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- Wypłaty „czternastek” trafią 
do naszych klientów wraz z  wy-
płatami świadczeń listopadowych. 
W związku z tym, że część klientów 
emeryturę bądź rentę otrzymuje 
pierwszego dnia miesiąca, a  1 li-
stopada jest dniem świątecznym, 
to dla nich przelewy czternastej 
emerytury i  swojego podstawo-
wego świadczenia będą realizo-
wane już pod koniec października 
– mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Czternasta emerytura będzie przy-
sługiwała osobom, które na dzień 31 
października 2021 r. będą miały prawo 
do jednego ze świadczeń długoter-
minowych wymienionych w  ustawie, 
m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, 
świadczenia przedemerytalnego. 

„Czternastki” nie otrzymają osoby, 
których prawo do tych świadczeń 
będzie zawieszone.

„Czternastka” w  2021 roku wy-
niesie 1250,88 zł brutto. Pełną 
kwotę otrzymają osoby, których 
świadczenie podstawowe nie prze-
kracza 2900 zł brutto. Pozostali 
otrzymają czternastkę pomniej-
szoną zgodnie z  zasadą „złotówka 
za złotówkę”. Przykład: Pobierana 
emerytura wynosi 3000 zł (3000 
zł – 2900 zł = 100 zł), zatem czter-
nasta emerytura będzie przysłu-
giwać w kwocie mniejszej o 100 zł 
(1250,88 – 100 zł =1150,88 zł).

Czternasta emerytura bę-
dzie podlegała opodatkowaniu 
i oskładkowaniu na ogólnych zasa-
dach, niezależnie od tego, czy jest 
wypłacana w  zbiegu ze świadcze-

niem opodatkowanym lub zwol-
nionym z  podatku.  – Co istotne 
z  kwoty kolejnego dodatkowego 
rocznego świadczenia pieniężnego 
nie będą dokonywane potrącenia 
i egzekucje – dodaje rzeczniczka.

Czternasta emerytura zostanie 
wypłacona dla ok. 9,1 mln eme-
rytów i  rencistów. W  pełnej wy-
sokości będzie przysługiwać dla  
ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

Tymczasem w  kwietniu tego 
roku emeryci, renciści i  inni od-
biorcy świadczeń długotermi-
nowych otrzymali już trzynastą 
emeryturę w  kwocie 1250,88 zł 
brutto. Świadczenie przysługiwało 
w  pełnej wysokości, bez względu 
na wysokość pobieranego świad-
czenia podstawowego.

 ■ Katarzyna Gwara

Uwaga seniorzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe 
świadczenie zostanie wypłacone z  urzędu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Pierwsze wypłaty 
trafią na konta emerytów pod koniec października.

Straż miejska przypomina

Nawet 500 zł mandatu 
za spalanie śmieci 
w piecach

Kolejne marki w centrum handlowym

Wśród nowych najemców 
w Galerii Jurajskiej 
jest HalfPrice oraz IKEA

Historia i teraźniejszość

Będzie nowy 
przedmiot szkolny

Nowe rządowe rozwiązanie
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Rodzinie
Najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają
Starosta Częstochowski z Zarządem Powiatu i pracownikami

Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Magdaleny Wrony

Proces przed częstochowskich sądem

Ksiądz odpowiada za gwałt

Nękał swoją żonę

Oblał drzwi płynem 
do odstraszania dzików

Andrzej N., ksiądz z  diecezji 
gliwickiej podejrzany o prze-
stępstwa seksualne i  gwałt 
stanął przed sądem. Du-
chownemu grozi 12 lat 
więzienia. Właśnie ruszył 
proces wikarego.

Przed Sądem Rejonowym w Czę-
stochowie rozpoczął się proces 
księdza Andrzeja N.  W  styczniu 
2020 roku policja zatrzymała 
w  Gliwicach 38-letniego księdza 
Andrzeja N. Duchowny usłyszał 
zarzuty popełnienia przestępstw 

seksualnych, m.in. gwałtu na 
młodej kobiecie. Do czynów tych 
miało  dojść między 2013 a  2019 
rokiem m.in. w  Tarnowskich Gó-
rach i  Olsztynie. Ofiara księdza 
została przesłuchana w obecności 
psychologa. Jej zeznania uznano 
za wiarygodne.

Ksiądz przyznał się do znajo-
mości z doświadczoną przez życie 
kobietą, zaprzeczył jednak, aby 
miał z  nią utrzymywać kontakty 
seksualne. W  lutym 2020 roku 
prokuratura zarzuciła mu kolejne 
przestępstwa związane z  nagra-

niami wideo tj. nagraniami porno-
graficznymi z udziałem nieletniej.

Ksiądz został  tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące, 
potem sąd uchylił mu areszt  i za-
stosował środki zapobiegawcze tj. 
policyjny dozór, poręczenie mająt-
kowe w wysokości 20 tys. zł, zakaz 
opuszczania kraju, zakaz kon-
taktów i zbliżania się do pokrzyw-
dzonej na odległość mniejszą niż 
100 metrów. Proces duchow-
nego toczy się za zamkniętymi 
drzwiami.

 ■ bea

Na dość nietypowy pomysł 
„urozmaicenia” życia żonie 
wpadł 46-letni Marcin J. Męż-
czyzna czterokrotnie oblał 
drzwi wejściowe do jej miesz-
kania płynem służącym do 
odstraszania dzików, wywołu-
jącym odór i mdłości. Poza tym 
zniszczył i  podpalił jej samo-
chód. Mężczyzna wkrótce 
stanie przed sądem – został 
oskarżony o  uporczywe nę-
kanie kobiety.

Jak ustalili śledczy, w okresie od 
początku kwietnia do końca maja 
2021 roku Marcin J. uporczywie 
nękał swoją żonę, z  którą był 
w separacji. - W ten sposób wzbu-
dzał u  kobiety uczucie ciągłego 
zagrożenia oraz istotnie naruszał 
jej prywatność – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w  Czę-
stochowie. - Stalking polegał na 

śledzeniu i  obserwowaniu po-
krzywdzonej oraz prezentowaniu 
swojej obecności w  pobliżu jej 
miejsca zamieszkania o  różnych 
porach dnia i nocy. Marcin J. oblał 
także czterokrotnie drzwi wej-
ściowe do jej mieszkania płynem 
służącym do odstraszania dzików, 
wywołującym odór i  mdłości – 
wyjaśnia prokurator Ozimek.

Na podstawie opinii biegłego 
z  zakresu chemii stwierdzono, że 
płyn, którym oblano drzwi, za-
wiera kwas masłowy, mający in-
tensywny i  trudny do zniesienia 
zapach zjełczałego tłuszczu. Po-
zbycie się tego zapachu jest moż-
liwe jedynie poprzez ozonowanie 
pomieszczeń.

Na tym jednak nie koniec. Marcin 
J. zniszczył samochód żony – po-
rysował go śrubokrętem, urwał 
boczne lusterka, wgniótł dach 
i  przebił wszystkie opony. W  ten 
sposób oskarżony spowodował 

szkodę w wysokości 45.000 zł. Po 
upływie 3 dni od tego zdarzenia 
46-latek ponownie zniszczył użyt-
kowany przez żonę samochód. 
Tym razem postanowił go pod-
palić. Spowodowanie szkody osza-
cowano na 73.000 zł. Pod koniec 
maja Marcin J. został zatrzymany 
i na wniosek prokuratora tymcza-
sowo aresztowany. - Przesłuchany 
przez prokuratora Marcin J. przy-
znał się do popełnienia zarzuca-
nych mu przestępstw – podkreśla 
prokurator Tomasz Ozimek.

Marcin J. był w  przeszłości wie-
lokrotnie karany za przestępstwa 
zniszczenia mienia, oszustwa i pro-
wadzenia pojazdu bez uprawnień. 

Przestępstwo uporczywego nę-
kania (stalking) jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat, a przestępstwo 
zniszczenia mienia karą pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 
5 lat.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Przypomnijmy, zakaz handlu 
w niedziele obowiązuje od marca 
2018 roku. Są jednak pewnie 
wyjątki – zazwyczaj obejmują 
niedziele przedświąteczne. 
W  prawie przewidziano też wy-
łączenie stosowania przepisów. 
Dotyczy ono między innymi moż-
liwości tankowania samochodu, 
a  także robienia zakupów na sta-
cjach benzynowych, dworcach 
czy lotniskach i  statkach (aby 
wokół dworców nie powstawały 
galerie handlowe, wprowadzono 
zapis, że chodzi tylko o  handel 
w  zakresie obsługi pasażerów). 
Poza tym możemy kupić kwiaty 
lub prowadzić sprzedaż na festy-
nach, wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych, rolno-spożywczych 
rynkach hurtowych oraz m.in. 
skupach warzyw, owoców, suro-
wego mleka. Otwarte mogą być 
również piekarnie, cukiernie, lo-
dziarnie, apteki, sklepy z  pamiąt-
kami, dewocjonaliami, a  także 
punkty świadczące usługi pocz-
towe. I  właśnie ta ostatnia luka 
jest najchętniej wykorzysty-
wana przez właścicieli sklepów, 
a  obecnie nawet dużych mar-
ketów. Coraz więcej sieci handlo-
wych otwierało się w  dni, które 
miały być wolne dla pracowników 
tego sektora – można w  nich bo-
wiem odebrać przesyłkę i  zrobić 
zakupy. Według obecnych prze-
pisów w  niedziele niehandlowe 
legalnie działa już około 20 sieci 
handlowych. 

„Dziurawe prawo” zostało 
jednak uszczelnione. Od dłuż-
szego czasu apelowali o to związ-
kowcy “Solidarności”. Swoje 
drzwi dla klientów otworzą tylko 
te placówki, w  których działal-

ność pocztowa jest przeważa-
jącą działalnością wskazaną we 
wniosku o  wpis do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej. Ma ona 
też stanowić co najmniej 40 
proc. miesięcznego przychodu ze 
sprzedaży detalicznej. Taka de-
cyzja praktycznie zamyka sieciom 
handlowym możliwość działania 
w  niedziele. Przynajmniej w  tych 
przypadkach, gdzie do pracy przy-
chodzili normalni pracownicy. 
W myśl nowelizacji ustawy, w nie-
dziele niehandlowe za ladą będzie 
mógł stać wyłącznie właściciel. 
Przedsiębiorca będzie mógł ko-
rzystać też z nieodpłatnej pomocy 
między innymi małżonka, dzieci, 
czy rodzeństwa. Te osoby nie 
będą mogły być jednak pracow-
nikami lub zatrudnionymi w danej 
placówce handlowej.

Nowelizacja rozszerza też 
wykaz wyłączeń spod zakazu 
handlu o  placówki prowadzące 
handel materiałami eksploata-
cyjnymi do maszyn rolniczych, 
materiałami używanymi w trakcie 
bieżącej pracy maszyn rolniczych 
lub narzędziami do wymiany 
części zamiennych w  maszynach 
rolniczych. Ustawa wskazuje 
jednak, że takie punkty będą 
mogły działać także w  niedziele 
w  okresie 1 czerwca do dnia 30 
września.

Ustawa wejdzie w  życie pierw-
szego dnia miesiąca następującego 
po upływie 3 miesięcy od dnia ogło-
szenia. Za złamanie zakazu handlu 
w niedziele grozi od 1000 zł do 100 
tys. zł kary, a przy uporczywym ła-
maniu ustawy – kara ograniczenia 
wolności.

Jest podpis prezydenta

Zakaz handlu 
zaostrzony!
Koniec z omijaniem przepisów. Prawo dotyczące zakazu handlu 
w  niedziele zostało uszczelnione. W  myśl nowych przepisów 
w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być tylko te pla-
cówki, w  których działalność pocztowa będzie przeważająca. 
Nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Andrzej Duda.
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– Żądamy wywiązania się 
z  umów na wykup mieszkań – 
mówili zgromadzeni mieszkańcy 
podczas pikiety, która odbyła 
się przed częstochowskim magi-
stratem. Złożyli oni obywatelski 
projekt w kwestii zmiany uchwały 
dotyczącej zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących wła-
sność miasta ich najemcom. Co na 
to magistrat? - Zasób komunalny 
służy celom społecznym, a  nie 
zaspokajaniu potrzeb właściciel-
skich osób np. średnio uposażo-
nych – tłumaczy Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik magistratu.

Zdaniem części mieszkańców za-
twierdzona w roku 2019 uchwała po-
zbawiła ich możliwości wykupienia 
mieszkań  komunalnych. Dlaczego? 
Bo według nowych zasad, ceny lo-
kali drastycznie wzrosły. - Składamy 
obywatelski projekt uchwały. Mam 
nadzieję, że tym razem pójdziecie po 
rozum do głowy i pomysły, którymi 
kierowaliście się przy tworzeniu 
decyzji w  2019 roku, schowacie 
sobie do kieszeni. Będziemy wal-
czyć do końca! – wykrzyczał jeden 
z mężczyzn. - Nie zmienia się zasad 
w  trakcie gry. Obecnie chcąc wy-
kupić mieszkanie, musielibyśmy 
płacić o wiele więcej. Nie wszystkich 
na to stać – dodała kolejna osoba 
spośród zebranych.

Zdaniem mieszkańców zarzewiem 
konfliktu był fakt, że nikt wcześniej 
nie poinformował ich o  zmianie 
uchwały. - Prawo nigdy nie działa 
wstecz! Przeprowadzona w  2019 
roku uchwała zadziałała negatywnie 
wobec wszystkich, którzy złożyli 
wnioski wcześniej - powiedział, męż-

czyzna ze zbiorowiska. - Miasto to 
my! Żądamy wywiązania się z umów 
na wykup mieszkania, według 
uchwały z  2013 roku! Walczymy 
o sprawiedliwość – wtórowała inna.

Pikietujący twierdzą, że większość 
z  nich wnioski o  wykup mieszkań 
złożyła w  roku 2018. Kontakto-
wali się z urzędem,  dopytywali, co 
dalej w ich sprawie. - Urząd zwlekał 
z  udzieleniem odpowiedzi, a  kilka 
miesięcy później wprowadził nową 
uchwałę. Uważamy, że było to ce-
lowe zagranie. Nie pozwolili nam na 
wykup mieszkań według starych, 
sprawiedliwych zasad. Zasłaniali się 
wyłącznie opóźnieniami z  koniecz-
nością wyłonienia rzeczoznawczy. 
Kiedy zmieniła się uchwała, urząd 
miasta nie miał już problemów 
z  dostępnością. Dzwoniono do nas 
z pytaniami, czy nadal jesteśmy za-
interesowani. To jawna manipulacja 
- twierdziła częstochowianka.

Pikietujący złożyli wniosek o nową 
uchwalę. Warto jednak wspomnieć, 
że wprowadzona przed dwoma laty 
uchwała, której zmiany chce grupa 
lokatorów, została już zaskarżona 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Ten jednak skargi miesz-
kańców oddalił. Odwołanie do NSA 
nie zostało jeszcze rozpatrzone. 

Miasto tłumaczy

- Mieszkańcy mają prawo do wy-
rażania swojej opinii w  kwestiach 
regulowanych przez samorząd 
i  kierowania do Rady Miasta i  pre-
zydenta zarówno wniosków, jak 
i  projektów uchwał – przyznaje 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik magi-
stratu. W  swoim projekcie miesz-
kańcy wnioskują o powrót do zasad 

sprzedaży lokali komunalnych na 
rzecz najemców na wcześniej obo-
wiązujących zasadach, czyli z  wyż-
szymi bonifikatami, niż zakłada to 
obecnie obowiązująca uchwała. 
- Zapewne chcieliby też tego, aby 
sprzedaż mieszkań na rzecz na-
jemców była mniej reglamento-
wana niż obecnie. Tymczasem 
nowe zasady sprzedaży komunal-
nych lokali mieszkalnych wprowa-
dzone zostały w 2019 r. właśnie po 
to, aby - z  uwagi na długą kolejkę 
osób potrzebujących, czekających 
na przydział mieszkania komunal-
nego lub socjalnego - ograniczyć 
możliwość ich nabycia oraz za-
pewnić większą rekompensatę ich 
wartości – tłumaczy Włodzimierz 
Tutaj. - Mieszkanie komunalne 
to bowiem element polityki spo-
łecznej miasta w zakresie wsparcia 
samorządu dla osób potrzebują-
cych, spełniających określone kry-
teria, znajdujących się w  trudnej 
sytuacji materialnej, rodzinnej, 
losowej, zdrowotnej, lokalowej. 
Biorąc pod uwagę ciągle niezaspo-
kojone - w tym zakresie - potrzeby 
wielu osób w  mieście, miasto nie 
ma obecnie możliwości szero-
kiego „uwłaszczania” lokatorów 
mieszkań komunalnych i  w  ten 
sposób wyzbywania się kolejnych 
mieszkań z  zasobu komunalnego. 
Ten zasób przede wszystkim powi-
nien służyć zaspokajaniu lokum dla 
osób potrzebujących – wyjaśnia.

Jak wynika z  danych magistratu, 
obecnie jest 375 wniosków o przy-
dział lokalu komunalnego oraz 
690 niezrealizowanych wyroków 
eksmisyjnych z orzeczeniem lokalu 
socjalnego. - Mieszkańcy nie mogą 
traktować mieszkań komunalnych 
równoważnie z  najmem mieszkań 
na wolnym rynku, w spółdzielniach 
mieszkaniowych czy w  mieszka-
niach typu TBS, bo zasób komu-
nalny służy celom społecznym, 
a  nie zaspokajaniu potrzeb właści-
cielskich osób np. średnio uposa-
żonych. Potrzeby lokatorów trzeba 
tu zestawić np. z  sytuacją osób 
z  niepełnosprawnościami, którym 
miasto nie jest w  stanie zapewnić 
w  miarę odpowiedniego lokalu czy 
samotnych matek z  dziećmi prze-

mieszkujących czasowo w  ośrod-
kach wsparcia - np. w  ośrodku 
interwencji kryzysowej czy domu 
samotnej matki – zaznacza.

Dlaczego zatem kiedyś polityka 
miasta w  tym względzie wyglądała 
inaczej? - Było to związane m.in. z in-
nymi uwarunkowaniami społecz-
nymi, prawnymi i  organizacyjnymi. 
Miasto ma jednak prawo - w  inte-
resie publicznym - na kształtowanie 
aktualnej polityki mieszkaniowej 

w  zgodzie z  ideą mieszkalnictwa 
komunalnego i zasadami sprawiedli-
wości społecznej, jeżeli zestawimy 
postulaty lokatorów np. z  sytuacją 
osób ciężko pracujących na spłatę 
wysokich długoletnich kredytów hi-
potecznych, zaciągniętych na zakup 
mieszkania na wolnym rynku – pod-
sumowuje Włodzimierz Tutaj.

 ■ Katarzyna Gwara, 
 ■ Kacper Dębski

aktualności
Pikieta przed magistratem

Chcemy wykupić mieszkania na starych zasadach!
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Na dość nietypowy sposób zarobku 
wpadła pewna para z  Częstochowy. 
28-latek wspólnie ze swoją 27-letnią 
dziewczyną kradli katalizatory. Ra-
busie zostali złapani na gorącym 
uczynku. Co ciekawe, kobieta ponad 
miesiąc temu została zatrzymana do-
kładnie za ten sam „wybryk”.

Para próbowała wyciąć katalizator 
z  samochodu zaparkowanego w  dziel-
nicy Stradom. Zauważyli to świadkowie. 
Rabusie zaczęli więc uciekać. Jeden ze 
świadków po krótkim pościgu ujął 27-
latkę. 28-latkowi dało się uciec. Po chwili 
postanowił jednak wrócić po swój samo-
chód. Gdy zobaczył, że jego partnerka 
została ujęta przez świadka, podszedł 
do niego i  uderzył go w  twarz narzę-
dziem, które wyciągnął ze swojego forda. 
Pokrzywdzony z  obrażeniami trafił do 
szpitala, a  przestępcy uciekli. - Krymi-
nalni z  „dwójki” podczas patrolu terenu 
zauważyli samochód wskazany w  za-
wiadomieniu. Gdy podjechali do niego, 
siedzący za kierownicą 28-latek włączył 
wsteczny bieg i  celowo uderzył w  poli-
cyjny samochód, po czym uciekł. Uszko-
dzenia pojazdu służbowego były na tyle 
poważne, że policjanci nie mogli konty-
nuować pościgu – tłumaczy podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów.

Mundurowi z  komisariatu II wspólnie 

z policjantami z komendy miejskiej usta-
lili miejsce, w  którym mogą się ukrywać 
przestępcy. Siłą weszli do jednego 
z  mieszkań na terenie gminy Poczesna. 
W  środku zastali 28-latka wraz z  jego 
partnerką. Podczas przeszukania mundu-
rowi znaleźli narzędzia, którymi sprawcy 
posługiwali się podczas kradzieży katali-
zatorów oraz elementy układów wyde-
chowych i narkotyki.

Jak się okazało zatrzymana 27-latka to 
ta sama kobieta, która niecały miesiąc 
temu była zatrzymana za kradzież kata-
lizatorów. Tym razem usłyszała zarzut 
usiłowania kradzieży.

Jej partner usłyszał łącznie 6 zarzutów. 
Za usiłowanie kradzieży, spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu, posiadanie 
i  udzielanie narkotyków, bezprawne wy-
wieranie wpływu na czynności służbowe 
policjantów i  kierowanie pojazdem me-
chanicznym pomimo cofniętych upraw-
nień, grozi mu do 7,5 roku więzienia. 
W  związku z  tym, że większości tych 
przestępstw dopuścił się w  warunkach 
recydywy i  był osobą poszukiwaną, pro-
kurator skierował wniosek do sądu o za-
stosowanie tymczasowego aresztowania. 
Sąd, po rozpatrzeniu sprawy zdecydował, 
że 28-latek kolejne 3 miesiące spędzi 
w  tymczasowym areszcie. Policjanci nie 
wykluczają, że zarzutów dla zatrzymanej 
pary może być znacznie więcej.

Częstochowa

Złodziejska para kradła... 
katalizatory

Historia i teraźniejszość

Będzie nowy 
przedmiot szkolny
Uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych będą uczyć się nowego 
przedmiotu „Historia i  teraźniej-
szość”. Taki przynajmniej jest pomysł 
ministra edukacji i  nauki Przemy-
sława Czarnka. - Wierzę, że to będzie 
HiT nie tylko z  nazwy – stwierdził. 
Nowy przedmiot ma obejmować 
okres od II poł. XX w. do pierwszych 
dekad XXI w.

O całej sprawie minister edukacji i nauki 
opowiedział na łamach tygodnika „Sieci”. 

- Zapowiadał to hasłowo prezes Jarosław 
Kaczyński podczas prezentacji Polskiego 
Ładu. Niezbędna jest nam nauka historii 
prowadzona w  nowoczesny sposób, po-
dzielona na historię Polski i  historię po-
wszechną. Wierzę, że to będzie HiT nie 
tylko z nazwy – powiedział tygodnikowi.

Nowy przedmiot ma obejmować okres 
od II poł. XX w. do pierwszych dekad 
XXI w. Ze słów ministra edukacji i  nauki 
wynika, że nauczyciele historii będą mieli 
do dyspozycji nowy podręcznik.

Więcej szczegółów poznamy wkrótce.

Dumni pierwszoklasiści

Uczniem być to ważna sprawa
Jedną z  najpiękniejszych szkolnych tra-
dycji jest ślubowanie klas pierwszych 
i  pasowanie na pierwszaka. W  ten oto 
sposób każdy z  nas rozpoczyna swoją 
przygodę z edukacją. Ten niezwykle ważny 
moment przeżywali ostatnio najmłodsi 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. 
Bolesława Chrobrego w Częstochowie.

Podczas uroczy-
stości w  sali sportowej 
pierwszoklasiści zapre-
zentowali program ar-
tystyczny, skierowany 
do zaproszonych gości, 
nauczycieli i  rodziców. 
Maluchy spisały się na 
medal – pokazały, że 
potrafią nie tylko dosko-
nale śpiewać, tańczyć, ale 
i  recytować. Wszystkie 
występy dopracowane 
były w  najdrobniejszych 
szczegółach. Całość oce-
niali nie tylko dorośli, 
ale przede wszystkim starsi koledzy. 
- Pierwszoklasiści egzamin na ucznia 
zdali śpiewająco. Ich życie w tej szkole 
zapowiada się obiecująco! - przyznali.

Po tych słowach nastał najważ-
niejszy moment całej uroczystości, 
czyli ślubowanie i pasowanie. - Ślubuję 
być dobrym Polakiem, dbać o  dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć 
się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak 
dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę 
się starać być dobrym kolegą. Ślubuję 
swym zachowaniem i nauką sprawiać 

radość rodzicom i nauczycielom – dumnie wy-
recytowali pierwszoklasiści. Później otrzymali 
dyplomy, słodkie upominki i  zostali oficjalnie 
włączeni do grona uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 16 w  Częstochowie. - Pierwszokla-
siści przygotowali się perfekcyjnie do swojego 
pierwszego szkolnego występu – podkreślała 
Jolanta Dominiak, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 16 w  Częstochowie. -   Cieszymy 

się, że powiększyła się 
nasza szkolna rodzina. 
Jestem pewna, że każdy 
kolejny dzień w  naszych 
progach będzie intere-
sującą podróżą, podczas 
której uczniowie będą 
zdobywać wiedzę, do-
świadczenie, poznawać 
przyjaciół i  wspólnie 
przeżywać chwile ra-
dości na drodze ku doj-
rzałości i  dorosłości 
– podsumowała.

zdjęcia: SP nr 16
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W  ogólnopolskim konkursie 
architektonicznym, Osiedle 
Dębowa 17 z Wrocławia zostało 
nagrodzone statuetką „Bu-
dowa Roku 2020”. I  może nie 
byłoby w  tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, że 
odnajdziemy tam nasz lokalny 
akcent. Wisienką na torcie tego 
miejsca jest bowiem balansu-
jąca rzeźba Jerzego Kędziory. 
Została ona zainstalowana 
w  centralnym punkcie owego 
kameralnego kompleksu 
mieszkaniowego. Na dodatek 
jednym z projektantów nagro-
dzonego kompleksu jest 
pochodzący z  Częstochowy 
Eliasz Matuła, architekt pracu-
jący we wrocławskiej pracowni 
Maćków - twórcy osiedla.

Rzeźba jest jednym ze znaków 
rozpoznawczych osiedla, wabi-
kiem wciągającym spacerowiczów 
Alei Dębowej w jego wnętrze. Pro-
jektanci powierzyli jej rolę zwor-
nika łączącego dwie różnorodne 
formuły zabudowy.

To kolejne, szczególne archi-
tektoniczne czy urbanistyczne 
miejsce, w  którym inwestor  po-
stawił na dzieła Jerzego Kędziory 
by móc podkreślić walory swego 
założenia, zhumanizować go, ocie-
plić jego wizerunek, a  być może 
i ustygmatyzować.

W  niedługim czasie rzeźba 
wrocławska będzie krańcowym 
obiektem na narównoleżnikowej 
nitce art-turystycznego Szlaku 
Rzeźb Balansujących, jakim orga-
nizacje turystyczne chcą połączyć 
dzieła Kędziory eksponowane 
w  przestrzeni publicznej. Co cie-

kawe, miejscem przecięcia się 
nitek szlakowych, południkowej 
i  równoleżnikowej, będzie czę-
stochowski Stary Rynek z  pod-
niebnym spektaklem Igrców 
Częstocha, czyli największego 
przedsięwzięcia Jerzego Kędziory 
z tej formuły twórczej.

Warto zaznaczyć, że jednym 
z  projektantów nagrodzonego 
kompleksu jest pochodzący z Czę-
stochowy Eliasz Matuła, architekt 
pracujący we wrocławskiej pra-
cowni Maćków - twórcy osiedla.

aktualności

Warto wiedzieć, że do poten-
cjalnie ograniczających ryzyka 
zdrowotne zamienników trady-
cyjnych papierosów należą e-pa-
pierosy i podgrzewacze tytoniu. 
Warto jednak mieć na uwadze, że 
należy korzystać tylko ze spraw-
dzonych produktów. I tak, np. 
podgrzewacze glo Hyper zostały 
poddane gruntownym badaniom: 
44 testom behawioralnym, 164 
analizom chemicznym, 46 bada-
niom klinicznych i 75 testom. Ich 
celem było określenie ich wpływu 
na komórki organizmu. Co więcej, 
urządzenie to poddano w ostatnim 
czasie wnikliwym badaniom w 
czterech brytyjskich klinikach, w 
których przebadano 500 wolun-
tariuszy w wieku od 23 do 55 lat. 
Uzyskane wyniki zaprezentowane 
w naukowej publikacji wykazały, 
że całkowite przejście na glo spo-
wodowało statystycznie istotne 
zmiany w zakresie tzw. „biomar-
kerów narażenia” oraz „biomar-
kerów potencjalnej szkody” w 
porównaniu z kontynuacją palenia. 
W przypadku większości mierzo-
nych wskaźników, redukcje szkód 
zaobserwowane u osób korzysta-
jących z tego urządzenia były po-
dobne do tych obecnych u osób, 
które całkowicie przestały palić [1].

Są jednak i inne alternatywy. Na 
opracowanej przez naukowców 
skali obniżania ryzyka (risk con-
tinuum), przedstawiającej po-
ziom ekspozycji konkretnych 

produktów na toksyny, jako mniej 
szkodliwe od wszystkich za-
mienników dla tradycyjnych pa-
pierosów (w tym e-papierosów 
i podgrzewaczy tytoniu), oczy-
wiście poza znajdującą się na 
szczycie skali (jako najmniej szko-
dliwą) nikotynową terapią za-
stępczą, zostały wskazane tzw. 
produkty „modern oral”, czyli np. 
doustne saszetki nikotynowe. Te 
produkty są dostępne stosun-
kowo niedługo na polskim rynku, a 
wśród nowości, od tego lata można 
spotkać m.in. saszetki VELO, które 
umożliwiają dostarczenie niko-
tyny w różnych stężeniach. Co 
oczywiste – bez wytwarzania sub-
stancji smolistych i zapachów. Jest 
to rozwiązanie prawie w 100 proc. 
mniej szkodliwe od klasycznych 
papierosów [2], o czym powinni 
pamiętać palacze, którzy szukają 
drogi rozstania z nimi.

Już za około miesiąc, 18 listo-
pada, będziemy obchodzić Świa-
towy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu, kolejny w kalendarzu, 
który przypomina nam o tym, że 
warto podjąć próbę uwolnienia się 
od nałogu.

[1] https://www.euractiv.com/section/
health-consumers/interview/mep-e-cigaret-
tes-have-a-place-in-eu-cancer-plan-but-we-
-must-remain-vigilant/

[2] https://asobczak.com.pl/woreczki-nikoty-
nowe-nowy-rewelacyjny-jak-sie-wydaje-pro-
dukt-pomocny-w-redukcji-szkod-wywola-
nych-paleniem-tytoniu/

Wielu naukowców nawołuje do rozstania się z tym zgubnym 
dla zdrowia nałogiem. Palacze, którym ciężko z dnia na dzień 
podjąć taką decyzję, powinni poznać potencjalnie mniej szko-
dliwe alternatywy, które mogą być pomocne choćby w trudnej 
„fazie przejściowej”.

Pomyśl o zdrowiu 
i rzuć palenie

Liczba osób chcących się za-
szczepić przeciw COVID-19 ciągle 
spada. Z kolei liczba zakażonych 
rośnie w zastraszającym tempie. 
Jak przekazało Ministerstwo 
Zdrowia, w czwartek 21 paździer-
nika odnotowano 5592 nowe 
zakażenia. To kolejny rekord 
czwartej fali. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak sytuacja wygląda 
w Częstochowie.

Kolejny dzień przyniósł kolejny 
wzrost zachorowań. W wojewódz-
twie śląskim odnotowano nowych 
288 zachorowań. W samej Czę-
stochowie zakażenie wykryto u 
kolejnych 11 osób. Kwarantanną 
objęto natomiast 419 miesz-
kańców. - Aktualnie na oddziale 
„covidowym” w naszym szpitalu 
przebywa dziesięciu pacjentów. 
Nie leżą oni pod respiratorami 
– mówi Zbigniew Bajkowski, dy-
rektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w Czę-
stochowie. - Siedmiu pacjentów 
przebywa na oddziale obserwacyj-

no-zakaźnym, a troje na oddziale 
pediatrii – jest to dwójka dzieci 
i jeden rodzic. Wśród wszyst-
kich pacjentów dwóch z nich jest 
w pełni zaszczepionych. Trzeba 
jednak podkreślić, że są to osoby 
dializowane, o wyjątkowo słabej 
odporności. W ich przypadku ry-
zyko, że organizm nie zareaguje 
odpowiednio na szczepionkę, było 
bardzo duże – przyznaje.

Jak wynika z danych szpitala, 
liczba mieszkańców, którzy chcą 
się szczepić, jest niewielka. - Za-
potrzebowanie na szczepienia jest 
minimalne. Obecnie pracuje tylko 
jeden punkt szczepień, i to tylko 
2-3 razy w tygodniu. A jeszcze do 
niedawna mieliśmy dwa punkty, 
czynne 5-6 razy w tygodniu – pod-
sumowuje Zbigniew Bajkowski. 
Z rządowych danych wynika, że 
obecnie w Częstochowie zaszcze-
piono 120 147 mieszkańców, czyli 
55,2% (123 119 osób zostało za-
szczepionych pierwszą dawką).

 ■ Katarzyna Gwara, 
 ■ Jakub Dróżdż

Częstochowa

Coraz mniej mieszkańców 
chce się szczepić

Rozpoczął się sezon grzewczy. 
Straż miejska w  Częstochowie 
przypomina, że w  domowych 
piecach nie wolno spalać 
śmieci, bo to przyczynia się do 
powstania smogu. Wspólnie 
zadbajmy o  czyste powietrze 
i swoje zdrowie.

Za oknami mamy jesień. Po-
jawiły się też pierwsze niskie 
temperatury. Mieszkańcy Często-
chowy ogrzewają swoje domy. Nie 
wszyscy robią to jednak zgodnie 
z  prawem. Mimo licznych komu-
nikatów oraz akcji społecznych 
i edukacyjnych, zdarzają się osoby, 
które nadal spalają śmieci oraz 
inne odpady w domowych piecach. 
Spalane śmieci m.in.: plastiki, stare 
ubrania, lakierowane drewno itp. 
przyczyniają się do zanieczysz-
czenia powietrza i tym samym po-
wstania smogu, który jest groźny 
dla zdrowia ludzi.

W  2017 roku na terenie woje-

wództwa śląskiego weszła w życie 
uchwała antysmogowa, która za-
brania palenia w  domowych ko-
tłowniach m.in. mułem, flotem, 
węglem brunatnym czy mokrym 
drewnem oraz zobowiązała do 
wymiany starego pieca w  ciągu 
pięciu lat. W  domowych piecach 
nie wolno też spalać śmieci.

— Pracownicy straży miejskiej 
walczą ze smogiem na wiele 
sposób. Kontrole trwają cały czas 
—  mówi, rzecznik prasowy straży 
miejskiej, Artur Kucharski. —  
Jednym z nich są kontrole domowe 
w  kotłowni mieszkańców. Straż-
nicy sprawdzają, czym w  danym 
momencie się pali w piecach —  do-
daje Artur Kucharski. —  Kary do-
tyczące smogu mogą wynosić do 
500 złotych —  ostrzega rzecznik 
prasowy.  

Straż miejska w  Częstochowie 
radzi, jak można przyczynić się 
do poprawy powietrza. Zmienić 
źródło ogrzewania na bardziej 

ekologiczne np. gazowe. Wymienić 
stary piec na kocioł klasy 5. Palić 
opałem dobrej jakości. Zamienić 
środek transportu na rower. 
Dawać dobry przykład sąsiadom. 
Rozmawiać o problemie z rodziną. 
Dzielić się ze znajomymi wiedzą 
o sposobie zatrzymania smogu…

Przy tej okazji przypomi-
namy, że częstochowska 
straż miejska może skontro-
lować tylko posesje na te-
renie naszego miasta. Poza 
jego granicami zgłoszenia 
dotyczące spalania śmieci 
lub innych nielegalnych 
substancji w  domowych 
piecach należy zgłaszać do 
właściwych urzędów lub 
działających na terenie tych 
gmin służb, mających kom-
petencje do prowadzenia 
takich kontroli.

Straż miejska przypomina

Nawet 500 zł mandatu za spalanie 
śmieci w piecach

Miejsce, które przed kilkuset 
laty było centralnym punktem 
tzw. „starej Częstochowy”, dziś po-
nownie odzyskało swój blask. Po 
kompleksowej rewitalizacji plac 
wokół odkrytych ruin dawnego 
ratusza stał się jedną z turystycz-
nych wizytówek miasta.

Stary Rynek to m.in. kilkanaście 
balansujących rzeźb Jerzego Kę-
dziory oraz „roztańczone”, kolo-
rowe fontanny. Jest też amfiteatr, 
gdzie od kilkunastu tygodni odby-

wają się różnego rodzaju kame-
ralne wydarzenia i przeszklona 
kawiarnia, w której można usiąść 
i napić się kawy z widokiem na 
legendarnego Częstocha. W pod-
ziemiach ratusza, po zakończeniu 
prowadzonych tu prac archeolo-
gicznych, powstało multimedialne 
muzeum poświęcone historii tego 
miejsca (i nie tylko). Wśród wielu 
ekspozycji można tam znaleźć 
przedmioty, które nie były pre-
zentowane nigdy wcześniej, m.in. 

monety, naczynia i dewocjonalia.
Zadanie „Magia Starego Ra-

tusza” obejmujące utworzenie 
internetowej platformy infor-
macyjno-edukacyjnej www.sta-
ryrynek.muzeumczestochowa.
pl, promującej zrewitalizowany 
Stary Rynek, współfinansowano 
ze środków Województwa Ślą-
skiego w ramach Śląskiego Pa-
kietu dla Turystyki w 2021 roku.

Autorami koncepcji platformy 
są: Magdalena Wieczorek-Szmal, 
Maciej Kosiński i Wojciech So-
wula. Katalog eksponatów pre-
zentuje zabytki pochodzące ze 
zbiorów Muzeum Częstochow-
skiego i Muzeum Archidiecezji 
Częstochowskiej. Wykorzystano 
tam również wizerunki planów 
ze zbiorów Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie.

Bez wychodzenia z domu

Stary Rynek w pigułce
Powstała specjalna platforma www.staryrynek.muzeumczesto-
chowa.pl, na której możemy śledzić wszystkie wydarzenia 
związane ze Starym Rynkiem w Częstochowie, a także poznać hi-
storię tego miejsca.

Balansująca rzeźba

Dzieło Jerzego Kędziory 
na wrocławskim osiedlu

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Czy treści sponsorowane na 
blogach, Instagramie czy Face-
booku gwiazd internetu są 
właściwie oznaczane? Czy mogą 
wprowadzać konsumentów w 
błąd? Te i wiele innych kwestii 
sprawdzi Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w 
postępowaniu wyjaśniającym. Za 
nieudzielenie informacji żąda-
nych przez Prezesa UOKiK lub 
przekazanie informacji wpro-
wadzających w błąd, grozi kara 
do 50 mln euro.

Popularny youtuber zachęcający 
do korzystania z gry na telefon, 
blogerka zachwalająca firmę 
sprzedającą samochody, insta-
gramerka promująca w swoich 
wpisach napój – to przykłady 
współpracy polskich influen-
cerów ze znanymi markami. Na ja-
kich zasadach to się odbywa i czy 
tego rodzaju treści na portalach 
społecznościowych są wyraźnie 
oznaczane jako reklamowe lub 
sponsorowane? Prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny wszczął postę-
powanie wyjaśniające, którego 
celem jest zbadanie tego rynku, 
a także opracowanie wytycznych 
dla osób, które zarabiają na pro-
mowaniu produktów w sieci.

- Wobec gwałtownie rosnącego 
rynku usług reklamowych ofe-
rowanych przez influencerów 

działających w social mediach i 
stosowanej przez nich kryptore-
klamy konieczne jest  przyjrzenie 
się zasadom ich współpracy z mar-
kami i agencjami reklamowymi, a 
także weryfikacja  przejrzystości 
i transparentności przekazu dla 
innych użytkowników sieci - mówi 
Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. - Z przeprowadzonego 
przez nas rozeznania wynika, że 
wiele treści o charakterze han-
dlowym na profilach influencerów 
na Instagramie, Youtubie, Face-
booku czy w innych social mediach 
nie jest w ogóle oznaczanych jako 

reklama. Inne są oznaczane niewy-
starczająco, np. jedynie poprzez 
hasztag #ad, który dla polskiego in-
ternauty może być niezrozumiały 
– podkreśla Tomasz Chróstny.

Zakaz kryptoreklamy

Odpłatna promocja pro-
duktów lub usług bez wyraź-
nego oznaczenia, że są to treści 
sponsorowane, narusza zakaz 
kryptoreklamy i może stanowić 
nieuczciwą praktykę rynkową, a w 
niektórych przypadkach również 
czyn nieuczciwej konkurencji. 
Dotyczy to nie tylko tradycyj-
nych mediów, ale także wszyst-

kich innych platform, w tym coraz 
bardziej popularnych portali spo-
łecznościowych.

– Brylujący w social mediach in-
fluencerzy mają ogromny wpływ 
na internautów, szczególnie mło-
dych. Jeśli zachwalają jakiś pro-
dukt, jest duża szansa, że fani będą 
chcieli ich naśladować i go kupić. 
Sytuacja gdy influencer otrzymał 
za swój wpis wynagrodzenie, ale 
sprawia wrażenie, że dzieli się pry-
watną opinią, jest zwyczajnie nie-
uczciwa. Sponsoring należy przy 
tym rozumieć szeroko – zapłatą 
nie muszą być pieniądze, może to 
być inna korzyść np. wycieczka, te-
stowanie luksusowych produktów. 
O wszystkich tego typu sytuacjach 
czytelnicy, słuchacze czy widzowie 
powinni być wyraźnie poinformo-
wani – wskazuje Tomasz Chróstny, 
Prezes UOKiK.

Postępowanie wyjaśniające

Podczas postępowania wyjaśnia-
jącego UOKiK zbada relacje gwiazd 
internetu z agencjami reklamo-
wymi i reklamodawcami. Weźmie 
pod lupę social media i profile naj-
popularniejszych influencerów. 
Będzie sprawdzać, czy treści rekla-
mowe są w ogóle oznaczane, a jeśli 
tak – to czy wystarczająco jasno i 
wyraźnie, czy nie jest to widoczne 
np. dopiero po przewinięciu strony 
lub ukryte pod jakimś skrótem. Za-
mierza też weryfikować, z czego 

wynikają zaniedbania influen-
cerów, np. czy nie jest to wymagane 
przez sponsorów.

- Chcemy uporządkować rynek 
treści sponsorowanych w porta-
lach społecznościowych, tak aby 
internauci dostawali jasny przekaz, 
co jest reklamą, a co obiektywną 
recenzją produktu. Konsumenci 
nie mogą być wprowadzani w błąd. 
Po zakończeniu postępowania nie 
wykluczamy opublikowania wy-
tycznych dla osób promujących 
produkty w internecie. Liczymy 
na ich dobrą wolę i samoregulację. 
Mamy nadzieję, że nie będzie ko-
nieczne sięgnięcie po bardziej dra-
styczne środki, np. kary finansowe 
względem tych, którzy wprowa-
dzając konsumentów w błąd na-
ruszaliby ich zbiorowe interesy 
– mówi Tomasz Chróstny, Prezes 
UOKiK.

Postępowanie wyjaśniające 
toczy się w sprawie, a nie przeciwko 
konkretnym przedsiębiorcom. Ba-
danie obejmie wiele podmiotów 
z branży, w najbliższym czasie 
mogą się one spodziewać wezwań 
z Urzędu. Zgodnie z przepisaniem 
za nieudzielenie informacji żąda-
nych przez Prezesa UOKiK w toku 
takiego postępowania lub przeka-
zanie informacji wprowadzających 
w błąd grozi kara do 50 mln euro.

 ■ Katarzyna Gwara

aktualności

W tym roku, podobnie jak 
w poprzednich latach, rol-
nicy mogą liczyć na wcze-
śniejsze otrzymanie środ-
ków w ramach zaliczek na 
poczet corocznych dopłat 
bezpośrednich oraz działań 
obszarowych PROW.

Stosowne rozporządzenia 
MRiRW dotyczące zaliczek za rok 
2021 zostaną niebawem skiero-
wane do publikacji. Zaliczki będą 
wypłacane od 18 października 
br., a  więc w  najwcześniejszym 
możliwym terminie wynikającym 
z przepisów UE.

W  wyniku działań podjętych 
m.in. przez Polskę, Komisja Euro-
pejska umożliwiła wypłatę zali-
czek za rok 2021 w  zwiększonej 
wysokości.

Maksymalna wysokość zaliczki 
na poczet płatności bezpośred-
nich wyniesie 70% wsparcia 
należnego rolnikowi, z  tytułu 
wszystkich rodzajów płatności 
bezpośrednich. Płatności za-
liczkowe będą wypłacane do 
powierzchni gruntów/liczby 
zwierząt/ilości zgłoszonych do 

płatności i  zweryfikowanych 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (po kon-
trolach administracyjnych i  kon-
trolach na miejscu).

Natomiast maksymalna wyso-
kość zaliczki na poczet płatności 
PROW wyniesie 85% (ten mak-
symalny poziom również wynika 
z  przepisów UE). Zaliczki PROW 
będą wypłacane dla:

• poddziałania „Wsparcie na 
zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” PROW 2014-2020,

• działania „Działanie rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne” PROW 
2014-2020,

• działania „Rolnictwo ekolo-
giczne” PROW 2014-2020,

• działania „Płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ogranicze-
niami” PROW 2014-2020,

• działania „Zalesianie gruntów 
rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne” PROW 2007-
2013.

Wypłata zaliczek potrwa do końca 
listopada, natomiast od 1 grudnia 
br. rozpocznie się realizacja pozosta-
łych kwot płatności. 

Od 18 października

Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich 
i niektórych działań obszarowych PROW

Aktualność numerów rachunków bankowych
Drodzy Rolnicy, prosimy o sprawdzenie, czy ARiMR ma aktualny numer Waszego rachunku 
bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić zmianę. 
Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane w Ewidencji  
Producentów, więc bardzo ważne jest, aby numery rachunków były właściwe. Dzięki temu  
pieniądze trafią do Państwa bez zbędnych opóźnień.

Zapraszamy także do skorzystania z bezpłatnej infolinii  800 38 00 84.

UOKiK

Influencerzy na cenzurowanym

zd
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Intensywny sezon otwarć

W  Galerii Jurajskie szykuje 
się intensywny sezon otwarć. 
W  ostatnich trzech miesiącach 
największe centrum handlowe 
w  Częstochowie pozyskało aż 
6 nowych najemców, którzy 
w sumie wynajęli blisko 2,8 tys. m 
kw. powierzchni w obiekcie.

– Marki, które do nas już dołą-
czyły lub niebawem wzbogacą 
ofertę są zapowiedzią ekscytu-
jących zmian – przekonuje Anna 

Borecka-Suda, zastępca dyrek-
tora Galerii Jurajskiej.

– Ich celem jest umocnienie 
kluczowych dla nas segmentów, 
w  tym zwłaszcza mody i  sportu, 
ale także stworzenie nowych, 
atrakcyjnych dla klienta desty-
nacji zakupowych, unikalnych 
w tej części regionu. Marki, którzy 
podpisały umowy najmu lub już 
otworzyły swoje lokale, wybrały 
Galerię Jurajską na swój lokalny 
debiut – dodaje.

Znane i lubiane marki

Największy metraż już nie-
bawem zajmie HalfPrice. Należąca 
do Grupy CCC, dynamicznie roz-
wijająca się w  Polsce marka off-
-price wynajęła w  Jurajskiej lokal 
mający aż 2153 m kw. Powstanie 
w nim największy sklep sieci w wo-
jewództwie śląskim i  zarazem 
pierwszy w  tej części regionu. 
W  sklepie będzie można znaleźć 
markowe rzeczy w okazyjnych ce-
nach znanych, światowych marek.

Na wynajem lokalu mającego 
315 m kw. zdecydowała się też 
amerykańska marka Foot Locker.  
Jeden z  największych globalnych 
brandów już otworzył w  galerii 
swój multibrandowy sklep, któ-
rego ofertę wypełniają najpopu-
larniejsze marki streetwearowe. 
Jest to pierwszy lokal sieci w  tej 
części województwa śląskiego  
i 7. w Polsce.

W  listopadzie oferta modo-
wo-sportowa zyska jeszcze jed-
nego najemcę. Niedawno Galeria 
Jurajska podpisała umowę z  New 
Balance. Jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych amerykańskich marek 
na świecie, a  zarazem największy 
producent obuwia i  odzieży spor-
towej oraz lifestylowej zajmie po-
wierzchnię 155 m kw.

Na powierzchni 85 m kw. działa 
natomiast już VOLCANO. Polska 
marka odzieżowa, w  ofercie, 
której można znaleźć rzeczy 
w stylu casual dla całej rodziny, za-
siliła stale rozwijaną i  umacnianą 
ofertę modową Galerii Jurajskiej 
– największą w  tej części woje-
wództwa śląskiego.

Najemcą, który już wkrótce do-
pełni segment zdrowia i urody bę-
dzie SFD. W ofercie sklepu marki 
będzie można znaleźć m.in. suple-
menty diety i  odżywki dla spor-
towców, żywność dietetyczną, 
a także witaminy i preparaty proz-
drowotne wspierające kondycję.  
Najemca wynajął 58 m kw.

Ofertę „home” z kolei niebawem 
zasili nowy koncept sieci IKEA. 
Umowa ze szwedzkim gigantem 
opiewa na 99 m kw. Dzięki punk-
towi klienci z  Częstochowy 
i  okolic zyskają  m.in. dostęp do 

usług IKEA. Również dotychcza-
sowi najemcy Galerii Jurajskiej 
inwestują. Wyjątkowy Prezent 
przeniósł się w  ostatnim czasie 
z  wyspy handlowej, wynajmując 
lokal o powierzchni 27 m kw.

Niemal wszystko wynajęte

– Dzięki ostatnim umowom, 
a  także otwarciom Galeria 
Jurajska jest niemal w  100% 
wynajęta. To wynik jakim może 
się obecnie poszczycić niewiele 
centrów handlowym zarówno na 
ogólnopolskim, jak i  regionalnym 
rynku – mówi Jarosław Tutaj, 
Head of Retail Leasing w GTC SA.

– To również najlepsze potwier-
dzenie, że w  dobie pandemii 
i  wyzwań, z  jakimi mierzy się 
rynek retail, centrum pozostaje 
niezwykle atrakcyjną biznesowo 
lokalizacją, w  którą zarówno pol-
skie, jak i zagraniczne marki chcą 
inwestować, lokując tu swoje 
sklepy, ale także nowe koncepty. 
Doceniają tym samym mocną 
lokalną i  regionalną pozycję 
obiektu, niezachwianą przez pan-
demię, a  także niezwykle atrak-
cyjny i  chłonny rynek, na jakim 
działa Jurajska – dodaje.

Sześciu nowych najemców to 
jednak nie koniec nowości, za-
powiadają przedstawiciele Ga-
lerii Jurajskiej. – Mamy obecnie 
otwartych kilka rozmów z  du-
żymi markami, które lada dzień 
powinny zaowocować umowami. 
Przed nami także zmiany u obec-
nych najemców. Jesień i  zima za-
powiadają się więc bardzo gorąco 
– dodaje Anna Borecka-Suda.

 ■ Katarzyna Gwara

aktualności

Kolejne marki w centrum handlowym

Wśród nowych najemców 
w Galerii Jurajskiej 
jest HalfPrice oraz IKEA

Kolejne marki zdecydowały się zainwestować w Galerii Jurajskiej. Tylko ostatnie 3 miesiące 
przyniosły tu aż 6 nowych umów najmu, które w sumie obejmują blisko 2,8 tys. m kw. Wśród no-
wych najemców będzie między innymi  HalfPrice, w którym  będzie można znaleźć markowe 
rzeczy w okazyjnych cenach znanych, światowych marek, a także  nowy koncept sieci IKEA.



PIĄTEK-NIEDZIELA 22-24 PAŹDZIERNIKA 2021  9.

Powiatowy Urząd Pracy w Często-
chowie wraz z Gminnym Centrum 
Pracy w Koniecpolu wznawiają nabór 
wniosków o dofinansowanie na pod-
jęcie działalności gospodarczej oraz 
refundację kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy w ra-
mach projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Jakie są kwoty dofinansowania? Jakie 
wymagania trzeba spełnić?

PUP wznowił nabór wniosków o do-
finansowanie na podjęcie działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych i 
osób bezrobotnych powyżej 30. roku 
życia, refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy oraz 
o zorganizowanie prac interwencyjnych.
Maksymalna kwota dofinansowania pod-
jęcia działalności gospodarczej dla osób 
powyżej 30. roku życia wynosi 18.000,00 
zł i jest finansowana w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Nabór do dofi-
nansowania działalności gospodarczej 
dla osób powyżej 30 roku dotyczy osób 
bezrobotnych, które należą do co naj-
mniej jednej z wymienionych kategorii, 
czyli: osoby posiadające 50 lat i więcej, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach, kobiety. Dodatkowo do-
tyczy to też osób należących do pozosta-

łych grup określanych w „Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwziąć z 
udziałem środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020”, czyli: imigranci 
oraz reemigranci, osoby odchodzące z 
rolnictwa i ich rodziny oraz mężczyźni w 
wieku 30-49 lat nienależący do żadnej z 
wymienionej kategorii. Wniosek można 
składać do 27.10.2021 r.Nabór wniosków 
z Funduszu Pracy o dofinansowanie pod-
jęcia działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Częstochowie 
rozpocznie się 25.10.2021 r. i będzie trwał 
do 29.10.2021 r. Maksymalna kwota dofi-
nansowania wynosi 18 000,00 zł.Wnioski 
o zorganizowanie prac interwencyjnych 
mogą składać osoby zarejestrowane w 
PUP w Częstochowie w terminie 25.10 – 
29.10.2021 r. Proponowany okres trwania 
prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy, 
miesięczna kwota refundacji liczy 1200 
zł oraz składkę na ubezpieczenie spo-
łeczne od tej kwoty za skierowaną przez 
Urząd osobę bezrobotną. W przypadku 
upłynięcia okresu refundacji pracodawca 
lub przedsiębiorca są zobowiązani do dal-
szego zatrudnienia bezrobotnego przez 
okres co najmniej 3 miesięcy.Maksymalną 
kwotą refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego wynosi 22 
000,00 zł. Wnioski dotyczące refundacji 
składać może składać osoba bezrobotna 
zarejestrowana w PUP w Częstochowie. 
Wnioski można składać od 25.10. 2021 
r. do 29.10.2021 r.O jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej dla 
osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia 
w ramach projektu RPO WSL może ubiegać 
się osoba, która jest zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Często-
chowie, jako bezrobotna minimum 21 dni 
licząc od dnia rejestracji. W przypadku 
wcześniejszego wyczerpania środków 
finansowych nabór zostanie zamknięty 
po wykorzystaniu limitu.Dokumenty do 
dofinansowania podjęcia działalności go-
spodarczej dla osób bezrobotnych i osób 
bezrobotnych powyżej 30. roku życia 
należy zanieść do PUP w Częstochowie 
lub GCP w Koniecpolu. Osobom składa-
jącym wnioski zaleca się wcześniejszy 
kontakt telefoniczny z doradcą klienta, 
który poinformuje o kolejności złożenia 
dokumentów i pomoże prawidłowo do-
konać rekrutacji do projektu. Wniosek 
dotyczący dofinansowania podjęcia dzia-
łalności gospodarczej dla osób powyżej 
30. roku życia składa się na druku z logo 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
RPO WSL, do których pracodawca lub 
przedsiębiorca składa wymagane załącz-
niki. Pozostałe wnioski wraz z załączni-
kami można złożyć na dwa sposoby, tj. 
składając w zaadresowanej i szczelnie za-
mkniętej kopercie do skrzynki znajdującej 
się w wydzielonej części budynku PUP w 
Częstochowie oraz GCP w Koniecpolu lub 
przesyłając dokumenty tradycyjną pocztą 
do jednej z tych placówek. W czasie trwania 
epidemii Covid-19 z powodu ograniczeń 
nie pobiera się druków w urzędzie. Do-
stępne są one do pobrania na stronie in-
ternetowej PUP w Częstochowie.

Więcej informacji na stronie PUP w Często-
chowie: https://czestochowa.praca.gov.pl/

 ■ Nicole Majewicz

praca

Bon na zasiedlenie  –  czym jest?

Kto otrzyma bon na zasiedlenie?

PUP

Częstochowianie 
chcą pracować

Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję 
przyznania bezrobotnemu do 30. roku 
życia środków finansowych na pokrycie 
m.in. kosztów zamieszkania, związanych 
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności gospodarczej 
poza miejscem dotychczasowego za-
mieszkania. Wysokość nie może także 
przekraczać 200% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za pracę. Celem tego 
instrumentu jest zachęcenie młodych 
bezrobotnych do samodzielnego szu-
kania pracy poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania.

Warunki przyznania bezrobotnemu  
bonu na zasiedlenie

Bon przyznawany jest na podstawie umowy 
między starostą (powiatowym urzędem 
pracy) i bezrobotnym.

Bezrobotny musi spełniać następujące  
warunki:
-  nie może mieć przekroczonego 30 roku 

życia,
- jego wynagrodzenie lub przychód musi 

osiągać co najmniej minimalne wynagro-
dzenie za pracę brutto miesięcznie oraz 
powinien podlegać ubezpieczeniom spo-
łecznym,

- odległość od miejsca dotychczasowego za-
mieszkania do miejscowości, w której bez-
robotny zamieszka w związku z podjęciem 
pracy powinna wynosić co najmniej 80km 

lub czas dojazdu do tej miejscowości i z po-
wrotem powinien przekraczać łącznie co 
najmniej 3 godziny dziennie,

- bezrobotny musi pozostać w  zatrudnieniu, 
innej pracy zarobkowej lub prowadził dzia-
łalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Jakie są obowiązki bezrobotnego, który 
otrzymał bon i środki na zasiedlenie?

Osoba z bonem na zasiedlenie  
zobowiązana zostaje:
- dostarczyć do powiatowego urzędu pracy 

dokument potwierdzający podjęcie zatrud-
nienia i  oświadczenie o  spełnienie warunku 
dotyczącego odległości od miejsca dotych-
czasowego zamieszkania do miejsca wyko-
nywania pracy w ciągu 30 dni od otrzymania 
bonu,

- do 7 dni od utraty zatrudnienia do podjęcia 
nowej przedstawić powiatowemu urzędowi 
pracy oświadczenie o  utracie zatrudnienia 
i podjęcia nowego zatrudnienia oraz oświad-
czenie o  spełnieniu warunku dotyczącego 
odległości do miejsca dotychczasowego za-
mieszkania do miejsca wykonywania pracy,

- udokumentować pozostanie w  zatrudnieniu, 
posiadanie innej pracy zarobkowej lub pro-
wadzenie działalności gospodarczej prze 
okres 6 miesięcy.

W  przypadku niewywiązania się z  obo-
wiązków, osoba bezrobotna będzie zobowią-
zana na podstawie przepisów prawa zwrotu 
kwoty bonu w terminie 30 dni do dnia dorę-
czenia wezwania starosty.  

 ■ Jakub Dróżdż

Coraz mniej bezrobotnych osób w Często-
chowie. Na koniec września w  rejestrach 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Często-
chowie było 7398 bezrobotnych – o  288 
osób mniej niż w  poprzednim miesiącu. 
Sprawdź na jakie zawody jest aktualne za-
potrzebowanie i jak dane zmieniły się na 
przestrzeni miesięcy.

Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Częstochowie w mieście na koniec wrze-
śnia bezrobotnych było 4233, a  w  powiecie  
3165 osób -  łącznie 7398 bezrobotnych. 
Liczby od 7 miesięcy wciąż maleją. Miesiąc 
temu bezrobotnych było o  288 osób więcej, 
a licząc od marca tego roku różnica to aż 1373.

- Na dostawie statystyk aktualnie największe 
zapotrzebowanie jest na zawody związane 
z budownictwem –  wykończeniówka oraz do-
cieplanie – przyznaje Barbara Biernacka, Kie-
rownika Działu Programów i Analiz. - Potrzeba 
także spawaczy, magazynierów, dodatkowych 
rąk przy produkcji oraz pedagogów – dodaje.

Osoby chcące umówić się w  urzędzie nie 
muszą robić tego już online, jak w  przypadku 
czasów lockdownu, lecz na daną godzinę tele-
foniczne. Powiatowy Urząd Pracy w  Często-
chowie mieści się przy ul. Szymanowskiego 15. 
Przyjmuje w  godzinach 7:30 – 14:00, a  uma-
wiać się można w godzinach 7:00 – 15:00.

 ■ Jakub Dróżdż

Bon zatrudnieniowy – czym jest i co daje?

Komu przysługuje
bon zatrudnieniowy?

Wznowienie wniosków PUP

Rozwiązanie dla bezrobotnych

Bon ten stanowi gwarancję zrefundo-
wania pracodawcy części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpie-
czenia społeczne w  związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego posia-
dacza bonu. Celem jest zachęcenie 
młodych bezrobotnych do samodziel-
nego znajdowania pracy.

Jakie są warunki przyznania  
bezrobotnemu bonu zatrudnionego?

Bon może być przyznany zareje-
strowanej osobie bezrobotnej, która 
nie ukończyła 30. roku życia, złożyła 
wniosek o  przyznanie bonu zatrudnie-
niowego oraz chce samodzielnie znaleźć 
pracodawcę, który zatrudni ją na okres 
18 miesięcy.

Co zyskują pracodawcy zatrudniający 
bezrobotnego z bonem  

zatrudnieniowym?

Pracodawca otrzymuję refundację 
części kosztów wynagrodzenia i  składek 
na ubezpieczenia społeczne za zatrud-
nienie bezrobotnego w wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 
12 miesięcy zatrudnienia.

W jaki sposób starać się o przyjęcie do 
pracy bezrobotnego w ramach  

bonu zatrudnieniowego?

Bezrobotny, który posiada bon za-
trudnieniowy poszukuje zatrudnienia 
z  własnej inicjatywy. Pracodawca musi 
wypełnić bon, w  tym zadeklamowanie 
chęci zatrudnienia na okres 18 miesięcy. 
Na tej podstawie powiatowy urząd pracy 
kontaktuje się z  pracodawcą. Realizacja 
bonu zatrudnieniowego następuje na 
podstawie umowy między starostą (po-
wiatowym urzędem pracy) a pracodawcą.

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrud-
niającego posiadacza bonu 

zatrudnieniowego?

Po podpisaniu umowy skierowany 
przez urząd pracy młody człowiek po-
dejmuje zatrudnienie u  pracodawcy 
w ustalonym terminie.

W przypadku niewywiązania się z obo-
wiązku zatrudnienia posiadacza bonu 
przez okres 18 miesięcy, pracodawca 
zwraca całość lub część uzyskanej re-
fundacji.

Pracodawca nie zwraca refundacji, jeżeli 
zwolnienie bezrobotnego nastąpiło z przy-
czyn od niego niezależnych, tj. w przypadku:
- rozwiązania umowy o  pracę przez  

bezrobotnego,
- rozwiązania z  bezrobotnym umowy 

o  pracę z  winy skierowanego bezrobot-
nego.

 ■ Jakub Dróżdż

DODATEK: PRACA
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Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj umowy Pracodawca Dostępna od

Operator urządzeń do końcowej 
obróbki płyt Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 11.09.2021

Odlewczy form Wały Dwernickiego 125/141,  
42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny KEBE POLAND Sp. z o.o. 18.10.2021

Obrabiacz pianki Wały Dwernickiego 125/141,  
42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny KEBE POLAND Sp. z o.o. 18.10.2021

Krojczy tkanin Wały Dwernickiego 125/141,  
42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny KEBE POLAND Sp. z o.o. 18.10.2021

Tapicer-montażysta Wały Dwernickiego 125/141,  
42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny KEBE POLAND Sp. z o.o. 18.10.2021

Pomocniczy robotnik budowlany Słowik, powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 12.10.2021

Konserwator Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie 18.10.2021

Spawacz Michałowskiego 11/13,  
42-224 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony CONSTRUCTA Sp. z o.o. 15.10.2021

Monter konstrukcji stalowych i 
rurociągów

Michałowskiego 11/13,  
42-224 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony CONSTRUCTA Sp. z o.o. 15.10.2021

Magazynier Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 19.10.2021

Kucharz Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn,  
powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Centrum Duchowości Archidiecezji 

Częstochowskiej 13.10.2021

Monter fasad Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 12.10.2021

Stolarz Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 12.10.2021

Pomocniczy robotnik budowlany Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 12.10.2021

Pomocniczy robotnik budowlany Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 12.10.2021

Kierowca samochodu dostawczego 
do 3,5t Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 13.10.2021

Nauczyciel przedszkola - 1 osoba Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 15.10.2021

Woźny - 1 osoba Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 15.10.2021

Dyspozytor transportu 
samochodowego ze znajomością 
języka ukraińskiego i rosyjskiego

Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 12.10.2021

Nauczyciel logopeda Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 15.10.2021

Pracownik gospodarczy Śląska, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny FIRMA USŁUGOWA AGA Agnieszka Kasińska 14.10.2021

Magazynier Janów, powiat częstochowski Nie dotyczy kontakt przez PUP 11.10.2021

Pracownik ds. Uprawy kiełków Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 13.10.2021

Kierowca samochodu osobowego 
trasy międzynarodowe Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 12.10.2021

Pracownik ogólnobudowlany 42-202 Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług P.H.U TERMIX -A.J.Bud Jacek Ciekot 15.10.2021

Dozorca Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 12.10.2021

Stolarz Batalionów Chłopskich 131, 42-209 
Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny ZBIGNIEW DOMAŃSKI Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAŃSKI 14.10.2021

Dyrektor logistyki Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 14.10.2021

Wychowawca Gdyńska 14, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Stowarzyszenie ROTUNDUS 14.10.2021

Kierowca samochodu osobowego 
ze znajomością języka ukraińskiego 
i rosyjskiego

Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 07.10.2021

Przepalacz złomu Trochimowskiego, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Keramet Polska Sp. z o.o. 12.10.2021

Sprzątaczka biurowa Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 13.10.2021

Pomoc krawiecka Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 11.10.2021

Operator urządzeń walcowni Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 13.10.2021

Robotnik gospodarczy Partyzantów 16, 42-230 Koniecpol, 
powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  

GRUPA JARA Jarosław Ziółkowski 13.10.2021

Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych Blachownia, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 08.10.2021

Pracownik utrzymania ruchu Koniecpol, powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 13.10.2021

Stolarz Kowale, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 12.10.2021

Główny księgowy/a Dąbrowskiego 51/53/5, 42-218 
Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony TRANSSELL Sp. z o.o. 11.10.2021

Operator wtryskarki Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 08.10.2021

OGŁOSZENIA O PRACĘ
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY
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Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj umowy Pracodawca Dostępna od

Pakowacz elementów gotowych 
oświetlenia Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 07.10.2021

Montażysta stolarki okiennej Wrzosowa 68A, 42-290 Konradów, 
powiat częstochowski Umowa o pracę na czas nieokreślony P.P.H.U. ALU-FACH Piotr Mercik 11.10.2021

Operator obrabiarek cnc Kłomnicka 4, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny PPUH Promet Rajmund Kot 12.10.2021

Kadrowa Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 12.10.2021

Technik prac biurowych ze 
znajomością języka ukraińskiego i 
rosyjskiego

Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 07.10.2021

Sprzątaczka Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 07.10.2021

Malarz ogólnobudowlany Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony Polontex S.A. Oddział Energetyczny  
w Częstochowie 12.10.2021

Technik prac biurowych ze 
znajomością języka rosyjskiego Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 07.10.2021

Pomocniczy robotnik budowlany Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 07.10.2021

Kierowca samochodu dostawczego 
do 3,5 t ze znajomością języka 
ukraińskiego i rosyjskiego

Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 14.10.2021

Psycholog Strażacka 21, 42-233 Lubojna,  
powiat częstochowski Umowa o pracę w zastępstwie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 12.10.2021

Montowanie prostych konstrukcji Konradów, powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 07.10.2021

Pracownik ochrony fizycznej Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 07.10.2021

Kosmetyczka Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 08.10.2021

Portier Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Akademia Polonijna w Częstochowie 11.10.2021

Sprzątaczka Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Akademia Polonijna w Częstochowie 11.10.2021

Pracownik ds. Obsługi 
wydawnictwa i biblioteki Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Akademia Polonijna w Częstochowie 11.10.2021

Referent do spraw obsługi 
studentów Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Akademia Polonijna w Częstochowie 11.10.2021

Pracownik socjalny Częstochowa Umowa o pracę w zastępstwie kontakt przez PUP 06.10.2021

Psycholog Częstochowa Umowa o pracę w zastępstwie kontakt przez PUP 06.10.2021

Sprzedawca w sklepie medycznym Sosnowa 16, 42-290 Blachownia,  
powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny SKLEP MEDYCZNY ORTO-PULS KINGA 

CHWIST 08.10.2021

Specjalista do spraw rozwoju 
produktu Rzeźnicka 8, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Rombor Sp. z o.o. 07.10.2021

Cieśla/pracownik 
ogólnobudowlany Poselska 30, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony KAFORM Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 08.10.2021

Kucharz Koniecpol, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 27.09.2021

Fryzjer Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 05.10.2021

Robotnik budowlany robót 
wykończeniowych Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 05.10.2021

Robotnik budowlany robót 
wykończeniowych Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 05.10.2021

Krawcowa Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 04.10.2021

Specjalista ds. Marketingu i socjal 
media Rzeźnicka 8, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Rombor Sp. z o.o. 04.10.2021

Operator wózka widłowego Przejazdowa 4D, 42-274 Aleksandria, 
powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny KOST-BET K. P. MATYJA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 05.10.2021

Kierowca 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony Z.P.H.U. WEGA Olsztyn 03.10.2021

Technik administracji Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 01.10.2021

Robotnik gospodarczy Konopiska, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 05.10.2021

Murarz/pracownik budowlany Główna 12B, 42-256 Zrębice Pierwsze, 
powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony Anna Romańska Zaklad Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy ROMEX 30.09.2021

Pracownik produkcji i serwisu 
urządzeń elektromechanicznych Rzeźnicka 8, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny GOTAR SP. Z O.O. 30.09.2021

Pomocnik operatora maszyn i 
urządzeń produkcyjnych

Kuźnica Kiedrzyńska,  
powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 30.09.2021

Barista Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 30.09.2021

Operator koparki, robotnik 
drogowy Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 28.09.2021

Robotnik drogowy - brukarz Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 28.09.2021

Pracownik fizyczny 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony F.H.U. Lavare JOANNA PIETRZYK 28.09.2021

Operator walca drogowego, 
robotnik drogowy Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 27.09.2021

Operator frezarki, robotnik 
drogowy Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 27.09.2021

Operator rozściełacza mas 
bitumicznych, robotnik drogowy Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 27.09.2021

Pakowacz ręczny Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 06.10.2021

Kasjer- sprzedawca 42-274 Konopiska, powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny DINO POLSKA S.A. 28.09.2021
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Kasjer- sprzedawca 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny DINO POLSKA S.A. 28.09.2021

Elektryk utrzymania ruchu Kucelińska 44/48, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE 
PRZEMYSŁOWE S.A. 27.09.2021

Monter konstrukcji stalowych Kucelińska 44/48, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE 
PRZEMYSŁOWE S.A. 27.09.2021

Spawacz Kucelińska 44/48, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE 
PRZEMYSŁOWE S.A. 27.09.2021

Magazynier Rzeźnicka 8, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Rombor Sp. z o.o. 27.09.2021

Nauczyciel przedszkola Mazowiecka 34, 42-221 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny WIOLETTA WOZDEREWICZ KOLOROWE 
KREDKI 29.09.2021

Robotnik gospodarczy Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 20.09.2021

Elektryk Jaskrów, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 01.10.2021

Asystent ds. Księgowości Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 24.09.2021

Koordynator do spraw sprzedaży 
międzynarodowej w branży 
odzieżowej

42-217 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny FAshion Designers Union Monika Nagiel 23.09.2021

Opiekun Lelów, powiat częstochowski Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 14.09.2021

Magazynier Krakowska 45/86/87A, 42-202 
Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny MARCIN SZCZEPANIK MUSCLE POWER 22.09.2021

Magazynier Lubliniecka 36, 42-284 Herby,  
powiat lubliniecki Umowa o pracę na okres próbny YAWAL S.A. 22.09.2021

Elektromechanik Lubliniecka 36, 42-284 Herby,  
powiat lubliniecki Umowa o pracę na okres próbny YAWAL S.A. 22.09.2021

Pracownik produkcji Lubliniecka 36, 42-284 Herby,  
powiat lubliniecki Umowa o pracę na okres próbny YAWAL S.A. 21.09.2021

Pomoc przy obróbce drewna Julianka, powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług kontakt przez PUP 30.09.2021

Kierowca-konduktor Krasińskiego 14/24, 42-217 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI 
SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA W 
CZĘSTOCHOWIE S.A.

23.09.2021

Koordynator Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 30.09.2021

Monter instalacji teletechnicznych 
- światłowodowych/pracownik 
budowlany

42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Instal-TEL Patryk Brzoza 20.09.2021

Sortowacz/ładowacz - węgla Zaciszańska 51, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Firma An-Max Grażyna Staniowska 23.09.2021

Magazynier Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny HART SP. Z O.O. 21.09.2021

Zgrzewacz/ okuwacz plandek Wały Dwernickiego 121, 42-202 
Częstochowa Umowa o pracę na czas określony Interkadra sp. z o.o 17.09.2021

Operator linii produkcyjnej 
- ustawiacz Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 17.09.2021

Pracownik transportu 
wewnętrznego Legionów 244, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony Interkadra sp. z o.o 17.09.2021

Koordynator Legionów 244, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny SCARLETT Sp. z o.o. 20.09.2021

Pracownik fizyczny utrzymania 
czystości Legionów 244, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny SCARLETT Sp. z o.o. 20.09.2021

Pracownik fizyczny 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny OL-KOP Usługi Koparką Mariusz Olczyk 17.09.2021

Pracownik robót 
wykończeniowych Częstochowa Umowa o pracę na czas określony kontakt przez PUP 17.09.2021

Robotnik budowlany Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony kontakt przez PUP 10.09.2021

Specjalista/inspektor Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny kontakt przez PUP 13.09.2021

Mechanik samochodów 
osobowych Piotrkowska 14, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tar-Mag 

Małgorzata Tarasek 14.09.2021

Mechanik Przejazdowa 6J, 42-280 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony PISA Sp. z o.o. 07.09.2021

Opiekun osób starszych/opiekun 
medyczny w domu seniora Miarki 22, 42-209 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony Grzegorz Cieślik Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe JG Cieślik 13.09.2021

Elektromonter/ elektryk 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony STBSp. z o.o. 07.09.2021

Murarz Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony kontakt przez PUP 07.09.2021

Betoniarz-zbrojarz Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony kontakt przez PUP 07.09.2021

Operator produkcji Merloniego 4, 97-500 Radomsko,  
powiat radomszczański Umowa o pracę na okres próbny Randstad Polska Sp. z o. o. 07.09.2021

Sprzedawca Żwirki i Wigury 3, 42-256 Olsztyn,  
powiat częstochowski Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług BEATA BORUC 07.09.2021

Cieśla szalunkowy 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas określony KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA 
KOBNEXT Sp. z o.o. 03.09.2021

Instruktor sportu 42-202 Częstochowa Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Stowarzyszenie Aktywne Dzieciaki 02.09.2021

Monter instalacji centralnego 
ogrzewania Kiedrzyńska 24/32, 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny Miarpol Sp. z o.o. 02.09.2021

Pracownik fizyczny 42-208 Częstochowa Umowa o pracę na okres próbny ECO CENTRUM S.A. 07.09.2021

Pracownik magazynowy Klonowa 1, 42-270 Nieznanice,  
powiat częstochowski Umowa o pracę na okres próbny MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 06.09.2021

Pracownik ogólnobudowlany 42-202 Częstochowa Umowa o pracę na czas nieokreślony
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE ARWEKON SEBASTIAN 
GRABOWSKI

30.08.2021
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Pożyczki na podjęcie działal-
ności gospodarczej udzielane 
m.in. osobom bezrobotnym 
i studentom ostatniego roku 
studiów to jeden z instrumen-
tów wspierania przedsiębior-
czości w ramach programu 
„Pierwszy biznes – Wsparcie 
w starcie”, realizowanego we 
współpracy Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej 
z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego. - Od początku progra-
mu zawarto już blisko 5,2 tys. 
umów pożyczkowych o łącznej 
wartości ponad 358 mln zł – 
podaje Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Program „Pierwszy biznes - 
Wsparcie w  starcie” ma na celu 
wspieranie przedsiębiorczości, 
tworzenie warunków do powsta-
wania nowych miejsc pracy, a  co 
za tym idzie przeciwdziałania bez-
robociu. W  jego ramach którego 
można się ubiegać się m.in. o  po-
życzki na podjęcie działalności go-
spodarczej.

Preferencyjne warunki pożyczek

Przyznawana ona jest na prefe-
rencyjnych warunkach do wyso-
kości nie wyższej niż 20-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia tj. 
ok. 110 tys. zł na okres 7 lat.

- Z tej formy wsparcia skorzystać 
mogą osoby bezrobotne w każdym 

wieku, studenci ostatniego roku 
studiów, absolwenci szkół i uczelni 
w  okresie czterech lat od dnia 
ukończenia szkoły lub uzyskania 
tytułu zawodowego oraz poszu-
kujący pracy opiekunowie osoby 
niepełnosprawnej niepozostający 
w zatrudnieniu lub nie wykonujący 
innej pracy zarobkowej – mówi mi-
nister rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Pożyczki udzielane są przez po-
średników finansowych wybra-
nych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w  całym kraju. Prze-
pisy dają możliwość skorzystania 
z  rocznej karencji w  spłacie ka-
pitału, bez jakichkolwiek opłat 
i prowizji.

Procedura ubiegania się o  po-
życzkę została maksymalnie 
uproszczona. Warunkiem jej uzy-
skania jest złożenie poprawnie 
wypełnionego i  kompletnego 
wniosku o pożyczkę, który zawiera 
w  swej treści elementy biznes 
planu zakładanego przedsię-
wzięcia.

Pożyczka na utworzenie  
stanowiska pracy

Innym narzędziem oferowanym 
w ramach programu jest pożyczka 
na utworzenie stanowiska pracy 
dla bezrobotnego lub poszuku-
jącego pracy niepozostającego 
w  zatrudnieniu lub niewykonują-
cego innej pracy zarobkowej opie-
kuna osoby niepełnosprawnej, 
w  tym dla skierowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Pożyczki 
udzielane są na podstawie ustawy 
o  promocji zatrudnienia i  insty-
tucjach rynku pracy ze środków 
Funduszu Pracy.

Pożyczka udzielana jest na 
podstawie umowy, na wniosek 
podmiotu, po przedstawieniu 
kosztorysu dotyczącego tworzo-
nego stanowiska pracy, w  wy-

sokości określonej w  umowie, 
nie wyższej jednak niż 6-krotna 
wysokość przeciętnego wyna-
grodzenia tj. ok 33 tys. zł. Okres 
spłaty pożyczki nie może być 
dłuższy niż 3 lata.

Oprocentowanie obu pożyczek 
jest stałe i wynosi, w skali roku 0,1 
lub 0,25 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski.

Miliony złotych wsparcia

Z  danych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej wynika, że od 
początku realizacji programu za-
warto blisko 5,2 tys. umów pożycz-
kowych na podjęcie działalności 
gospodarczej o  łącznej wartości 
ponad 358 mln zł oraz 107 umów 
pożyczkowych na utworzenie sta-
nowisk pracy o  łącznej wartości 
blisko 3 mln zł.

Tylko w  tym roku zawarto 433 
umowy pożyczkowe na pod-
jęcie działalności gospodarczej 
o  łącznej wartości blisko 36 mln 
zł oraz 7 umów pożyczkowych 
na utworzenie stanowisk pracy 
o łącznej wartości ok. 413 tys. zł.

praca

– Mamy bardzo niski wskaźnik 
osób z  niepełnosprawno-
ściami zainteresowanych 
aktywnością zawodową. Pra-
cujemy nad narodowym 
programem zatrudnienia tej 
grupy osób – zadeklarował 
wiceminister Paweł Wdówik, 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

Wiceminister Paweł Wdówik, 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych uczestniczył 
w  Konferencji „30 lat PFRON 
– przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość”, która odbyła się 
w Lublinie. Podczas briefingu pra-
sowego mówił o  planach rządu, 

dotyczących działań na rzecz 
osób z  niepełnosprawnościami. 
Wiceminister zapowiedział po-
wstanie narodowego programu 
zatrudnienia tej grupy osób. 
Głównym jego realizatorem bę-
dzie PFRON. – W pierwszej kolej-
ności należy zlikwidować bariery 
blokujące aktywność zawodową 
osób z  niepełnosprawnościami. 
Część z  tych barier mamy zde-
finiowanych, inne będziemy 
jeszcze definiować – deklarował 
wiceminister Wdówik.

Wskaźnik zatrudnienia osób 
z  niepełnosprawnościami kształ-
tuje się na poziomie 28,7 proc., co 
lokuje Polskę w końcówce krajów 
europejskich. –  Ciekawy para-
metr jest taki, że pojęcie osób 

aktywnych zawodowo obejmuje 
osoby zatrudnione i  poszukujące 
pracy. Gdybyśmy teraz popatrzyli 
na różnicę, to 2 proc. poszukuje 
pracy. 26,5 proc. to osoby, które 
już pracują. Oznacza to, że mamy 
bardzo niski wskaźnik osób za-
interesowanych aktywnością 
zawodową  – zauważył  wicemini-
ster Wdówik. – Z całą pewnością 
jest przed nami czas dużych zmian 
zarówno w  sposobie wsparcia 
pracodawców, jak i  w  sposobie 
wsparcia samych osób niepełno-
sprawnych, bo to ostatecznie od 
nich zależy, czy wyjdą na rynek 
pracy, czy nie –  podsumował Peł-
nomocnik Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych.

W  2022 roku czeka nas co-
roczna podwyżka najniższego 
krajowego wynagrodzenia. 
Pensje wzrosną do poziomu 
3010 zł brutto, a stawka godzi-
nowa wyniesie 19,70 zł brutto.

Rząd na przyjęcie rozporzą-
dzenia w  sprawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w  2022 
roku miał czas do 15 września. 
Wcześniej, na forum Rady Dia-
logu Społecznego, partnerom 
społecznym nie udało się dojść 
do porozumienia w  tej kwestii, 
co nałożyło na Radę Ministrów 
obowiązek ustalenia wyso-
kości minimalnej pensji właśnie 
w formie rozporządzenia.

Ostatecznie Rada Ministrów 
ustaliła, że w  2022 roku mini-

malne wynagrodzenie za pracę 
będzie wynosiło 3010 zł. To 210 
zł więcej, niż wynosi minimalna 
pensja w  bieżącym roku (2800 
zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. 
„Na rękę” pracownik będzie do-
stawał na dotychczasowych za-
sadach ok. 2210 złotych. Gdyby 
wynagrodzenie przeliczyć 
z  uwzględnieniem zmian po-
datkowych w  ramach „Nowego 
Ładu” (trwa proces legislacyjny), 
to minimalna pensja netto wy-
niosłaby już ponad 2363,56 zł. 
Przypomnijmy, że wcześniej pro-
ponowane 3000 zł nie zostało 
zaakceptowane przez praco-
dawców ani stronę społeczną. 
Według danych zmiana ta będzie 
dotyczyć ponad 2 mln Polaków.

Z  kolei powiązana z  wysoko-

ścią minimalnej pensji stawka 
godzinowa została ustalona 
na poziomie minimum 19,70 
zł. Oznacza to wzrost o  1,40 zł 
względem roku 2021.

– Podwyższenie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę pozy-
tywnie wpłynie na sytuację finan-
sową gospodarstw domowych, 
podnosząc dochody pracow-
ników wymagających szczególnej 
ochrony, zwłaszcza w czasie pan-
demii – tłumaczy minister Maląg.

W  przyszłym roku płaca mi-
nimalna stanowić będzie 50,8 
proc. prognozowanego na 2022 
rok przeciętnego wynagrodzenia 
w  gospodarce narodowej (5922 
zł). Podwyższenie minimalnego 
wynagrodzenia nastąpi z  dniem  
1 stycznia 2022 roku.

Nowe rządowe rozwiązanie

Będzie narodowy program zatrudnienia 
dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe rządowe rozwiązanie

Płaca minimalna w górę
Najbardziej perspektywiczne zawody

W tych zawodach 
dobrze zarobisz
Wysokie zarobki nie musi 
osiągać tylko specjalista IT. Do-
brze zarabiać można również 
w innych branżach jak np. ener-
getyka, nieruchomości czy 
bankowość. Oczywiście wciąż 
najbardziej przyszłościowy jest 
e-commerce, czyli handel elek-
troniczny i usługi online.

Przez pandemię ucierpiały m.in. 
biznesy gastronomiczne, hotelar-
stwo czy turystyka. Duże zyski w tym 
czasie osiągnął sektor IT, a także roz-
winął się znacząco handel elektro-
niczny. Sklepy internetowe w  tym 
czasie były bardzo pożądane przez 
klientów, z  powodu zamknięcia 
sklepów stacjonarnych. Również dla-
tego wzrosły m.in. płace branży IT, 
digital marketingu czy e-commerce.

Według raportu Devire „Przegląd 
wynagrodzeń. Polska 2021” będąc 
na odpowiednim stanowisku, można 
zarobić niemałą sumę. Zawód księ-
gowego/finansisty na stanowisku 
samodzielnego księgowego może 
przynieść nam od 9 000 do 11 000 
zł brutto. Podobnie jest w  branży 
produkcji, gdzie będąc stanowisku 
inżyniera ds. Lean, można zarobić 
od 9 000 do 13 000 zł brutto. To 
stanowisko przede wszystkim ana-
lizuje i  optymalizuje technologie 
produkcji, ponadto zajmuje się ad-
ministracją i  ulepszaniem baz da-
nych. Wymaga się w  tym zawodzie 
kilkuletniego doświadczenia.

Będąc kierownikiem projektu ds. 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w  branży budowlanej, widełki pła-
cowe wynoszą od 15 000 do 20 000 
zł brutto. W  branży nieruchomości 
na stanowisku specjalisty ds. zakupu 
gruntów wynagrodzenie może wy-
nosić od 12 000 do 20 000 zł brutto. 
Kolejnym zawodem, w  którym 
można dobrze zarobić, jest audytor 
ryzyka kredytowego, gdzie w  za-
leżności od tego, czy znajdujemy 

się na stanowisku specjalisty ds. 
modelowania ryzyka, czy kierow-
nika  zespołu modelowania ryzyka, 
można zarobić od 8 000 do 30 000 
zł brutto. Dobrze płatna jest także 
branża energetyczna. Będąc specja-
listą ds. rozwoju biznesu/sprzedaży 
widełki płacowe wynoszą od 15 000 
do 20 000 zł brutto.

Jedną z  gałęzi gospodarki jest 
branża FMCG. Skrót FMCG po-
chodzi z  angielskiego określenia 
Past Moving Consumer Goods, czyli 
dobra szybko zbywalne. Zadaniem 
tej branży jest zaopatrzenie sklepów 
produktami, które są zazwyczaj to-
warami pierwszej potrzeby. Stano-
wisko specjalisty w  obszarze analiz 
komercyjnych czy stanowisko ana-
lityka sprzedaży w  tej branży za-
pewni od 10 000 do 15 000 zł brutto 
wynagrodzenia. Równie ważna jest 
branża HR, czyli Human Resources, 
która zajmuje się szeroko pojmo-
wanymi zasobami ludzkimi. Obo-
wiązkami HR-owca są m.in. dbanie 
o  relacje panujące w  firmie, moty-
wowanie pracowników do pracy 
i zajmowanie się ich karierą czy roz-
wiązywanie problemów obecnych 
w  firmie. Stanowisko młodszego 
specjalisty HR do HR Dyrektora po-
winno zapewnić zarobki sięgające 
od 4 000 do 35 000 zł brutto.

Wybór branży związanej z  IT za-
pewni nam wysokie dochody na 
lata. Będąc na stanowisku inżyniera 
oprogramowania i  środowisk IT wi-
dełki płacowe sięgają od 16 000 do 
25 000 zł brutto. Zawód analityka 
danych w branży handlu elektronicz-
nego (e-commerce) może przynieść 
zarobki w  wysokości od 10 000 do 
16 000 zł brutto.

 ■ Nicole Majewicz

Źródła: Raport Devire „Przegląd 
wynagrodzeń. Polska 2021”; strona 

internetowa Business Insider. Strona 
internetowa inzyneria.com

Blisko 5,2 tys. umów pożyczkowych

Wsparcie 
na start biznesu

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW: WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

MILE WIDZIANE:

 ⚫ wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu  

maszyny współrzędnościowej,

 ⚫ obsługa narzędzi i urządzeń pomiarowych,

 ⚫ sporządzanie i prowadzenie dokumentacji  

związanej z wynikami pomiarów,

 ⚫ wykonywanie testów i pomiarów  

zgodnie z zasadami metrologii,

 ⚫ zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości  

wg wymagań klientów,

 ⚫ czynny udział w rozwiązywaniu problemów  

jakościowych i technicznych.

 ⚫ wykształcenie min. średnie techniczne,

 ⚫ bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego,

 ⚫ umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,

 ⚫ praktyczna znajomość zasad metrologii długości i kąta,

 ⚫ doświadczenie w obsłudze współrzędnościowej maszyny 

pomiarowej (CMM),

 ⚫ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji  

oraz rozwiązywania problemów,

 ⚫ dociekliwość, dokładność, komunikatywność,

 ⚫ umiejętność współpracy.

 ⚫ atrakcyjną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
współpracującej z przemysłem motoryzacyjnym,

 ⚫ atrakcyjne wynagrodzenie,

 ⚫ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
na pełny etat,

 ⚫ możliwość rozwoju zawodowego oraz szkoleń,

 ⚫ pakiet socjalny,

 ⚫ prywatną opiekę medyczną.

 ⚫ komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 ⚫ doświadczenie w branży automotive.

Aplikacje ze zdjęciem, dopiskiem Metrolog oraz klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres:

Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
rekrutacja@wulkansa.com.pl

SPECJALISTA METROLOG W DZIALE KONTROLI JAKOŚCI
Miejsce pracy: Częstochowa

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 
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Ruszył program darmowego 
wsparcia psychodietetycznego, 
w  ramach którego mieszkańcy 
Częstochowy mogą skorzystać 
z  bezpłatnych konsultacji 
z psychodietetykiem i doradcą 
żywieniowym.

Prawie 66 proc. mężczyzn i  46 
proc. kobiet w  Polsce zmaga się 
z  nadwagą. Aby zahamować te 
przerażające statystyki, Fundacja 
ADRA Polska we współpracy 
z  Województwem Śląskim po-
stanowiła zadbać o  stan zdrowia 
mieszkańców. Aby wziąć udział 
w programie, wystarczy zalogować 
się na portal GrupaWsparcia.pl 
oraz dołączyć do dedykowanej 
grupy wsparcia dla mieszkańców 
województwa śląskiego. Dodat-
kowo, aby ułatwić rejestrację 
i  korzystanie z  portalu, urucho-
miona została specjalna infolinia. 
Mieszkańcy mogą skorzystać 
z pomocy technicznej pod nr. tel. 
790 796 718.

Indywidualne konsultacje z  psy-
chodietetykiem będą realizowane 
po wcześniejszym zgłoszeniu po-
przez:

 Q infolinię wsparcia technicznego 
pod nr. tel. 790 796 718;

 Q wiadomość email wysłaną na 
adres kontakt@grupawsparcia.pl 
(w  wiadomości prosimy o  po-

danie numeru telefonu do kon-
taktu zwrotnego);

 Q lub na czacie dedykowanej 
grupy wsparcia.

Nadwaga i otyłość  
– coraz poważniejszy problem 

polskiego społeczeństwa

Według danych z  raportu Na-
rodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego 65,7 proc. mężczyzn 
oraz 45,9 proc. kobiet w  naszym 
kraju zmaga się z  nadwagą. Oty-
łość stwierdzono u  15,5 proc. 
panów i 15,2 proc. pań. Cena, jaką 
Polacy płacą za nadmierne kilo-
gramy, jest bardzo wysoka. Miaż-
dżyca, nadciśnienie, cukrzyca, 
problemy ze stawami i  kręgo-
słupem, problemy psychiczne – to 
tylko część skutków zdrowotnych 
nieleczonej otyłości. Zbyt wysoka 
masa ciała odpowiada za 14 proc. 
zgonów w naszym kraju.

Jedną z  podstawowych metod 
walki o  zdrową sylwetkę jest 
zmiana nawyków żywienio-
wych oraz zwiększenie aktyw-
ności fizycznej.  Jednak wizyty 
u  specjalisty – dietetyka oraz 
psychodietetyka – nie należą 
do najtańszych i  nie każdy może 
sobie na to pozwolić. Dzięki pro-
gramowi darmowego wsparcia 
psychodietetycznego dostępnego 
na platformie GrupaWsparcia.
pl mieszkańcy województwa 
śląskiego mają szansę bez żad-

nych kosztów i  długich kolejek 
skonsultować się ze specjalistą 
i  zadbać o  swoje zdrowie. – Pra-
widłowe odżywanie to podstawa 
do utrzymania zdrowia nie tylko 
fizycznego, ale też psychicznego. 
W  wielu przypadkach nadwaga 
czy otyłość prowadzą do znacz-
nego obniżenia nastroju, braku 
akceptacji, wycofania się z  życia 
towarzyskiego, a  nawet depresji. 
Z  drugiej strony wiele zaburzeń 
odżywiania ma swoje źródło wła-
śnie w  problemach natury psy-
chologicznej. Dbałość o  kondycję 
psychiczną Polaków i  pomoc 
w  walce z  problemami natury 
psychologicznej to podstawowe 
cele działania platformy GrupaW-
sparcia.pl. Dlatego tym razem 

postanowiliśmy połączyć siły ze 
specjalistami z zakresu psychodie-
tetyki i  wspólnie rozpocząć walkę 
o  zdrowe ciało i  zdrowego ducha 
mieszkańców województwa ślą-
skiego – podkreśla Katarzyna Woj-
tachnio z Fundacji ADRA Polska.

Jakie wsparcie czeka?

Program skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego, którzy 
zmagają się z  zaburzeniami odży-
wiania, ale również do tych osób, 
które chcą zmienić swoje nawyki 
żywieniowe i zadbać o zdrowie.

Mieszkańcy mogą skorzystać 
z  bezpłatnych indywidualnych 
konsultacji z  psychodietetykiem 
i  doradcą żywieniowym oraz 

przyjrzeć się swojej dotychcza-
sowej diecie. Mogą także dołą-
czyć do specjalnej grupy wsparcia 
moderowanej przez psychodiete-
tyka, gdzie mają szansę wspólnie 
motywować się do działania, 
dzielić się swoimi doświadcze-
niami i  wspierać się wzajemnie 
w  walce o  zdrowie. GrupaW-
sparcia.pl to platforma zapewnia-
jąca pełną anonimowość, dzięki 
czemu  użytkownicy mogą czuć 
się w  pełni komfortowo i  bez-
piecznie, rozmawiając o  swoich 
problemach. Na uczestników cze-
kają także webinary prowadzone 
przez doświadczonego psycho-
dietetyka.

 ■ Katarzyna Gwara

zdrowie

 ■ Katarzyna Gwara

Program

Częstochowianie mogą skorzystać 
z darmowego wsparcia psychodietetycznego
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INFORMACJA: 792 620 051
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KIA SPORTAGE 
1.6E, rok prod. 2017,  
gwarancja, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

74.900 zł 

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

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 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

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 zł

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

77.900 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. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

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

 139.900 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
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  24.000 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 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, F-VAT     

 44.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł
SUZUKI GRAND VITARA 1.6 E, 4x4, kraj., I-wł., serwisowany, 

zakup w 2014,  44.900 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. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

 59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 22 października 2021

Brakuje półprzewodników

Problemy z produkcją 
nowych samochodów
Decyzja zapadła! Škoda całko-
wicie wstrzymała produkcję 
samochodów we wszystkich 
swoich trzech fabrykach w Cze-
chach. Wszystko przez brak 
chipów, które są wykorzysty-
wane w systemach elektroniki 
wewnętrznej. Przestój może 
potrwać nawet do końca roku. 
Problemy z dostępnością 
części dotykają nie tylko cze-
skiego producenta, ale całej 
branży motoryzacyjnej.

Jak stwierdziła w raporcie 
„Surviving the silicon storm” firma 
KPMG, chociaż motoryzacja od-
powiada tylko za około 10 proc. 
światowego zapotrzebowania na 
półprzewodniki, to branża ta może 
ponieść nawet 80 proc. ogółu strat 
wywołanych problemami z ich do-
stępnością. - W chwili wybuchu 
pandemii COVID-19, producenci 
samochodów zostali zmuszeni do 
wstrzymania produkcji. Następnie, 
gdy światowa gospodarka osłabła, 
a popyt na nowe samochody odno-
tował bezprecedensowy spadek, 
większość producentów samo-
chodów anulowała zamówienia 
na półprzewodniki – czytamy. 
To z kolei wykorzystali produ-
cenci komputerów, smartfonów 
oraz serwerów, którzy zwiększyli 

swoje zamówienia, aby zaspokoić 
rosnący popyt spowodowany ko-
niecznością dostosowania się do 
nowej cyfrowej rzeczywistości. 
Dynamiczna cyfryzacja spowo-
dowana pandemią doprowadziła 
do zwiększenia sprzedaży pół-
przewodników. Gdy w drugiej po-
łowie 2020 r. produkcja i sprzedaż 
samochodów zaczęła rosnąć, 
zapasy półprzewodników samo-
chodowych szybko zaczęły się 
kończyć. - Zanim producenci sa-
mochodów byli gotowi odtworzyć 
swoje anulowane dostawy, więk-
szość półprzewodników została 
przydzielona innym klientom, co 
spowodowało, że znaleźli się oni 
na końcu kolejki oczekujących na 
dostawy - wyjaśnił cytowany in-
formacji KMPG Mirosław Michna, 
partner w dziale doradztwa po-
datkowego w KPMG w Polsce. 
Pomysłów na zakończenie tego 
niedoboru oraz ograniczenie strat 
gospodarczych wynikających z 
braków chipów szukają obecnie 
polityczni przywódcy na całym 
świecie.

Zdaniem ekspertów kryzys z 
dostępnością półprzewodników 
będzie trwał jeszcze w 2022 r., co 
oznacza poważne problemy z na-
dążeniem za rosnącym popytem 
na nowe pojazdy.

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

Sprzedam fotel
ginekologiczny

tel. 609 990 750

22 października (piątek)
Godzina 

rozpoczęcia Nazwa imprezy Miejsce przeprowadzenia Organizator Uwagi

1 20:00
Mecz II ligi piłki siatkowej mężczyzn: 

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa –  
Legion Skalmierzyce

Hala Sportowa Częstochowa,
ul. Żużlowa 4

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Częstochowska Siatkówka –

23 października (sobota)
Godzina 

rozpoczęcia Nazwa imprezy Miejsce przeprowadzenia Organizator Uwagi

1 8:45
Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka

Pływalnia Kryta 
„Sienkiewicz Częstochowa”, 

Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
Uczniowski Klub Sportowy ORKA 8:45 Uroczyste otwarcie zawodów

2 9:00 Biegam Bo Lubię Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64

Fundacja 
Wychowanie przez Sport

Bezpłatny trening dla amatorów 
z instruktorami lekkiej atletyki

3 9:00
Parkrun Las Aniołowski 

Bezpłatny bieg na dystansie 5 km  
z pomiarem czasu

Las Aniołowski, 
koniec Promenady 

im. Czesława Niemena
Fundacja parkrun Polska –

4 10:00

Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ZS PUT 
pod honorowym patronatem 

Krzysztofa Matyjaszczyka 
Prezydenta Miasta Częstochowy

Hala Sportowa Częstochowa, 
ul. Żużlowa 4 Klub Sportowy Orient 14:00 – uroczyste otwarcie imprezy

5 11:00
Otwarte Mistrzostwa 

Makroregionu Południowego OYAMA PFK 
Częstochowa 2021

Hala Sportowo - Widowiskowa Polonia, 
ul. Dekabrystów 43

AKARUI YAMA 
Częstochowski Klub Oyama Karate –

6 12:30
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: 

Raków Częstochowa –  
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
ul. Bolesława Limanowskiego 83 RKS Raków Częstochowa SA –

7 19:00
Mecz II ligi koszykówki mężczyzn: 

AK ISKRA Częstochowa –  
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice

Akademickie Centrum Kultury i Sportu 
Politechniki Częstochowskiej 

Aleja Armii Krajowej 23/25

Stowarzyszenie 
Akademia Koszykówki 

ISKRA Częstochowa
–

24 października (niedziela)
Godzina 

rozpoczęcia Nazwa imprezy Miejsce przeprowadzenia Organizator Uwagi

1 9:00

Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ZS PUT 
pod honorowym patronatem 

Krzysztofa Matyjaszczyka 
Prezydenta Miasta Częstochowy

Hala Sportowa Częstochowa, 
ul. Żużlowa 4 Klub Sportowy Orient 19:00 – zakończenie imprezy

2 11:00 Piknik Speedrowerowy Endo Estetic Med MSE 
Indywidualne Mistrzostwa Śląska

Tor Speedrowerowy, 
ul. Jana Lechonia 39

Stowarzyszenie Speedway 
Fan Club Częstochowa –

3 17:00 Mecz II ligi koszykówki mężczyzn: 
AZS Częstochowa – TS Wisła Kraków

Hala Sportowo - Widowiskowa Polonia, 
ul. Dekabrystów 43

Klub Uczelniany AZS 
Politechniki Częstochowskiej –

SPORTOWY WEEKEND  22 – 24 października 2021 r.



PIĄTEK-NIEDZIELA 22-24 PAŹDZIERNIKA 2021  19.sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 333 049 

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:

Biuro ogłoszeń:  533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa vs. Termalika Nieciecza
W  najbliższą sobotę 23 października 
Raków Częstochowa podejmie na sta-
dionie przy ul. Limanowskiego Bruk-Bet 
Termalikę Nieciecza w  ramach 12. ko-
lejki PKO Ekstraklasy. Początek 
spotkania o godz. 12:30.

Czerwono-Niebiescy zajmują obecnie 
wysokie, trzecie miejsce w  tabeli ligowej. 
Termalika znajduje się z  kolei w  strefie 
spadkowej na 16 miejscu, więc to drużyna 
szkoleniowca Marka Papszuna wydaje się 
być faworytem tego meczu. W  poprzedniej 
kolejce ekipa z  Częstochowy zdobyła wro-
cławską twierdzę, pokonując na wyjeździe 
Śląsk Wrocław 2:1. Po domowym poje-
dynku z beniaminkiem, Termaliką Nieciecza, 
jeszcze w październiku Raków czeka wyjaz-
dowy mecz z Górnikiem Łęczna. 

AZD UJD

Porażka Bebetto  
w Sochaczewie

Tauron 1. Liga

Norwid Częstochowa  
vs. SMS PZPS Spała

Fortuna 1. Liga

Skra Częstochowa vs. GKS Tychy

Miniony weekend nie był najlepszy dla tenisistek stołowych 
Bebetto AZS UJD, które przegrały 1:3 na wyjeździe z SKTS So-
chaczew. Zawodniczki wróciły do Częstochowy z  jednym 
punktem, który wywalczyła Tetiana Bilenko. 

Rozgrywka z drużyną z Sochaczewa była niezwykle zacięta i emo-
cjonująca. - W pierwszym pojedynku Roksana Załomska uległa 0:3 
Rumunce Irinie Ciobanu. W  drugim grze   Tetyana Bilenko gładko 
pokonała w  trzech setach Zuzannę Wielgos. Trzeci pojedynek do-
starczył wiele emocji. Anastasiya Dymytrenko uległa 2:3, bardziej 
doświadczonej Darii Łuczakowskiej (kto nie wygrywa 3:1 ten prze-
grywa 3:2). Szkoda tego pojedynku, gdyż był on kluczowy dla końco-
wego wyniku. W czwartym pojedynku Tetyana Bilenko uległa Irinie 
Ciobanu 1:3  (w  dotychczasowych pojedynkach pomiędzy wynik 
pomiędzy liderkami jest 2:2) – komentuje klub. Bebetto AZS UJD 
ma do rozegrania w najbliższym czasie dwa mecze. 30 października 
Akademiczki zmierzą się z beniaminkiem drużyny ekstraklasy – Lu-
crum Skarbek Tarnowskie, a 31 października z Akademią Zamojska 
Zamość. Oba spotkania rozegrane zostaną w Częstochowie. 

SKTS Sochaczew – Bebetto AZS UJD Częstochowa 3:1

Exact Systems Norwid Częstochowa w sobotę 23 października 
rozegra wyjazdowy mecz z  SMS PZPS Spała. Początek spo-
tkania w ramach 6. kolejki Tauron 1. Ligi o godz. 17:00.

W poprzednim meczu siatkarze Exact Systrems Norwid ulegli na wła-
snym terenie BBTS-owi Bielsko Biała 0:3. - Kibice Exact Systems Norwid 
z nadzieją przyszli w sobotę do hali przy ul. Jasnogórskiej. Siatkarze 
trenera Piotra Gruszki i Leszka Hudziaka mieli po dobrym spotkaniu 
w Będzinie (porażka z liderem 2:3) powalczyć z BBTS-em i zdobyć ko-
lejne punkty do tabeli Tauron 1 Ligi. Częstochowscy siatkarze trafili 
najpewniej na swój słabszy dzień. Przegrali z BBTS-em 0:3, a wyniki 
z dwóch pierwszych setów wskazują, że goście byli lepsi w każdym 
elemencie siatkarskiego rzemiosła... – przyznaje klub. - Jak na razie 
gramy w kratkę. Jedyne co musimy zrobić, to złapać dobry rytm i go 
ustabilizować. Wiadomo też, że to jest sport i z każdym można wy-
grać jak i z każdym można przegrać. Póki co trenujemy w normalnym 
cyklu. Dopiero od czwartku zamierzamy przygotowywać się stricte 
pod drużynę ze Spały – skomentował środkowy Exact Systems 
Norwid Częstochowa, Łukasz Uswoicz. Częstochowska drużyna ro-
zegrała do tej pory 5 spotkań, jednak na swoim koncie ma zaledwie 
6 zdobytych punktów. Miejmy nadzieję, że najbliższy mecz będzie 
okazją do odrobienia strat. 

Po porażce w Opolu, Skra Częstochowa w sobotę 23 paździer-
nika będzie mieć szansę na przełamanie w meczu z GKS-em 
Tychy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:30. 

Skra zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli. Czy najbliższe starcie to 
zmieni? Jak podkreśla klub, o  punkty z  pewnością nie będzie łatwo, 
gdyż Tyszanie plasują się w  czołówce stawki, a  ich celem już w  po-
przednim sezonie był awans do PKO Ekstraklasy. W  poprzedniej 
kolejce Skra zmierzyła się w zaległym meczu z Odrą Opole. Niestety 
przegrała w tym pojedynku 0:1. – Jesteśmy rozgoryczeni wynikiem, bo 
uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Potrzebujemy bramek, żeby wy-
grywać mecze. Przez całe spotkanie dążyliśmy do tych sytuacji, przy-
darzyły nam się niestety błędy w dokładności, musimy zachowywać 
więcej spokoju pod bramką przeciwnika. Odra jest bardzo doświad-
czonym zespołem na tym poziomie rozgrywek. Nie pozostaje nam 
nic innego, żeby się zregenerować i przygotować jak najlepiej do me-
czów z GKS-em Tychy – powiedział na pomeczowej konferencji trener 
Jakub Dziółka. 

Endo Estetic Med MSE Indywi-
dualne Mistrzostwa Śląska 
rozegrane zostaną 24 paździer-
nika na obiekcie przy ul. Jana 
Lechonia 39. Sportowym zma-
ganiom towarzyszyć będzie 
piknik sąsiedzki w klimacie Hal-
loween.

- W  Endo Estetic Med MSE In-
dywidualnych Mistrzostwa Śląska 
w  kategorii Żak, Kadet oraz Ko-
biet udział weźmie ponad 80 
zawodniczek oraz zawodników 
z  województwa śląskiego i  nie 
tylko. Ponadto rozegrane zostaną 
Indywidualne Mistrzostwa Wrzo-
sowiaka do lat 8.

Równocześnie zawodom towa-
rzyszyć będzie piknik sąsiedzki 
wśród atrakcji przewidziano m.in.: 
konkurs wypieku ciast, dmuchańce, 
strefę gastronomii, ciepłe napoje, 
czy gry i  zabawy. W  ramach pik-
niku nie zabraknie, także tema-
tycznych stoisk oraz zbiórki karmy, 
czy zabawek dla częstochowskiego 
schroniska dla zwierząt – zapo-
wiada organizator wydarzenia. 
Podczas pikniku odbędzie się 

pokaz uczniów Sport Center Kan-
torysinski Team pod okiem mistrza 
świata w  Taekwondo trenera Ro-
berta Kantorysinskiego. W  wy-
darzeniu weźmie udział również 
gość specjalny - Drużynowy Mło-
dzieżowy Mistrz Polski na żużlu 
- Kajetan Kupiec. Całe wydarzenie 
ma przebiegać w  stylu Halloween 

– w  związku z  tym każda osoba, 
która zdecyduje się zjawić na za-
wodach oraz pikniku w przebraniu 
otrzyma symboliczny upominek. 
Patronatem honorowym nad wy-
darzeniem objął radny miasta 
Częstochowy Tomasz Blukacz. Po-
czątek wydarzenia zaplanowano na 
godzinę 10:45.

fot. Grzegorz Misiak

Indywidualne Mistrzostwa Śląska

Speedrowerowe zmagania już w niedzielę

Parowy turniej młodzieżowy

Zwycięstwo Kupca i Karczewskiego
W miniony poniedziałek 18 października na torze w Krośnie rozegrano parowy turniej młodzieżowy. 
Podczas tych sportowych zmagań nie mogło zabraknąć reprezentantów Bocar Włókniarza Często-
chowa, którzy odnieśli zwycięstwo w turnieju.

Kajetan Kupiec i Franciszek Karczewski wywalczyli dwadzieścia trzy “oczka” i zajęli pierwsze miejsce. - Warto 
zaznaczyć, że para “Lwów” podczas całych zawodów tylko raz straciła punkty. Dodatkowo Kajetan uzyskał naj-
lepszy tego dnia czas wynoszący (68,38) – podkreśla klub. Podczas zawodów, częstochowskim żużlowcom Sła-
womir Drabik oraz nowy trener “Biało-zielonych” – Lech Kędziora. Drugie miejsce w klasyfikacji zajęli Mateusz 
Gzyl i Przemysław Konieczny z ilością 21 punktów, a trzecia lokata przypadła Aleksowi Rydlewskiemu oraz Kac-
prowi Kłosokowi, którzy zdobyli 12 punktów.



20. PIĄTEK-NIEDZIELA 22-24 PAŹDZIERNIKA 2021 tego nie możesz przegapić!


