrek-
tora Szkoły Podstawowej  nr 15. 
Po inauguracji projektu Tomasz 
Szczygłowski w  towarzystwie 
dwójki  młodych uczestników 
programu przekazał prezyden-
towi Krzysztofowi Matyjaszczy-
kowi okolicznościową statuetkę 
– wyjaśnia.

W  czerwcu 2021 wszystkie 
szkoły otrzymały publikację ze 
scenariuszami lekcji do realizacji 
w  ramach programu edukacji re-
gionalnej, wydaną przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Często-
chowy.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Konkurs

Pamiętajmy  
o Powstaniach 
Śląskich
Regionalny Ośrodek Kultury 
w  Częstochowie ponownie za-
prasza do udziału w konkursie 
plastycznym związanym z  ob-
chodami rocznic 100-lecia 
Powstań Śląskich, które są czę-
ścią dziedzictwa historycznego 
naszego regionu. - Poprzez pla-
styczną wypowiedź zachęcamy 
młode pokolenia do pogłę-
bienia wiedzy i  uczczenia tych 
wydarzeń – podkreślają orga-
nizatorzy.

Konkurs adresowany jest do 
dzieci i młodzieży klas 0-VIII. Prace 
konkursowe należy wykonać 
w technice płaskiej, dowolnej i do-
starczyć bądź przesłać w terminie 
do 12 października do siedziby 
Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13a.

O  przekazaniu nagród, laureaci 
będą poinformowani telefonicznie 
bądź poprzez e-mail.

Wystawę nagrodzonych prac 
będzie można zobaczyć w  Ga-
lerii FOTOPOBUDKA ROK-u  od  
21 października.

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

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

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

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

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

Burger Shop Sulejówek
100% wołowiny, 200% zajawki, najświeższe do-
datki, autorskie kompozycje i mnóstwo pasji - to 
składniki burgerów idealnych.

los santos bar
jest food truckiem, serwującym kuchnię międzynarodową. Właściciele, 
którzy są kucharzami od kilkunastu lat skupili w jednym miejscu pasję do go-
towania i podróży, a ich efektem jest marka, która istnieje od 2015r. Selekcja 
produktów oraz dbałość o szczegóły to według nich klucz do sukcesu. Dania 
podawane są w tortillach (meksykańskie burrito wołowe, tajski wrap z kur-
czakiem), bądź jako dania jednogarnkowe w kubeczkach (indyjski kurczak 
tikka masala, meksykańskie chilli sin carne). Sprawdźcie koniecznie na ich 
FB, jakie menu zaserwują podczas wizyty w Waszym mieście!

paczka frytek
Lubicie fryteczki? Paczka Frytek zaserwuje Wam 
te pyszne przekąski prosto ze swojego 
frytkowozu!

Masittā Korea food
W naszym menu Korean Fried Chicken w sosie 
słodko pikantnym, słodko kwaśnym i w sosie TE-
RIYAKI podawane z makaronem UDON lub maka-
ronem zrobionym z batatów JAPCHAE , w ofercie 
mamy również dania bezglutenowe i wegańskie. Tortilla Rocket’s Food Truck USA BBQ

Serwują pyszne grillowane mięso w chrupiącej tortilli 30cm XXL z pysznymi 
dodatkami:
Montana Beef - Soczysta wołowina w autorskim sosie barbecue robionym 
od podstaw przez długie godziny!
Utah Cheese - Kurczak w przepysznym Creamy Cheese Sauce,
Texas Hot BBQ - Ossstra Tortilla z nutą gorącego teksasu,
Kansas Chicken - Amerykański klasyk z grillowanym kurczakiem w sosie bbq.
Mają doświadczenie w karmieniu na dużych imprezach, nie możecie ich 
ominąć. Zapraszamy na pyszności!

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

Po raz piąty

Częstochowski Festiwal Piwa
i Food Trucków
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Browar Skrzat - z zamiłowania do bajko-
wych postaci i pasji do piwa.  Założony przez jedną 
osobę, czyli Mateusza z małą pomocą skrzatów.   
To  właśnie te, niepozorne skrzaty pilnują całego 
procesu produkcji piwa. Jednak pamiętajcie niby 
małe skrzaty, ale i też psotne bo potrafią nieźle 
kopnąć.

Browar Na Jurze
Na festiwalu zameldują się nasi bliscy sąsiedzi  
z Zawiercia –  Browar na Jurze. Został on zbu-
dowany na bazie dawnej mleczarni. Woda o kry-
stalicznej czystości, bez żadnych zanieczyszczeń 
bakteriologicz-nych pochodzi z podziemnych for-
macji wapienia muszlowego leżą-cych na głębokości 
125 metrów. Zakład specjalizuje się w warzeniu piw 
typu pilzneńskiego oraz górnej fermentacji.

Browar RZEMIEŚLNICZY 
RZEKA PIWA
Jesteśmy bydgoskim browarem rzemieślniczym 
działającym na kraftowej scenie już 4 lata. W tym 
czasie odwiedziliśmy z naszym piwem ponad 200 
imprez oraz uwarzyliśmy blisko 50 różnych piw.  
W swojej ofercie mamy zarówno klasyczne style 
- pils, hefeweizen czy stout, jak i piwa nowofa-
lowe - RIS z orzeszkami ziemnymi, ekstremalnie 
nachmielone IPY czy owocowe piwo z mango.

Piwo z Żuka
Jak połączyć dwie odmienne pasje? My stworzyliśmy Browar „Piwo z Żuka”
W ten sposób udał nam się połaczyć to, co kochamy najbardziej -browarnictwo i mo-
toryzacje! Efektem są piwa wyróżniające smakiem jak i nazwą spośród innych 
piw , tj Kwas z Akumulatora, Diesel, Adblue, Lawendowy płyn  
hamulcowy,Grejpfrutowe Beerygo , Etylina 94, Autovidol i oczywiście Kla-
syczne Częstochowskie. W każde nasze nowe piwo wkładamy całe serce i 
umiejętności aby spełnić Wasze oczekiwania. Zapraszamy na nasze stoisko 
abyście się przekonali co nowego dla Was uwarzyliśmy

rasta pasta
Arancici sycylijskie - włoska przekąska - kulki 
ryżowe gotowane na bazie białego wina,  
smażone z mozzarellą w środku, podawane  
z sosem bazyliowym.

 Czeburek krymski to danie greko- tatarskie po-
chodzące z Krymu z soczystą wołowiną/wieprzo-
winą oraz serem zamknięte w cienkim cieście. 
Chrupiące na zewnątrz i soczyste w wewnątrz!

Bułkownik Burger     
200gr pysznej  wołowiny. 
Urozmaicone menu: znajdziecie tam zarówno klasyczne pozycje jak i bar-
dziej szalone warianty oraz opcje vege, wszystko podane w delikatnej bułce 
z dodatkiem dwóch sosów do wyboru.

taurus street food
Powstał dla największych żarłoków.  
Hot Dogi z bułką 30 cm i z grillowaną kiełbaską frankfurterka 
zaskoczą was bez wyjątku. 
Życzymy smacznego i do zobaczenia!

paka ziemniaka
Rzadko zdarza się spotkać kogoś, kto nie lubiłby 
czipsów. Niestety ta sprasowana przekąska z to-
rebki nawet nie pachnie jak naturalne ziemniaki, 
które czasami chce się pochrupać.
Paka Ziemniaka oferuje świeże, chrupiące czipsy- 
sprężynki robione na miejscu. Czipsy serwowane 
w różnych opcjach smakowych z dodatkami 
sosów. Wygodna opcja pakowania sprawia, że 
każdy chętnie postawi naszą PAKĘ na stoliku. 
Przekąska świetna dla każdego, od dziecka po 
dorosłego. Zapraszamy również na smaczne 
cieniutkie fryteczki.

Przedstawiciele browaru Pinta
 - jako pierwsi reprezentanci polskiego browaru - pojechali warzyć piwa 
za granicę. Odwiedzili między innymi Irlandię, Francję, Japonię, Brazylię i 
Włochy. - Korzystamy z doświad-czeń, które przez lata zdobywaliśmy jako 
piwowarzy domowi, organizatorzy festiwali i konkursów piwa, autorzy 
artykułów i książek na temat piwowarstwa. Uwielbiamy podróże - nawet w 
te najdalsze za-wsze zabieramy PINTĘ. Zawsze przywozimy ogromną ilość 
inspiracji, którymi dzielimy się z Wami - podkreślają. Jako pierwsi w Polsce 
za-proponowali amerykańską wersję IPA. Mają w sumie ponad 100 różnych 
piw - od ale, przez lagery, sahti, a na piwach kwaśnych kończąc.

Po raz piąty

Częstochowski Festiwal Piwa
i Food Trucków

quinto pizza
Quinto Pizza czyli włoski Piaggio serwujący pizze z pieca opalanego 
drewnem, to idealne rozwiązanie dla koneserów i miłośników włoskich 
smaków. Bazując tylko na włoskich produktach udało się wytworzyć au-
torski przepis na ciasto,  w którym będzie można poczuć aksamitny smak 
oregano sprowadzanego prosto z Sycylii.
W menu znajduje się 10 pozycji pizzy  i myślimy, że każdy znajdzie coś dla 
siebie, zapraszamy!

10-12 września 2021
III Aleja NMP w Częstochowie
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Teresa Szajer: W ostatnim 
czasie strajkowali ratownicy 
medyczni, ale protestować 
zamierzają również pielę-
gniarki i położne oraz inne 
grupy medyczne. Jakie to 
będzie wyglądać?

Barbara Płaza: 11 września 
w  samo południe zaprotestujemy 
na ulicach Warszawy. Pracownicy 
ochrony zdrowia, przedstawiciele 
Samorządu Pielęgniarek i  Położ-
nych oraz przedstawiciele Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i  Po-
łożnych, lekarze, diagności, ap-
tekarze, inne grupy medyczne 
i  niemedyczne – wspólnie bę-
dziemy w  proteście brać udział. 
Akcja będzie miała charakter prze-
marszu.

TS: Nie będzie to tak rady-
kalna forma strajku, jaką 
przyjęli ratownicy, prawda?

BP: Uważamy jednak, że ta forma 
protestu będzie  krokiem i  rząd 
zwróci na nas uwagę. Jest to akcja 
ogólnopolska. Wierzymy w  to, że 
będzie nas bardzo liczna grupa. 
Zasygnalizujemy, zaznaczymy, po-
każemy nasze grupy medyczne. 
Pielęgniarki i  położne są jedną 
z  najliczniejszych. Wśród pracow-
ników medycznych jest to ponad 
300 tys. grupa zawodowa. Od lat 
borykamy się z takimi problemami 
jak warunki pracy i  płacy. Gdyby 
nie Samorząd Pielęgniarek i  Po-
łożnych, który ma w tym roku 30. 
rocznicę jubileuszu powstania, 
nie wiemy, gdzie byłaby nasza 
rola i  gdzie byłyby pielęgniarki 
i  położne, jak wyglądałaby nasza 
praca. Nie jesteśmy już pomocą 
medyczną. Jesteśmy zawodem 
samodzielnym – zawodem za-
ufania publicznego. Zyskałyśmy 
ogromny prestiż, który jest suk-
cesywnie budowany przez każdą 
z  nas – kształcąc się, podnosząc 
swoje kwalifikacje. W  ten sposób 
właśnie cały czas dbamy, aby ten 
prestiż znajdował się na najwyż-
szym poziomie. Temat warunków 
pracy płacy wciąż jednak powraca.

TS: Zatem walczycie o lepsze 
warunki i wyższe wynagro-
dzenia?

BP: Utrzymanie stabilizacji tego 
wynagrodzenia. Od 1 lipca we-
szła ustawa o  minimalnym wyna-
gradzaniu zawodów medycznych 
i  w  tym momencie wiele osób 
z  tego środowiska nie popiera 
i nie utożsamia się z tą ostateczną 
formą ustawy. Nie jest ona naszym 
zamysłem. Nasze propozycje nie 
zostały tam uwzględnione. To nie 
jest tak, że ona w  całości jest do 
odrzucenia. W  tym momencie 
jest to ustawa do uzupełnienia. 
Została pominięta rzesza pielę-
gniarek, które ukończyły liceum 
medyczne. Jest to ponad 160 tys. 
osób w  całej Polsce, które mają 
taką formę kształcenia. Ukończyły 
one liceum medyczne, które daw-
niej większość z nas kończyła. Na-
tomiast przez lata wykonywania 
zawodu, uzupełniałyśmy swoje 
kwalifikacje, kończąc studia i  spe-
cjalizacje. Nie mogłyśmy ukończyć 
tego wszystkie naraz. To się reali-
zowało stopniowo. Część osób 
podjęła jednak kształcenie wie-
dząc, że wiąże się to z  poświęce-
niem prywatnego czasu i własnych 
pieniędzy. Nie zawsze to były dar-
mowe formy dokształcania. Stało 

się, jak się stało, że jest bardzo 
dużo osób, które nie uzupełniły 
tego wykształcenia, ale są to osoby 
z ogromnym, kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem. Niejednokrotnie 
są to panie już w  wieku emery-
talnym. To mistrzynie naszych 
zawodów. Często właśnie one 
wdrażają osoby wchodzące do za-
wodu, które ukończyły licencjat 
pielęgniarstwa. Taki licencjat jest 
obecnie zakwalifikowany o  grupę 
wyżej, co jest bardzo krzywdzące 
dla pielęgniarek i  położnych po-
siadających wykształcenie szkoły 
średniej.Z  drugiej strony młode 
osoby są zachęcane w ten sposób 
do wybierania tego kierunku 
kształcenia, ponieważ mają za-
pewnione atrakcyjne zarobki.

TS: O jakich pieniądzach 
mówimy? Jaka to jest róż-
nica pomiędzy jedną grupą 
a drugą?

BP: Osoby po licencjacie pielę-
gniarstwa należą do grupy ósmej, 
która jest kwalifikowana do wy-
nagrodzenia 4186 zł netto. Na-
tomiast pełny koszt po stronie 
pracodawcy łącznie z tymi pochod-
nymi to już wiąże się z zaszerego-
waniem 6292 zł netto. Analizując 
te wszystkie grupy – siódmą, ósmą 
i  dziewiątą, dla osób z  pierwszej 
z  grup, wynagrodzenie wzrosło 
tylko o  52 zł lub mniej. Bardzo 
nam zależało na tym, aby usunąć 
z  ustawy zapis o  wymaganych 
kwalifikacjach, a pozostawić zapis 
posiadane kwalifikacje. Jesteśmy 
zobowiązane ustawą o  samo-
rządzie pielęgniarek i  położnych 
podnosić swoje kwalifikacje i  nie 
może nam nikt tego zabronić, po-
nieważ wszystkie świadczenia me-
dyczne są wysokospecjalistyczne. 
W  związku z  tym my musimy 
swoje kwalifikacje poszerzać, uzu-
pełniać, aktualizować. To jest wła-
śnie ta forma kształcenia, która 
nas też kwalifikuje do odpowied-
niego zaszeregowania w  siatce 
płacowej. Naszymi kwalifikacjami 
regulujemy sobie zarobki. To jest 
też bardzo dyskusyjne, ponieważ 
co niektórzy pracodawcy uznają 
kwalifikacje wymagane. To jest 
poniekąd ukłon w  ich stronę, że 

taką podjęli decyzję mogą tak 
postępować. Niemniej jednak ta 
ostatnia grupa pracowników pozo-
staje skrzywdzona, bo tutaj nic się 
nie zadziało. W przypadku niektó-
rych osób po liceum medycznym 
zarobki wzrosły tylko zaledwie 
o 6 zł. Z drugiej strony nie można 
już zabrać tych pieniędzy osobom 
wchodzącym do zawodu, które 
mają wykształcenie wyższe zawo-
dowe, ponieważ stanowi to atrak-
cyjność zarobkową, zachęcającą 
do wybierania tej ścieżki zawo-
dowej, a nie jest ona łatwa. Zawód 
pielęgniarki i  położnej to zawód 
o ogromnej odpowiedzialności.

TS:  Ponad dwa miesiące 
temu weszła ustawa, która 
poprawiła warunki finansowe 
pielęgniarek i położnych. 
Dlaczego więc słyszymy, że 
walczycie o podwyżki wyna-
grodzeń?

BP: Żądamy pilnej zmiany ustawy, 
dotyczącej wynagrodzeń, która już 
weszła w życie. Obecnie pomija ona 
posiadane kwalifikacje pielęgniarek 
i  położnych, o  czym już wspo-
mniałam. Nie jest to uogólnione, 
bo niektórzy pracodawcy skorzy-
stali już z  możliwości wypłacania 
wynagrodzeń, uwzględniając tylko 
wymagane kwalifikacje. Ten zapis 
musi zostać zmieniony. Domagamy 
się również przywrócenia norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych, 
zapewniających bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentom i  bezpie-
czeństwo wykonywania zawodów 
medycznych. W  tym momencie 
panie mają kilkuetatowość z  tego 
względu, że nas ogromnie brakuje. 
Są to tak ogromne braki, o których 
już mówimy od dwudziestu lat. Za-
stępowalności pokoleniowej nie 
było ze względu na brak zaintereso-
wania tym zawodem, ponieważ był 
on bardzo słabo wynagradzany. To 
dotyczyło całego resortu zdrowia, 
ale mówimy teraz o  naszej grupie 
zawodowej. Apelujemy również 
o  zwiększenie liczby pielęgniarzy 
i  pielęgniarek do poziomu średniej 
europejskiej i uznanie tego zawodu 
w  publicznej ochronie zdrowia za 
zawód deficytowy. Bardzo nam na 
tym zależy. To są kwestie, które po-

ruszamy od dwudziestu lat. W tym 
czasie przybliżałyśmy dane staty-
styczne i poprzedni rząd próbował 
z  nami rozmawiać, ale teraz czu-
jemy się całkowicie ignorowane. 
Domagamy się również ochrony 
pielęgniarek i  położnych przed 
hejtem i agresją. Pomimo pandemii 
i  tego, że byliśmy na pierwszej linii 
frontu, nie oszczędzano nas. Media 
społecznościowe, które są do-
stępne dla wszystkich były przepeł-
nione krytyką i nie podjęto żadnych 
działań do pociąga do odpowie-
dzialności. Boli nas ten fakt, że po-
mimo naszych próśb o jakąkolwiek 
reakcje na tą internetową agresję, 
nic takiego się nie wydarzyło. Ocze-
kujemy jeszcze wprowadzenia 
urlopu zdrowotnego dla podra-
towania zdrowia dla naszej grupy 
zawodowej, pracującej w  systemie 
zmianowym oraz dodatku motywa-
cyjnego dla emerytek, pracujących 
w  publicznej ochronie zdrowia. 
Żądamy urealnienia wyceny świad-
czeń zdrowotnych w  publicznej 
ochronie zdrowia wynikającej ze 
wzrostu kosztów udzielania świad-
czeń opieki zdrowotnej. Nakłady 
finansowe na ochronę zdrowia 
w  Polsce są rażąco niskie. System 
wyceny świadczeń nie pozwala 
obecnie w pełni zapewnić komplek-
sowego leczenia pacjentów, a także 
od wielu lat przyczynia się do braku 
stabilizacji finansowej w  naszych 
grupach zawodowych.

Domagamy się realizacji polityki 
wieloletniej na rzecz pielęgniar-
stwa i  położnictwa w  Polsce. Tam 
są jasno wskazane działania ma-
jące na celu poprawę trudnej sy-
tuacji w  pielęgniarstwie opisane , 
co należy zrobić. Nasza strategia 
i  wszystkie postulaty wcześniej od 
wielu lat były powtarzane. Przy 
każdej zmianie rządu, zaczynaliśmy 
od rozmów na ten temat.

TS:  Wszyscy słyszymy, że 
brakuje pielęgniarek, że ich 
średnia wieku to ponad 50 
lat. Jakie są statystyki tych 
grup zawodowej, jeżeli chodzi 
o wiek?

BP: W  tym momencie na Śląsku 
funkcjonują trzy Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i  Położnych – w  Ka-
towicach, Bielsku Białej i  w  Czę-
stochowie. Średnia wiekowa 
pielęgniarek na Śląsku wynosi 55 
lat. Natomiast średnia wiekowa 
pań położnych to jest 52 lata. 
To jesteśmy my – osoby, które 
w  ogromnych liczbach będziemy 
w  2030 roku odchodzić na eme-
ryturę. W tym roku w skali całego 
kraju do świadczeń emerytalnych 
nabywa prawo 8755 pielęgniarek. 
W  Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i  Położnych w  Częstochowie 
w  przybliżeniu będzie to ok. 132 
osoby. Natomiast z  danych wy-
nika, że do maja 2021 roku we-
szło do zawodu 67 nowych osób, 

a wśród nich znajdują się również 
panie, które po dwudziestoletniej 
przerwie powracają do zawodu 
pielęgniarki i  położnej. Jak koń-
czyłam liceum medyczne w  1990 
roku i  wtedy było pięć klas po 30 
uczniów. Do zawodu wychodziło 
zatem 120-130 osób rocznie, 
jednak nie wszyscy podejmowali 
prace w  zawodzie. Teraz jest to 
znacznie mniejsza liczba osób zasi-
lająca nasze szeregi.

TS: Od 1 lipca zmienią się 
zasady wynagradzania pra-
cowników służby zdrowia. 
Zgodnie z nowelizacją 
uchwaloną przez Sejm: dla 
pielęgniarki magister pie-
lęgniarstwa i specjalizacją 
współczynnik wzrośnie z 1,05 
do 1,06. dla pielęgniarki ze 
specjalizacją lub tytułem ma-
gistra czy licencjata współ-
czynnik wzrośnie z 0,73 do 
0,81. Czy  w związku z tymi 
zmianami  przybyło chętnych,  
które  chcą wykonywać te 
zawody ?

BP: W tym momencie tak. Oprócz 
osób, które wyjechały do innych 
miast, z  Uniwersytetu Jana Dłu-
gosza w  Częstochowie wszyscy 
podjęli pracę. To są osoby, które 
w  przyspieszonym tempie uzy-
skały prawo do wykonywania za-
wodu pielęgniarki ze względu na 
pandemię. Wiedzą one, na jakich 
oddziałach docelowo chciałyby 
pracować, w jakich specjalizacjach. 
Ten czas jest dla nich próbą, która 
zweryfikuje zapatrywania.

TS: Sobotni protest medyków 
w Warszawie ma być naj-
większą tego typu akcją w hi-
storii. I nic już nie zdoła jej 
powstrzymać. „Minister za-
mknął się w bańce, ma swoją 
strefę komfortu” - mówi 
Krystyna Ptok, przewod-
nicząca OZZPiP. Jak liczna 
grupa z Częstochowy będzie 
reprezentowała środowisko 
pielęgniarek i położnych?

BP:  Będzie to około 20 osób. 
Mamy w  chwili obecnie zareje-
strowanych czynnie zawodowo 
5233 pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych. Będziemy ich wszyst-
kich reprezentować na proteście, 
chociaż trochę boli mnie to mierne 
zainteresowanie.

TS: Pani wierzy, że uda się 
coś zmienić, że wasze postu-
laty zostaną spełnione i się 
urzeczywistnią w postaci akt 
prawnych. Pozostali, są też 
tak pozytywnie nastawieni 
jak pani?

BP: Część osób zastanawia się, 
czy to coś w ogóle da, ale jeśli nie 
będziemy próbowali, nic nie osią-
gniemy. Ziarnko do ziarnka i  na 
pewno stworzymy pokaźną grupę, 
która zwróci na siebie uwagę rzą-
dzących i  przekażemy swoje po-
stulaty. Pokładam nadzieję w  ten 
wyjazd. Jest to nasze zaangażo-
wanie i  odpowiedzialność za te 
osoby, które wyjeżdżają. To bardzo 
emocjonujące. Mam nadzieję, że 
rząd zechce z  nami w  końcu po-
rozmawiać, bo w  tym momencie 
media przekazują, że prowadzone 
są te rozmowy, ale ich tak na-
prawdę nie ma. Decyzje są podej-
mowane, ale nie w  uzgodnieniu 
z nami.

Wywiad z pielęgniarką

Nakłady finansowe  
na ochronę zdrowia  
w Polsce są rażąco niskie

 ■ Barbara Płaza 
- przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Cz-wie
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Teresa Szajer: Ratownictwo 
medyczne traktuje pan jako 
zawód, czy może powołanie?

Kamil Pietras: Jako jedno i drugie. 
Ratownikiem medycznym je-
stem od 2006 roku. Najpierw 
skończyłem szkołę policealną, 
a  następnie studia na kierunku 
ratownictwo medyczne. Wybór 
nie był przypadkowy, był ściśle 
związany z moimi zainteresowa-
niami. Myślę, że dziś podjąłbym 
podobną decyzję. A  nawet jeśli 
nie ratownictwo to zawód po-
krewny. Oczywiście to bardzo 
trudna praca, ale możliwość nie-
sienia pomocy jest niezwykle sa-
tysfakcjonujące.

T.S.: Nieodłącznym ele-
mentem tego zawodu jest 
wszechobecny stres. Jak 
sobie z nim radzicie?

K.P.: Każdy musi wypracować 
sobie swój sposób. W naszym za-
wodzie nie ma mowy o  pomocy 
psychologicznej. Pamiętajmy, że 
ratownicy medyczni nie jeżdżą 
wyłącznie do zachorowań, ale 
również do wypadków, często 
śmiertelnych, czy chociażby do 
samobójców. To, co widzimy na 
miejscu zdarzenia, przeciętny 
człowiek ogląda wyłącznie w  te-
lewizji. My ze śmiercią musimy się 
mierzyć niemal każdego dnia.

T.S.: Można więc wypracować 
w sobie pewnego rodzaju 
odporność?

K.P.: Raczej tak. Gdybyśmy się nie 
uodpornili na pewne sytuacje, 
to nie moglibyśmy wykonywać 
tej pracy. Oczywiście nie da się 
całkowicie wyłączyć uczuć. Inne 
emocje towarzyszą, gdy tragedia 
dotyczy osoby dorosłej, a  inne 
dziecka. Jesteśmy szkoleni do 
tego, aby zabezpieczyć pacjenta 
najlepiej jak potrafimy, zgodnie 
z  najnowszą wiedzą medyczną 
i jeśli tego wymaga, przewieźć go 
do szpitala. Tam kontynuowana 
jest walka, którą to my zaczy-
namy – o jego zdrowie i życie.

T.S.: Społeczeństwo chyba do 
końca nie ma świadomości, 
jak wygląda wasza praca?

K.P.: Zdecydowanie. Porów-
nywanie naszej pracy do tego, 
co ogląda się programach pa-
radokumentalnych jest nie-
porozumieniem. Tam mamy 
wyidealizowaną rzeczywistość, 
która rzadko jest odzwiercie-
dleniem realiów. Nie jesteśmy 
maszynami, jesteśmy ludźmi. 
Ratownictwo medyczne to nie 
tylko wysiłek psychiczny, ale i fi-
zyczny. Niejednokrotnie musimy 
znieść z  czwartego piętra po 
schodach pacjenta, który waży 
ponad 100 kilogramów. Są sytu-
acje, w których jest to po prostu 
niemożliwe. Wtedy z  pomocą 
przychodzi drugi zespół ratow-
ników. Zdarza się, że musimy 
prosić o  pomoc straż pożarną. 
I  tu należą się wielkie podzięko-
wania, że zawsze służą pomocą 
i wsparciem.

 

T.S.: Wraz z pierwszym 
września ratownicy medyczni  
całego kraju rozpoczęli 
ogólnopolski protest. O co 
dokładnie walczycie?

K.P.: Przede wszystkim o  pie-
niądze. Jednak nie wynika to 
z chęci wzbogacenia się. Przez te 
pieniądze rozumiemy nie tylko 
wzrost wynagrodzeń ratow-
ników ale również zwiększenie 
nakładów na system ochrony 
zdrowia. Ten problem jest po-
ruszany od wielu lat. Niestety 
nasze apele, prośby, sugestie nie 
znajdują posłuchu wśród rządzą-
cych. Karetka bez ratownika to 
tylko dobrze wyposażony samo-
chód. Nasza rzeczywistość jest 
mocno zaburzona. Wymiana wy-
służonych karetek powinna być 
normą. A  w  naszym kraju każda 
nowa karetka wiąże się z wielką 
fetą, popadaniem w  euforię 
i  hura optymizmem. Od lat nikt 
nas nie słucha. Strajkowały pie-
lęgniarki, strajkowali lekarze... 
Wszyscy mówimy zgodnym 
głosem, że nakłady na system 
ochrony zdrowia są zbyt małe. 
Nasz drugi postulat jest zwią-
zany z  tym, że pracujemy ponad 
normę.

T.S.: Ponad normę, to znaczy 
ile?

K.P.: Niemal każdy z ratowników 
medycznych pracuje w  dwóch, 
lub kilku miejscach. Na przykład 
w  pogotowiu, na oddziale szpi-

talnym, czy na SORze. Z jednego 
dyżuru musimy jechać na drugi. 
W  dużej mierze wynika to z  ni-
skich pensji, które otrzymujemy. 
Zarabiając około 3-4 tysięcy 
ciężko pozwolić sobie na utrzy-
manie, odpoczynek, czy róż-
nego rodzaju kursy i  szkolenia. 
To naprawdę potężny wydatek. 
W trakcie pandemii sytuacja była 
nieco inna, bo przysługiwały nam 
dodatki covidowe.

T.S.: W związku z protestem 
w niektórych miejscach 
w naszym kraju karetki nie 
wyjechały do chorych...

K.P.: Rzeczywiście w  wielu miej-
scach brakowało odpowiedniej 
liczby zespołów ratownictwa 
medycznego. W  Częstochowie 
na szczęście nie było takiego 
problemu. Choć nie ukrywam, 
że i  u  nas może się tak zdarzyć. 
Rządzący przekazują społe-
czeństwu, że sytuacja jest opa-
nowana. Jak można tak mówić, 
a  w  tym samym czasie prosić 
o pomoc wojsko?

T.S.: Na konferencji prasowej 
Adam Niedzielski i Waldemar 
Kraska ogłosili nową wycenę 
dobokaretki. Dla karetki S 
będzie wynosiła 5 583 zł, dla 
dobokarteki P 4 186 zł.

K.P.: W  przypadku stawki na “S” 
to 1400 zł więcej, zaś w  odnie-
sieniu do “P” - 1000 zł więcej niż 

dotychczas. Oczywiście ta de-
cyzja jest jak najbardziej dobra. 
Niestety nic to nie zmienia, bo 
nikt nie mówi, jaka część tych 
pieniędzy zostanie przeznaczona 
na wynagrodzenia ratowników 
medycznych. Wiemy jedynie, że 
trafią one do dyrekcji i tyle.  Nie 
ma żadnych regulacji mówiących 
o  tym, że część z  tej puli ma zo-
stać przeznaczona dla ratow-
ników. Dobrze, że coś drgnęło, 
ale za tym muszą iść konkrety. 
A tych na razie brakuje. Liczymy 
też na zapewnienie, że warunki 
naszej pracy się zmienią. Musimy 
mieć czas na regenerację sił. Kil-
kudziesięciominutowa drzemka 
pomiędzy wyjazdami to nie jest 
odpoczynek, biorąc pod uwagę 
ilość wypracowywanych godzin.

T.S.: Ktoś może zatem powie-
dzieć: po co pracujecie na 
kilku etatach?

K.P.: Tak jak wspomniałem – po 
to, aby godnie zarabiać. A  poza 
tym jest nas po prostu za mało. 
Oczywiście możemy zdekla-
rować się i  pracować wyłącznie 
w  jednym miejscu. Jednak nagle 
okaże się, że gdzieś trzeba za-
mknąć SOR, gdzieś trzeba 
zamknąć stację pogotowia. Naj-
prościej mówiąc, brakuje ludzi, 
którzy chcieliby pracować w  za-
wodach związanych z  ochroną 
zdrowia. Oczekujemy też, że 
rządzący zajmą się też kwestią 
edukacji społeczeństwa. Wiele 

osób nie ma świadomości do 
czego przeznaczony jest System 
Ratownictwa Medycznego. Zde-
cydowana większość uważa, że 
jesteśmy sanitariuszami noszo-
wymi, którzy mają przyjechać 
i dostarczyć pacjenta do szpitala. 
Tak nie jest. Ratownicy medyczni 
to świetnie wykształceni i  do-
świadczeni specjaliści. My wyko-
nujemy przy pacjencie określone 
zabiegi, badania, podajemy leki. 
Niestety świadomość dotycząca 
naszego zawodu jest zatrwa-
żająco niska. Jesteśmy trak-
towani jak przedsiębiorstwo 
taksówkowe. Nigdzie nie widzę 
informacji mówiących o  tym, że 
karetka jest stworzona do okre-
ślonych celów. W  dużej mierze 
naszymi pacjentami są osoby, 
które powinny trafić do lekarza 
POZ. Oprócz tego znaczna ilość 
wyjazdów dotyczy osób naduży-
wających alkoholu. Nie można 
robić z  SORu przychodni, gdzie 
zrobią nam wszystkie badania, 
a  z  karetek taksówek, które nas 
na te badania dostarczą. W  mo-
mencie, gdy my dojeżdżamy 
do pacjenta, który jak się oka-
zuje, jest tylko przeziębiony, 
ktoś umiera, bo nie zdążyliśmy 
do niego dojechać z  pomocą na 
czas…Refleksje pozostawmy 
Czytelnikom.

T.S.: I na zakończenie – jak 
wspomina pan okres covi-
dowy i co pan sądzi o szcze-
pieniach?

K.P.: To był bardzo ciężki czas. 
Wielogodzinne trwanie w  kom-
binezonie przy pacjencie, wielo-
godzinne stanie pod szpitalami 
w oczekiwaniu na wolne miejsce. 
To obciążało i  fizycznie, i  psy-
chicznie. Zabrzmi to brutalnie, 
ale to była walka z czasem i nie-
wydolnością systemu. Kiedy 
nasze możliwości w  karetce 
wyczerpywały się, pozostawało 
nam bezradne czekanie kto 
umrze pierwszy, czy nasz pa-
cjent w  karetce, czy ten na SOR 
i zwolni łóżko. Zarówno nam, jak 
i  pacjentom ciągle towarzyszył 
strach. Już sama wizja wyprawy 
do szpitala dla wielu pacjentów 
była paraliżująca. Placówki 
funkcjonowały przecież w  naj-
wyższym reżimie sanitarnym. 
Wiadomo było, że nie można 
liczyć na odwiedziny bliskich. 
Niestety dla wielu była to podróż 
w jedną stronę...
Jeśli chodzi o  szczepienia, to 
powiem tylko tyle: przyjąłem 
dwukrotną dawkę szczepionki. 
Trudno zrozumieć mi tych, którzy 
mówią: nie szczepimy się, bo nie. 
Nie potrafiąc tego nawet uargu-
mentować. Takie osoby zdarzają 
się nawet wśród pracowników 
ochrony zdrowia. Dla mnie jest 
to narażanie siebie i  innych na 
utratę zdrowia i życia. A niestety, 
jak widzimy liczba wykrywanych 
przypadków zakażeń rośnie 
z każdym dniem. Obserwujmy to, 
śledźmy informacje, słuchajmy 
ekspertów. Szczepmy się. Życzę 
wszystkim dużo zdrowia.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

Wywiad z ratownikiem medycznym

Niesienie pomocy 
jest niezwykle 
satysfakcjonujące

 ■ Kamil Pietras 
- ratownik medyczny w częstochowskiej stacji 

pogotowia ratunkowego
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Trwa nabór

Zostań tancerką rewii „Akcent”

Dziecięco-młodzieżowa rewia „Akcent” 
ogłasza nabór do zespołu! Jeżeli uwa-
żasz, że twoje dziecko ma zdolności 
taneczne, wokalne czy aktorskie, marzą 
mu się występy na scenie przed dużą pu-
blicznością, chce podróżować i  przeżyć 
wielką przygodę na estradzie, lub po 
prostu uwielbia tańczyć bądź śpiewać, 
nie zwlekaj!

Do rewii mogą dołączyć dziewczyny 
w  wieku od 5 do 21 lat. Zapisy prowadzone 
są na bieżąco przez cały rok szkolny. Wa-
runkiem przyjęcia młodych kandydatek jest 
dobra sprawność fizyczna, smukła sylwetka, 
prezencja, dobre poczucie rytmu, oraz zainte-
resowanie tańcem, muzyką i śpiewem.

Uzdolnione adeptki sztuki rewiowej mają 
zajęcia z  zakresu rytmiki, techniki tańca 
klasycznego, tańca współczesnego, nowo-
czesnego, rewiowego, musicalowego, irlandz-
kiego, towarzyskiego, charakterystycznego, 
jazzu, stepu amerykańskiego, show dance, 
nauki układów choreograficznych, emisji 
głosu, kształcenia słuchu, dykcji, gry aktor-

skiej na scenie oraz sztuki interpretacji wyko-
nywanych piosenek.

Taniec jest doskonałą formą aktywności fi-
zycznej. Poprawia kondycję, giętkość ciała 
i  koordynację ruchową. Rozwija kreatywność 
i  wrażliwość muzyczną. Poprzez regularne 
treningi tancerki uczą się wytrwałości oraz re-
alizacji wytyczonych celów. Taniec łączy wszyst-
kich – młode artystki poznają rówieśników 
i zawierają przyjaźnie na wiele, wiele lat.

Zajęcia odbywają się  w  Szkole Pod-
stawowej nr 54  w  Częstochowie (przy   
ul. Kukuczki 30).

Aby dołączyć należy zadzwonić pod nu-
mery 34 323 37 48, 601 86 22 24 lub  wysłać 
wiadomość za pośrednictwem strony inter-
netowej.

Więcej szczegółów znajdziemy na:  
www.rewia-akcent.pl

Dziecięca Rewia „Akcent” powstała  
w październiku 1994 roku w Szkole 
Piosenki i Tańca w Częstochowie, pod 
kierownictwem Krzysztofa Fibicha. Spe-
cjalizuje się ona w muzyce rozrywkowej 
opartej na tańcu i piosence ilustrującej 
bogaty świat wyobraźni dziecka, który 
nabiera cech estradowego show. Te mu-
zyczne widowiska wzbogaca doskonała 
choreografia, scenografia oraz ponad 
1000 barwnych kostiumów. W swojej 
bogatej działalności Rewia „Akcent” może 
pochwalić się ponad 800 koncertami na 
terenie całego kraju i za granicą. Ma też 
blisko 60 autorskich piosenek nagranych 
w studio muzycznym. Zespół przynależy 
do World Dance Sport Federation.

Na Jasnej Górze

Można oglądać BMW, 
którym jeździł Jan Paweł II

Na Jasnej Górze można oglądać papie-
skie BWM – pamiątkę po Janie Pawle 
II. Pojazd jest po raz pierwszy prezen-
towany publicznie.

Samochód był własnością krakowskiego 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 
W  roku 2010 został przekazany z  inicja-
tywy kard. Stanisław Dziwisza do kolekcji 
pamiątek i  zabytków przechowywanych 
w  Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej 
Górze. Samochodem tym jeździł Ojciec 
Święty wizytując rzymskie parafie.

Papieskie BMW – rocznik 1992, poko-
nało ok. 55 tysięcy kilometrów. W  tym 
samochodzie, specjalnie dla papieża, za-

montowano dodatkową lampkę dla pasa-
żera, gdyż Ojciec Święty podróżując starał 
się wykorzystywać czas drogi pracując 
nawet w aucie.

Papieski samochód jest kolejną cenną 
pamiątką po Janie Pawle II, jaka została 
przekazana na Jasną Górę. Wśród jasno-
górskich wotów dziękczynnych znajdują 
się m.in.: złota róża i złote serce z napisem 
„Totus Tuus”, a  także przestrzelony pod-
czas zamachu pas sutanny Jana Pawła II.

Pojazd można oglądać w  bastionie 
świętego Rocha. Do tej pory nie był on 
prezentowany publicznie. Na wystawie 
zobaczymy także trony papieskie z  piel-
grzymek św. Jana Pawła II na Jasną Górę.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

169.900 zł

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

59.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

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

44.900 zł

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

41.900 zł

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

79.900 zł

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

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  25.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

Wybrane samochody na dzień 10 września 2021

Motoryzacja

Po co są kropki  
na lusterkach?
W  wielu samochodach można 
zauważyć charakterystyczne 
kropki znajdujące się na luster-
kach. Jaka jest ich funkcja? Jak 
się okazuje, nie chodzi tutaj 
o względy estetyczne. 

Kropki lub kreski znajdujące 
się na lusterkach są, według fa-
chowej nazwy, asystentem mar-
twego pola. Ich zadaniem jest 
wspomaganie kierowcy poru-
szającego się po drodze wielo-
pasmowej. Asystent martwego 
pola ma za zadanie ostrzegać 
o  obecności pojazdu, który po-
rusza się w  tzw. martwej strefie, 
czyli przestrzeni, która znajduje 
się obok samochodu i której kie-
rowca nie widzi ani w lusterkach 
zewnętrznych, ani w  lusterku 
wstecznym. Martwe pole jest 
czymś zupełnie naturalnym – nie 
istnieje możliwość takiego usta-
wienia lusterek, by je wyelimi-
nować. Asystent martwego pola 
pozwala skutecznie zmniejszyć 
ryzyko wypadków, których przy-
czyną jest brak widoczności in-
nego pojazdu. 

Jak działa asystent martwego 
pola? Dzięki czujnikom lub ra-
darom znajdującym się pod 
tylnym zderzakiem albo ka-
merom umieszczonym pod lu-
sterkami zewnętrznymi system 
ostrzega przed zbliżającymi się 
od tyłu samochodami. Robi to 
zazwyczaj za pomocą sygnału 
dźwiękowego i  wizualnego 
– gdy pojawia się niebezpie-
czeństwo, nagle słychać cha-
rakterystyczny dźwięk i  widać 
świecącą się kontrolkę, która 
znajduje się w  okolicy lusterka 
po stronie nadjeżdżającego po-
jazdu. W  nowszych samocho-
dach asystent martwego pola 
działa także za pomocą układu 
kierowniczego, który w  sytuacji 
zagrożenia sztywnieje i  pozwala 
zapobiec zagrożeniu. 

W  bardziej rozwiniętych sys-
temach asystent martwego pola 
spełnia także inne, dodatkowe 
funkcje. Może wspomagać kie-
rowcę podczas włączania się do 
ruchu lub ostrzegać go przed nie-
bezpieczeństwami w  momencie, 
gdy wysiada z samochodu. 

 ■ Adam Pęczek
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

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

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

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

Wanda Sowińska

O Tobie śniłam

Ja sen o Tobie śniłam
Że nad jeziora brzegiem stałam

Ty odpływałeś na żaglówce
Ja pożegnanie Tobie słałam...

Patrzyłam w dal, z tym żalem w sercu
Wiatr wiał jak gdyby wciąż się żalił

Ty – odpływałeś ukochany
Po szmaragdowej cichej fali.

Zniknąłeś w wód bezbrzeżnej pianie
Na Twej żaglówce – słońce gasło
Gdy ranek ze snu mnie obudził
Za oknem zorzy biła jasność.. .

Moja gra

Mój akordeon – moja miłość
Dźwięk jego dziś tęsknoty drży,

Bezwiednie nim oczarowana
Czuję na twarzy – mokry łzy.. .

Gdy gram to zda się że niebiosa
Cudownie otwierają drzwi

Tyleż miłości i tęsknoty
Cudowne dźwięki niosą mi

Wtedy nadchodzą mnie wspomnienia
Oczy me we łzach – jak za mgłą

Jestem jak gdyby oczarowana
tą przecudowną boską grą.. .

O alternatywach dla papierosa
Wielka Brytania jest jednym z krajów uznających ofi-
cjalnie e-papierosy za mniej szkodliwe od papierosów 
tradycyjnych. W ramach próby, która ma się rozpocząć 
już niebawem, tej jesieni, palący pacjenci bez względu na 
to, z jakiego powodu trafili na SOR, otrzymają urządzenie 
oraz mający wystarczyć na tydzień zapas płynu do e-pa-
pierosów.

To kolejny brytyjski eksperyment, 
który ma badać wpływ wapowania 
na skuteczne zrywanie z nałogiem 
palenia. Niektórym pacjentom le-
karze udzielą porady medycznej i 
skierują do lokalnych ośrodków po-
mocy. Inni otrzymają jedynie ulotki 
z informacją na temat lokalnych 
ośrodków zajmujących się wspie-
raniem palaczy chcących rzucić 
ten nałóg. Obie grupy zostaną po-
nownie przebadane po jednym, 
trzech i sześciu miesiącach. Udział 
w eksperymencie wezmą szpitale 
w Norfolk, Londynie, Leicester i 
Edynburgu. Prof. Caitlin Notley, 
zaangażowana w realizację ba-
dania na University of East Anglia, 
wskazuje na element zaskoczenia: 
– Palącym pacjentom oddziałów 
ratunkowych zostaje przedsta-
wiona idea rzucenia palenia za 
pomocą e-papierosów, podczas 
gdy zapewne większość z nich 
prawdopodobnie nie brała tego w 
ogóle pod uwagę.

W przeciwieństwie do trady-

cyjnego papierosa, w tym elek-
tronicznym nie zachodzi proces 
spalania, przez co nie są emito-
wane najbardziej szkodliwe dla 
organizmu substancje. Warto 
pamiętać, że używając e-papie-
rosa działającego w systemie 
zamkniętym, czyli takiego z fa-
brycznie napełnionymi kartridżami 
(na polskim rynku np. Vuse ePen), 
albo w systemie otwartym, kiedy 
świadomie wybieramy gotowy do 
użycia płyn, inhalujemy preparat 
poddany kompleksowym bada-
niom. Na ten temat wypowiadają 
się także polscy naukowcy: – Moim 
zdaniem powinniśmy doprowadzić 
do takiej sytuacji, by konsument 
nie mógł w produkcie nic zmieniać, 
by sięgał po ten finalny, którego 
recepturę i ostateczny skład wcze-
śniej zbadano. Jeśli decydujemy się 
na systemy otwarte, to tylko przy 
użyciu gotowych liquidów w bu-
telkach – tłumaczył kilka miesięcy 
temu podczas debaty poświęconej 
alternatywom dla tradycyjnego 

palenia prezes eSmoking Institute,  
dr Michał Kozłowski.

Warto wiedzieć, że innym, po-
tencjalne ograniczającym ryzyka 
zdrowotne zamiennikiem dla tra-
dycyjnych papierosów, są też pod-
grzewacze tytoniu. Na polskim 
rynku mamy możliwość wyboru 
spośród różnych urządzeń, np. glo 
hyper+, który podgrzewa wkłady 
do temperatury 270 stopni, 
wskutek czego powstaje nikoty-
nowy aerozol. Z licznych badań 
naukowych wynika, że ekspozycja 
na szkodliwe biomarkery jest zde-
cydowanie niższa także u osób 
podgrzewających tytoń, w porów-
naniu do jej poziomu obecnego u 
„tradycyjnych palaczy”. Czy roz-
poczynający się jesienią w Wiel-
kiej Brytanii eksperyment okaże 
się sukcesem i inspiracją dla in-
nych krajów? Tego nie wiemy, ale 
z pewnością ta metoda – także dla 
osób poddanych badaniu – może 
być bardzo zaskakująca.
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W  minioną środę na Arenie  
Zielona-Energia.com w Często-
chowie odbył się Finał 
Młodzieżowych Indywidual-
nych Mistrzostw Polski, 
podczas których dwóch za-
wodników Eltrox Włókniarza 
Częstochowa stanęło na po-
dium. Jakub Miśkowiak 

wywalczył złoty medal, a Ma-
teusz Świdnicki sięgnął po 
brąz.

- Od samego początku czwórka 
faworytów w osobach Jakuba Mi-
śkowiaka, Mateusza Świdnickiego, 
Wiktora Lamparta oraz Mateusza 
Cierniaka rozgrywała między sobą 

batalię o medale. Aby wyłonić mi-
strza, trzeba było odjechać wyścig 
dodatkowy, w  którym Jakub Miś-
kowiak pewnie pokonał Wiktora 
Lamparta, rozstrzygając zwycię-
stwo już na wejściu w pierwszy łuk. 
Wielkie brawa należą się także Ma-
teuszowi Świdnickiemu, który im-
ponował prędkością na dystansie 
przez cały czas trwania turnieju. 
Na potwierdzenie tych słów warto 
spojrzeć na czasy poszczególnych 
biegów w  wykonaniu Świdnic-
kiego. Niewiele ponad sekunda 
od rekordu toru to nie lada wy-
czyn w  wykonaniu juniora – sko-
mentował klub i  zapowiedział, że 
przed częstochowskimi juniorami 
jeszcze walka o  medale Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów. 
W  tych zawodach biało-zielona 
drużyna także ma ogromne szanse 
na wywalczenie najcenniejszego 
z  medali. Finałowa runda już 20 
września w Częstochowie.

Ponad 400 zawodników przy-
stąpiło do zawodów w ramach 
XX Memoriału Artura Szymy 
i  Artura Ociepy, organizowa-
nego przez CKS Budowlani 
Częstochowa. Sportowcy rywa-
lizowali w  18 konkurencjach 
biegowych oraz w 11 konkuren-
cjach technicznych.

- W  konkurencjach memoria-
łowych zwyciężyli: na dystansie 
3000 m mężczyzn Oliwier Mutwil 
z  klubu CKS Budowlani, który 
3000 m pokonał w czasie 8:51,14 

min. Natomiast w  skoku wzwyż 
mężczyzn Bartłomiej Birecki MKS 
Żywiec wygrał z  wynikiem 175 
cm. Z  pozostałych zawodników 
CKS bardzo dobrze zaprezento-
wali się: Konrad Simiński, zwy-
cięzca 800 m w  czasie nowego 
rekordu życiowego 1:57,19 min, 
Dominik Wróbel 1. miejsce w kuli 
– 11,85 m i 1. miejsce w rzucie dys-
kiem – 42,86 m, Weronika Bryk 
1. miejsce w  rzucie oszczepem 
– 34,36 m, Sebastian Rachwalik 
1. miejsce w  rzucie oszczepem – 
55,69 m, Martyna Cendrowska 
1. miejsce w  biegu na dystansie 

1000 m z przeszkodami – 3:29,31 
min, Julia Trąbczyńska 2. miejsce 
w biegu na dystansie 300 m ppł – 
48,79 sek, Małgorzata Pałasińska 
2. miejsce w pchnięciu kulą – 11,64 
m, Alan Kluczny 2. miejsce wzwyż – 
170 cm, Kacper Jóźwiak 3. miejsce  
w  trójskoku – 12,89 m – podsu-
mowuje klub. To już siódma lekko-
atletyczna impreza organizowana 
w tym roku przez CKS Budowlani. 
Kolejne zawody, czyli 31. Złota 
Mila Częstochowy odbędzie się 
17 września również na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym.  
- W ramach tych zmagań rozegra-
nych zostanie 17 biegów w  róż-
nych kategoriach wiekowych 
na dystansach od 1/4  do 2 mil. 
Zawody te, podobnie jak Memo-
riał, organizowane są w  ramach 
obchodów 100-lecia klubu CKS 
Budowlani Częstochowa – infor-
muje klub.

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa vs. Lech Poznań

Kolejarz-Jura Częstochowa

Pracowity czas 
dla klubu

W najbliższą niedzielę 12 wrze-
śnia Raków Częstochowa 
podejmie na swoim stadionie 
Lecha Poznań w ramach 7. ko-
lejki PKO Ekstraklasy. Początek 
meczu zaplanowano na godz. 
17:30.

- Wreszcie zagramy na naszym 
stadionie i  przed naszymi kibicami. 
Będą oni z pewnością dla nas dwu-
nastym zawodnikiem. Wszyscy się 
bardzo cieszymy, że będziemy mogli 
rozegrać spotkanie o ligowe punkty 
na własnym stadionie. Wierzę, że 
wspólnie z  dopingiem naszych ki-
biców odniesiemy zwycięstwo – po-

wiedział przed starciem z  Lechem 
zawodnik Rakowa Milan Rundić. 
Obecnie Lech Poznań zajmuje po-
zycje lidera w  tabeli, podczas gdy 
podopieczni szkoleniowca Marka 
Papszuna pozostają na miejscu 10. 
Mają jednak do rozegrania jeszcze 
dwa zaległe mecze.

Ostatnie dwa weekendy były 
bardzo pracowite dla zawod-
ników Kolejarza Jury 
Częstochowa, ale obfitowały 
jednocześnie w  bardzo dobre 
wyniki.

W  minioną sobotę w  kryte-
rium ulicznym w  Imielinie Marta 
Marek zwyciężyła w  kategorii 
juniorki młodsze. W  młodzikach  
4 miejsce zajął Michał Stupały, 
a  7 lokatę zanotował Oskar 
Rybak. 6 miejscem w  juniorach 
młodszych pochwalić się może 
Łukasz Nowak. 5 i  6 miejsce 
w  żakach zajęli kolejno Ama-
deusz Marciniak i Hubert Gębka. 

- W  poprzednim tygodniu stanę-
liśmy do walki na Górskich Szo-
sowych Mistrzostwach Polski, 
na którym liczyliśmy na troszkę 
więcej, ale taki jest sport. W  ju-
niorach najlepiej wypadł Kajetan 
Wąsowicz, który był 16. Ma-
teusz Konwiński był 43. Ludwik 
Knapiński ukończył rywalizację 
na 52 miejscu, ale miał niestety 
bardzo dużego pecha ponieważ 
dwukrotnie spotkał go defekt. 
Brawa dla chłopaków za walkę. 
Marta Marek i Oskar Rybak koń-
czyli zmagania na 19 miejscu. Dla 
nich również duże brawa – rela-
cjonuje wcześniejsze zmagania 
trener Kacper Gronkiewicz.

CKS Budowlani

XX Memoriał Artura Szymy  
i Artura Ociepy

MIMP

Miśkowiak ze złotem, 
Świdnicki z brązem

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

 ■ fot. Grzegorz Misiak



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 10-12 WRZEŚNIA 2021 zapraszamy!


