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POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

- Pracownicy, którzy na zwol-
nieniu lekarskim remontują dom, 
wyjeżdżają na wakacje lub wy-
konują inne prace, muszą liczyć 
się z  poważnym konsekwencjami 
– grzmiały media. Okazuje się 
jednak, że nowe przepisy, które 
zaczną obowiązywać 1 stycznia 
2022 r., nie dają takich uprawnień 
ZUS. - Chciałam uspokoić naszych 
klientów i  zdementować kilka nie-
precyzyjnych informacji, jakie po-
jawiły się w  przestrzeni publicznej 
odnośnie nowych przepisów. Po 
pierwsze, przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych nie 
będą odwiedzali sąsiadów naszych 
klientów i prosili ich o informacje na 
temat tego, co robią na zwolnieniu 
lekarskim. Po drugie, ZUS nie bę-
dzie mógł wystąpić do operatora 
sieci komórkowej ani banku o infor-
macje na temat ich klientów. Nowe 
przepisy nie dają takich uprawnień 
ZUS – wyjaśnia Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Skąd więc całe zamieszanie? 

Wszystko przez to, że przepisy nie 
precyzują, w  jaki sposób, od kogo 
i  jakie informacje o  nas może gro-
madzić ZUS. W  efekcie prawnicy 
ostrzegali, że weźmie on pod lupę 
wszystko, co nas dotyczy. Instytucja 
przyznaje, że rzeczywiście będzie 
uprawniona do pozyskiwania infor-
macji, ale urzędnicy nie będą w tym 
celu odwiedzać sąsiadów czy śledzić 
Facebooka ubezpieczonego.

 
W  ustawie zostały doprecyzo-

wane kwestie związane z  przeka-
zywaniem informacji do ZUS. Od 1 
stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych będzie uprawniony do 
pozyskiwania danych i  informacji 
w  zakresie niezbędnym do usta-
lenia prawa do zasiłków, ich wyso-
kości, podstawy wymiaru oraz do 
ich wypłat od ubezpieczonych oraz 
płatników składek. - Obecnie brak 
pełnej i rzetelnej informacji, jak też 
dokumentacji od płatników składek 
lub ubezpieczonych utrudnia usta-
lanie prawa do zasiłków, ich termi-
nową wypłatę oraz ich weryfikację. 

Dotychczas zdarzały się sytuacje, że 
płatnicy składek lub ubezpieczeni, 
powołując się na brak podstawy 
prawnej do udostępnienia danych, 
odmawiali przekazywania infor-
macji lub dokumentów – dodaje 
rzeczniczka.

- Nowy przepis ma być skutecznym 
narzędziem, który przyczyni się do 
pozyskiwania od płatników składek 
i  ubezpieczonych danych koniecz-
nych do przyznania prawa i wypłaty 
świadczenia z  ubezpieczeń spo-
łecznych, bądź ich weryfikacji np. 
dotyczących potwierdzenia okolicz-
ności zawartych w  oświadczeniach 
składanych przez ubezpieczonych 
w  celu ustalenia prawa do zasiłku, 
istnienia okoliczności powodują-
cych ustanie prawa do świadczeń 
albo wstrzymanie ich wypłaty, 
ustalenia okoliczności związanych 
z prawidłowością wykorzystywania 
zwolnień od pracy – podsumowuje  
Beata Kopczyńska.

 ■ Katarzyna Gwara

Nowe uprawnienia

ZUS weźmie pod lupę 
nasze połączenia 
telefoniczne?
Kilka dni temu media obiegły informacje mówiące o tym, że ZUS zyska nowe uprawnienia. 

Zgodnie doniesieniami miałby on między innymi sprawdzać osobom będącym  
na zwolnieniach lekarskich media społecznościowe, płatności kartą, analizować połączenia 

telefoniczne, a także zapytać sąsiada, czy nie remontowaliśmy domu lub nie byliśmy  
ostatnio na wakacjach.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Ponad 63 mln złotych będzie 
kosztować przebudowa drogi 
krajowej nr 91 pomiędzy miej-
scowościami Nowa Wieś 
i  Zawada. Zakończenie inwe-
stycji przewidziane jest 
w listopadzie przyszłego roku.

Drogowcy przebudują 5-kilome-
trowy odcinek DK91 (dawniej DK1) 
Nowa Wieś - Zawada oraz podniosą 
jego nośność do 11,5 t/oś. Odcinek 
ten zlokalizowany jest w  granicach 
województwa śląskiego na terenie 
powiatu częstochowskiego, w  gmi-
nach Poczesna oraz Kamienica 
Polska. Na terenie gminy Poczesna 
droga przebiega przez miejscowości 
Poczesna i Kolonia Poczesna, nato-
miast na terenie gminy Kamienica 
Polska przez miejscowości Wanaty 
oraz Zawada.

Zakres prac obejmuje przebu-
dowę: nawierzchni jezdni, skrzy-
żowań z  drogami poprzecznymi, 
poboczy, zatok autobusowych, 
istniejących chodników i  budowę 
ich nowych odcinków. Powstaną 
zjazdy na drogi dojazdowe, do 

pól oraz do posesji przyległych.  
- Przebudowane zostaną istniejące 
przepusty, system odwodnienia 
oraz wykonane zostaną nowe 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (BRD) – podkreślają 
drogowcy. - Ponadto wybudowane 
zostaną kanały technologiczne 
w  istniejącym pasie drogowym 
oraz oświetlenie drogi. Dla podnie-
sienia bezpieczeństwa pieszych, 
wszystkie przejścia przez DK91 
(pięć przejść dla pieszych) poza ob-
rębem skrzyżowań z  sygnalizacją 
świetlną zostaną dodatkowo wy-
posażone w  sygnalizację ostrze-
gawczą – wyliczają.

Inwestycja powinna zostać zre-
alizowana w  ciągu 11 miesięcy 
od daty podpisania umowy. Do 
czasu realizacji robót nie wlicza 
się okresów zimowych, tj. między 
16 grudnia a  15 marca. Okres 
gwarancji jakości dla nawierzchni 
jezdni, będzie wynosił 5 lat, a  dla 
obiektów inżynierskich, oświe-
tlenia i  instalacji zasilających oraz 
konstrukcji wsporczych oświe-
tlenia i BRD - 10 lat.

Pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada

Pięciokilometrowy 
odcinek starej „gierkówki” 
do przebudowy

Zabójstwo w Borowcach

Tajemnicza przesyłka do Jacka Jaworka

Na adres Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borowcach przyszła 
tajemnicza przesyłka z Francji. 
Jej adresatem był... Jacek Ja-
worek, podejrzany o dokonanie 
brutalnego, potrójnego mor-
derstwa. Mężczyzna wciąż jest 
poszukiwany.

Przypomnijmy, że do tragedii do-
szło 10 lipca w  miejscowości Bo-
rowce k. Częstochowy. W  domu 
jednorodzinnym znaleziono ciała 
Janusza, jego żony Justyny (oboje 
44 l.) oraz ich 17-letniego syna Ja-

kuba. Ofiary zostały zastrzelone. 
Masakrę przeżył jedynie 13-letni 
Gianni, który zdołał uciec przed 
mordercą. O  dokonanie zbrodni 
podejrzewany jest 52-letni Jacek 
Jaworek, brat zabitego 44-latka. 
Tuż po zabójstwie mężczyzna 
uciekł, a prokuratura wystawiła za 
nim list gończy.  Jest również po-
szukiwany europejskim nakazem 
aresztowania.

W  ubiegłym tygodniu na adres 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Borowcach przyszła tajem-
nicza przesyłka. Jej adresatem 
był właśnie poszukiwany od lipca 

Jacek Jaworek. Co ciekawe, męż-
czyzna nigdy nie był strażakiem... 
-  Z  uwagi na fakt, że w  chwili 
próby doręczenia przesyłki w  sie-
dzibie straży nikt nie przebywał, 
listonosz próbował doręczyć ją 
do osoby, która kiedyś była zwią-
zana z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w  Borowcach. Ta jednak odmó-
wiła przyjęcia - informuje  Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w  Częstochowie. 
Z nieoficjalnych informacji wynika, 
że poprosiła ona listonosza, aby 
przekazał przesyłkę policjantom, 
którzy wciąż pilnują domu Ja-
worka. Ta jednak do nich nie trafiła 
– została bowiem zabezpieczona 
w  siedzibie Poczty Polskiej. - Bę-
dziemy sprawdzać, co działo się 
z  przesyłką od końca ubiegłego 
tygodnia do początku tego, kiedy 
to została zabezpieczona przez 
policję w siedzibie Poczty Polskiej. 
Musimy ustalić, czy listonosz rze-
czywiście próbował przekazać tę 
przesyłkę funkcjonariuszom policji  
– dodaje prokurator Ozimek.

Przesyłka została nadana we 
Francji. Nadawcą jest jedna z  glo-
balnych firm internetowych. Co 

Za pomoc w  ujęciu Jacka Jaworka Komendant Wojewódzki Po-
licji w Katowicach wyznaczył 20 tysięcy zł nagrody. Osoby, które 
znają aktualne miejsce pobytu, mogące pomóc w  ustaleniu jego 
miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa infor-
macje, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Katowicach pod numerem telefonu 798 
031 306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod numerem 
telefonu 47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112.

było w  środku? Tego prokuratura 
nie ujawnia. - W  toku dalszego 
śledztwa będziemy weryfikować, 
czy informacje znajdujące się 
w  tej przesyłce mogą mieć jakieś 

znacznie dla śledztwa, które pro-
wadzimy, a  w  szczególności w  za-
kresie poszukiwań podejrzanego 
w tej sprawie - dodaje Ozimek.
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Szkoła Podstawowa nr 41 może po-
chwalić się wyjątkową pracownią 
– znajdują się w niej... klocki LEGO! 
Miejsce ma pomóc w nowoczesnym 
kształceniu kompetencji kluczo-
wych. I co nie mniej ważne – dzieciaki 
je uwielbiają!

Pracownia edukacji poprzez klocki 
LEGO pozwala realizować nowoczesną, 

rozwijającą kluczowe kompetencje 
edukację. Miejsce podsuwa rozmaite 
pomysły także samym nauczycielom.

 Pracownię LEGO Education w Szkole 
Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki 
otwarto pod koniec września. Razem 
z dyrektor szkoły Joanną Woźniak 
w otwarciu wziął udział naczelnik 
miejskiego Wydziału Edukacji Rafał 
Piotrowski. Wśród gości była też kon-
sultantka LEGO Education, nie za-
brakło nauczycielek i nauczycieli SP  
nr 41 oraz rodziców.

 W nowo udostępnionej pracowni na-
uczycielka informatyki Agnieszka Gło-
wacka poprowadziła zajęcia – oprócz 
zestawów LEGO, dzieci korzystały 
z tabletów i tablicy interaktywnej.  
A pracowały nad dwoma projektami 
– gokartem z wyrzutnią sprężynową 
i programowaniem łazika marsjań-

skiego. Jako że takie zajęcia wciągają, 
zaangażowali się w nie czynnie także 
dorośli goście…

Uruchomienie tego rodzaju pra-
cowni w SP nr 41 było możliwe dzięki 
wsparciu miasta – na dostosowanie sali 
z funduszy Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy przeznaczono 
niemal 32,5 tys. zł. Z kolei na wyposa-
żenie nowej pracowni w sprzęt (także 
tablety) wydano łącznie ok. 28 tys. zł  
– również z funduszy wydziałowych.  

SP nr 41

Mają pracownię klocków lego

aktualności
Sąd

Kara za katastrofę w Bogusławicach
Budżet obywatelski

Odmieniona 
biblioteka

Filharmonia Częstochowska

Zamiast festiwalu 
będzie skrzypaczka

Częstochowski sąd skazał sprawcę 
katastrofy samochodowej na DK-1 
w  Bogusławicach na rok więzienia 
w  zawieszeniu i  9 tys. zł grzywny. 
W wypadku zostało rannych 29 osób.

Do wypadku w  Bogusławicach doszło 
2 lipca 2020 roku. Na DK-1 zderzyły się 
trzy samochody - ciężarówka, autokar 
wiozący obywateli Ukrainy i  cysterna 
przewożąca substancję sypką. Ranni tra-
fili do szpitali w Łodzi, Krakowie, Opolu, 
Częstochowie i  Radomsku. Rannym 
udzielono także pierwszej pomocy 
w szkole.

Śledczy ustalili, że 2 lipca 2020 roku na 
trasie DK-1 w miejscowości Bogusławice 
utworzył się zator drogowy. Ten zwią-
zany był z  budową autostrady. Około 
godz.13.40 prawym pasem jezdni poru-
szał się ciągnik samochodowy z naczepą, 

kierowany przez Bernarda S. Ciągnik 
w  pewnym momencie najechał na tylną 
część autobusu. Autobusem podróżo-
wało 30 obywateli Ukrainy z  dwoma 
kierowcami. Na skutek zderzenia doszło 
do zgniecenia zbiorników paliwa ciągnika 
samochodowego i zapalenia się pojazdu. 
W wyniku uderzenia ciągnika w autobus 
doszło również do najechania przez 
autobus na tył naczepy, znajdującej się 
przed autobusem, która uległa zapaleniu.

W  wypadku został ciężko ranny kie-
rowca autobusu oraz 28 obywateli 
Ukrainy, którzy doznali stłuczeń i złamań 
różnych części ciała. Zniszczeniu uległo 
także mienie o wartości około 1,2 miliona 
zł (pojazdy, przewożony towar, rzeczy 
osobiste i infrastruktura drogowa).

Biegły z  zakresu ruchu drogowego 
stwierdził, że przyczyną katastrofy było 

zachowanie Bernarda S., który nie ob-
serwował właściwie przedpola jazdy i nie 
utrzymał odstępu, niezbędnego do unik-
nięcia zderzenia. Ponadto Bernard S. po-
ruszał się na przebudowywanym odcinku 
drogi z niebezpieczną prędkością, wyno-
szącą 81 km/h, przekraczając prędkość 
dopuszczalną o 21 km/h.

Bernard S. przyznał się do winy, wyja-
śnił, że bezpośrednio przed zdarzeniem 
zauważył w  prawym lusterku „język 
ognia” i  usłyszał wystrzał, to odwróciło 
jego uwagę i skutkowało najechaniem na 
autobus. Bernard S. nie był w przeszłości 
karany.

Sąd wymierzył S. karę roku więzienia 
w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę 300 
stawek dziennych w wysokości 30 zł, za-
kazał mu także prowadzenia jakichkol-
wiek pojazdów przez okres pięciu lat.

Nowe meble, a na półkach książkowe nowości – 
krótko mówiąc w bibliotece miejskiej sporo się 
ostatnio działo. A wszystko to dzięki realizacji za-
dania z budżetu obywatelskiego.Po sąsiedzku – przy 
al. Kościuszki 4 – zaprasza z kolei Muzoteka. Też ma 
nowe zbiory!

Wypożyczalnię główną po dłuższej, spowodowanej jej „li-
ftingiem” i doposażeniem przerwie, otwarto 1 października.

W ramach realizowanego w tym roku zadania w placówce 
przy alei Najświętszej Maryi Panny 22 wymieniono więk-
szość mebli, pojawiły się nowe rolety w oknach, zostały 
kupione drukarki. Są też oczywiście nowości wydawnicze.

Zostaną jeszcze kupione nowe czytniki kodów kresko-
wych oraz bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekują-
cego dla odwiedzających.

To nie wszystkie zmiany – dodatkowo, już poza zadaniem 
Budżetu Obywatelskiego, w miejsce starego, wysłużonego 
parkietu położono nową podłogę z płytek gresowych.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w pobliżu - przy al. Ko-
ściuszki 4, tuż obok Filii dla Dzieci i Młodzieży – na wszyst-
kich chętnych czeka także Muzoteka, czyli przeniesiona do 
ścisłego centrum miasta dawna filia muzyczna, przez lata 
działająca na Rakowie. Znajdziemy tam książki poświęcone 
muzyce – zarówno biografie artystów, zespołów, wydaw-
nictwa poświęcone aspektom teoretycznym muzyki, płyty 
kompaktowe i winylowe. 

Także Muzoteka wzbogaciła się ostatnio dzięki realizacji 
tego samego zadania budżetu obywatelskiego - wymie-
niono więc tam meble, elementem wystroju placówki jest 
neon na ścianie, są nowe rolety. Jest nowy sprzęt muzyczny. 
Dla potrzeb Muzoteki zakupiono też nowe zbiory – książki, 
nuty, płyty CD i płyty analogowe.

Filharmonia Częstochowska odwołała Międzynaro-
dowy Festiwal Wiolinistyczny im.  B. Hubermana. 
Melomani nie powinni być jednak rozczarowani – 
zamiast tego zaprasza na koncerty mistrzów 
wiolinistyki! 15 października dla częstochowian 
zagra skrzypaczka Nancy Zhou.

„Wielcy skrzypkowie – dziedzictwo Hubermana” to cykl 
koncertów, podczas którego na przestrzeni bieżącego 
sezonu z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod dy-
rekcją Adama Klocka wystąpią utalentowani i utytułowani 
skrzypkowie – polscy i zagraniczni.

Ma on zrekompensować publiczności brak tegorocznej 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego 
im. B. Hubermana, którą z różnych przyczyn trzeba było 
odwołać.  - Z wielkim żalem informujemy, że w związku ze 
zbiegiem wielu niesprzyjających okoliczności, mających 
charakter siły wyższej, podjęliśmy trudną decyzję o od-
wołaniu 13. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława 
Hubermana, mającego odbyć się w dniach 10-16 paździer-
nika 2021 w Filharmonii Częstochowskiej – mówi Adam 
Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. - Światowa 
pandemia uniemożliwiła przyjazd gości z Izraela i USA, 
stanowiących gros publiczności festiwalowej. Z powodu 
pandemii odwołano także Światowy Zjazd Żydów Czę-
stochowian, będący integralną częścią Festiwalu. Równie 
istotną i smutną okolicznością jest niespodziewana śmierć 
Dyrektora Festiwalu, Pana Ireneusza Kozery, który był 
jego bezpośrednim koordynatorem. Mam nadzieję, że spo-
tkamy się na Festiwalu w przyszłym roku – podsumowuje.

Koncerty cyklu ,,Wielcy skrzypkowie – dziedzictwo Hu-
bermana” będą rozłożone na cały sezon 2021/2022. Naj-
bliższy odbędzie się 15 października (piątek) o godz. 19.00 
– wystąpi znakomita amerykańska skrzypaczka Nancy 
Zhou, uznawana za jedną z najważniejszych postaci dzisiej-
szego świata muzycznego. 

Dokładne terminy pozostałych koncertów cyklu Filhar-
monia Częstochowska ma podać wkrótce. Bilety zaku-
pione na koncerty festiwalowe zachowują ważność. W 
kwestii ewentualnych zwrotów należy kontaktować się 
z kasą Filharmonii (wszelkie szczegóły na stronie insty-

Jakiś czas temu, jak grom z jasnego 
nieba, spadła na nas wiadomość, 
że nasz kolega zza ściany – grafik 
Sebastian Sadlej – napisał książkę. 
Pierwsza myśl: czy ktoś, kto na co 
dzień nie ma do czynienia z  pisa-
niem, jest w  stanie przysiąść 
i stworzyć coś, co rzeczywiście po-
chłonie czytelnika. Z  czystym 
sumieniem muszę przyznać, że tak!

Sebastian ma niewątpliwy dar nie-
zwykle obrazowego opisywania swoich 
wypraw w Bieszczady. A, że właśnie tam 
rozgrywa się akcja jego książki pt. „To nie 
moja wina”, można było przypuszczać, że 
przelanie tego na papier nie sprawi mu 
większego problemu. I rzeczywiście, czy-
tając kolejne strony, mamy wrażenie, że 
wraz z głównym bohaterem wędrujemy 
przez okoliczne wioski i  bieszczadzkie 
szlaki. Opisy są niezwykle barwne, pla-

styczne, wręcz magiczne... Dzięki temu 
piękna, dzika przyroda nawet na książ-
kowych kartkach robi wrażenie. Dodat-
kowo mamy okazję poznać nieco historię 
i kulturę tego regionu. Kto był już w tych 
stronach po lekturze z pewnością zatę-
skni i zrobi wszystko, aby jak najszybciej 
tam wrócić. Z kolei ten dla kogo te strony 
są zupełnie obce z  pewnością skusi się 
i wyruszy w nieznane.

Ale... barwne opisy to jedno. Książka 
nie miała być przecież przewodnikiem. 
Była reklamowana jako kryminał, choć 
z  mojej ocenie, to obyczajówka z  wąt-
kiem kryminalnym w  tle. Zaczynamy 
z wysokiego C – autor od razu zapodaje 
nam tajemnicę, która będzie nam to-
warzyszyć niemal do ostatniej strony. 
Razem z  głównym bohaterem Krzysz-
tofem rzucamy wszystko i  ruszamy 
w  Bieszczady, aby poznać przeszłość 
jego niedawno zmarłego ojca. Nagłe 
i  niezapowiedziane zniknięcie wywo-
łuje niezrozumienie wśród najbliższych. 
Zwłaszcza w  młodszym bracie, który 
przypuszcza, że Krzysztof może mieć 
coś wspólnego ze śmiercią taty. Ten 
nie zamierza jednak nikomu nic wy-
jaśniać i  znika niemal bez śladu. Na 
jego bieszczadzkiej drodze od razu 

pojawia się trzech zakapiorów, wpi-
sanych w  lokalny krajobraz - degusta-
torów trunków, niekoniecznie tych 
z  najwyższej półki. Panowie niemal 
od razu kradną całe show! I  mimo że 
są delikatnie oderwani od rzeczywi-
stości, a  czasem nawet budzą strach, 
nie sposób ich nie polubić. Postacie te 
są niezwykle barwne i  wzbudzają po-
zytywne emocje.  Każdy z nich jest inny 
i  każdego mamy ochotę bliżej poznać. 
To właśnie Anioł, Rysiek i Zbyszek bu-
dują niepowtarzalny klimat tej książki.

Całość czyta się łatwo i  przyjemnie. 
Prosty język przypadnie do gustu każ-
demu czytelnikowi. I właśnie to sprawia, 
że przewracamy kolejne kartki nie zdając 
sobie sprawy, ile czasu już minęło. Fa-
buła została przemyślana i dobrze skon-
struowana. Choć akcja z pozoru biegnie 
spokojnie, to trzyma w  napięciu i  nie-
zwykle wciąga. Na ogromne pochwały 
zasługuje również samo zakończenie 
– zaskakujące, chwytające za gardło 
i skłaniające do refleksji. Krótko mówiąc, 
Sebastian udowodnił, że doskonale zna 
się nie tylko na grafice – pisanie powieści 
wychodzi mu równie dobrze i trzeba to 
wykorzystać! Jeśli od powieści „To nie 
moja wina” nie będziecie mogli się ode-
rwać, to wiedzcie, że... to JEGO wina!

 ■ bea

Recenzja książki

To jego wina, że nie można się od niej oderwać!

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

zdj. SP 41

zdj. SP 41
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Nowi „mieszkańcy”, którzy 
pod koniec maja pojawili się 
w  naszym mieście, nie próż-
nowali! Efekt ich pracy jest... 
bardzo słodki. Pierwsze sło-
iczki miodu z  miejskiej 
pasieki powędrowały już do 
mieszkańców.

Przypomnijmy, powstanie 
miejskiej pasieki to efekt re-
alizacji projektu „Elektryczne 
Śmieci”. W  jego ramach miesz-
kańcy Częstochowy mogą bez-
płatnie oddawać zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Wy-
starczy wrzucić go do specjal-
nego, czerwonego pojemnika. 
W  sumie w  mieście znajdziemy 
32 tego typu punkty. I to to wła-

śnie z  materiałów uzyskanych 
z  recyklingu zużytego sprzętu 
elektronicznego zostały wyko-
nane „domki” dla pszczół. Do 
tego celu wykorzystano między 
innymi bębny od pralek.

Pierwsza miejska pasieka 
została stworzona przy ulicy 
Anyżkowej,  na terenie Oczysz-
czalni Ścieków “Dźbów”. Znaj-
duje się tam pięć uli, w  których 
zamieszkało około 100 tysięcy 
krainek. To wyjątkowo łagodna 
rasa pszczół. Charakteryzuje 
się ona  dużą odpornością 
i  efektywnością w  „produkcji” 
miodu. Obok także stanęły do-
nice – z  recyklingu – w  których 
zasadzono miododajne rośliny. 
Takie rozwiązanie było strzałem 
w  dziesiątkę! Pierwsze słoiczki 
miodu z częstochowskiej pasieki 
– przy okazji także nasiona łąki 
kwietnej – wręczali spaceru-
jącym mieszkańcom prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk oraz 
naczelnik Działu Usług Komu-
nalnych CUK, a jednocześnie wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Łukasz Kot.

Miejska pasieka

Mamy częstochowski miód

Co możemy zrobić z odpadami, które nie mieszczą się 
do czerwonych pojemników? 

Z całą pewnością nie wolno porzucać ich w nieładzie obok pojemników  
– taki proceder to nic więcej jak zaśmiecanie naszych ulic i niszczenie miejskiej 

estetyki. Miasto proponuje tu kilka rozwiązań. Większy sprzęt elektroniczny 
(przekraczający rozmiary 50x50x50 cm) możemy oddać bezpłatnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sobuczynie przy  
ul. Konwaliowej 1. PSZOK może też odebrać taki sprzęt bezpośrednio od nas 

 – jeśli uprzednio zgłosimy to dzwoniąc pod numer 530 469 099.
Ponadto działa Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP). 

Pojawia się co jakiś czas w wyznaczonych punktach zgodnie z harmonogramem 
dla danej dzielnicy. Harmonogram znaleźć można na stronie https://cuk.czesto-

chowa.pl/harmonogram-wywozu-odpadow/ .
Potrzebę odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych, które nie kwalifikują się do pojemnika, 

można zgłaszać też pod numer infolinii 572 102 102 (można go znaleźć na każdym czerwonym pojem-
niku). Firma je obsługująca odbierze takie większe odpady zarówno od osób fizycznych, jak również 
od firm, za niewielką opłatą.

Dzielnicowy to policjant, którego 
zadaniem jest utrzymanie bezpo-
średniego kontaktu ze 
społecznościami lokalnymi, roz-
poznający ich potrzeby 
i oczekiwania w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa. 
Służbę pełni w przydzielonym re-
jonie i  rea-guje na potrzeby 
mieszkańców. Do jego obo-
wiązków należy również 
rozwiązywanie sporów i  kon-
fliktów. Warto więc wiedzieć, kim 
jest i  mieć do niego kontakt. 
W  jakich jeszcze sytuacjach mo-
żemy zwrócić się do dzielnicowego 
po pomoc? Czy z każdą błahostką 
należy dzwonić na policję, czy 
wystarczy tylko kontakt z  funk-
cjonariuszem z  naszej dzielnicy? 
Na ten temat rozmawialiśmy 
z  asp. Sztab. Robertem Stańcza-
kiem, koordynatorem 
dzielnicowych w  Komendzie 
Miejskiej Policji w  Częstochowie.

- Komenda Miejska Policji w  Czę-
stochowie ma 11 komisariatów. 
Sześć znajduje się na terenie Często-
chowy, a pięć w okolicznych gminach. 
We wszystkich łącznie pracuje 91 
dzielnicowych – mówi Robert Stań-
czak, specjalista Wydziału Prewencji.

Dzielnicowi realizują swoje za-
dania na poziomie lokalnym. Z jakimi 
sprawami można się do nich zgłosić? 
Najprościej mówiąc, ze wszystkimi, 
które wchodzą w  kompetencje Po-
licji. Wszelkie zagadnienia związane 
z naruszaniem obowiązujących prze-
pisów prawa, po-przez zakłócanie 
porządku publicznego, zaśmiecanie, 
nieprawidłowe parkowanie lub pro-
blemy rodzinne. Przykładów jest 
bardzo dużo. - Dzielnicowi to poli-
cjanci, do których mieszkańcy po-
winni się zgłaszać, jeżeli mają jakiś 
problem. W zakresie ich obowiązków 
jest szeroko pojmowane bezpieczeń-
stwo, zarówno indywidualne, jak 

i  publiczne.  Poza tym dzielnicowi 
diagnozują wspólnie z mieszkańcami 
lokalne problemy, ustalają ich przy-
-czyny i  pomagają w  poszukiwaniu 
skutecznych sposobów ich rozwią-
zania – podkreśla Robert Stańczak. 
Najważniejsze jest, żeby mieszkańcy 
kontaktowali się z  dzielnicowymi 
w  pierwszej kolejności. W  wielu sy-
tuacjach dzwonienie na numer alar-
mowy jest niepotrzeb-ne – tłumaczy.

Numer do dzielnicowego oraz jego 
adres e-mail znajdziemy na stronie 
Komendy Miejskiej Policji w  Czę-
stochowie. Dzięki temu możemy się 
z nim bezpośrednio skontaktować.

Poza tym dzielnicowi prowadzą 
działania profilaktyczne dla osób 
każdego wieku. Do dzieci starają 
się docierać w  szkołach, a  do osób 
starszych w  klubach dla seniorów. 
Prze-kazują ulotki i ostrzegają przed 
ewentualnymi niebezpieczeństwami. 
- Dzielnicowi dużo uwagi poświęcają 
na działania profilaktyczne. Spoty-
kają się z  mieszkańcami danej dziel-
-nicy i  informują o  różnego rodzaju 
oszustwach. Przestępcy nagminnie  
podają się za hy-draulika, policjanta, 
czy żołnierza ,,amerykańskiego”. Nie-
stety mimo wielu apeli, miesz-kańcy 
wciąż padają ofiarą oszustów – za-
znacza Robert Stańczak.

Ponadto w cyklach półrocznych re-
alizują czynności w  ramach Planów 
działania prioryte-towego na pod-
stawie zdiagnozowanych oczekiwań 
społecznych oraz analizy zagrożenia 
w danych rejonach służbowych.  

Pamiętajmy jednak, ze dzielnicowi 
nie pełnią służby całodobowo. W sy-
tuacjach nagłych lub zagrażających 
bezpośrednio życiu i zdrowiu należy 
korzystać z  numerów alarmowych 
112 lub 997.

Więcej na temat dzielnicowych i re-
alizowanych przez nich Planów dzia-
łania prioryteto-wego znajdziemy na 
stronie Twój dzielnicowy - Komenda 
Miejska Policji w  Częstochowie  
(policja.gov.pl)

 ■ Kacper Dębski

Policja

Masz problem? 
Dzwoń do swojego 
dzielnicowego!

zdj. UM Cz-wa
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N
ie każdy od razu wie, co 
chce w życiu robić i  jaką 
ścieżkę kariery wy-
brać. Właśnie tak samo 
miałam ja. Koledzy 

z  czasów szkolnych opowiadali, że 
chcą zostać policjantami, a  kole-

żanki lekarkami czy 
modelkami. Dość 
długo mi zajęło wy-
branie odpowied-
niej drogi, którą 
chcę podążać.

Pierwszym ruchem 
w stronę znalezienia 
swojego powołania, 
był wybór klasy 
o  profilu dzienni-
karskim w  gimna-
zjum. Uważałam 
wtedy, że ten zawód 
niesie za sobą dużą 
odpowiedzialność. 
Na lekcjach bardzo 
dużo pisaliśmy i roz-

wijaliśmy swoje umiejętności z tym 
związane. Polubiłam w  tamtym 
momencie pisanie i tak mi już pozo-
stało. Takim popchnięciem w stronę 
dziennikarstwa było również to, 
że lubię przeglądać i  zbierać in-

formacje oraz fakty. Najczęściej 
później informuję o tych najciekaw-
szych wydarzeniach moich znajo-
mych i rodzinę.

Po zakończeniu technikum posta-
nowiłam, że spróbuję dalej kroczyć 
za tym zainteresowaniem. Udało 
mi się dostać na studia dziennikar-
skie, gdzie tak naprawdę zaczęła się 
moja największa przygoda z  dzien-
nikarstwem. Spodobało mi się to, że 
mogę dalej rozwijać swój warsztat 
dziennikarski. Razem ze znajo-
mymi z kierunku wymienialiśmy się 
codziennie nowymi informacjami 
ze świata i  je komentowaliśmy. 
Chcieliśmy nawet stworzyć własną 
stronę informacyjną. Tak bardzo za-
inspirował nas ten kierunek.

Podoba mi się, że dzięki tym 
studiom uświadomiłam sobie, 
co prawdopodobnie będę robić 
w przyszłości.

Muzeum Częstochowskie oraz Zespół Szkół Ekonomicz-
nych zapraszają do udziału w konkursie, w którym główną 
rolę ma grać... Stary Rynek. Dzieci i młodzież mogą zgła-
szać samodzielnie wykonane prace fotograficzne, 
plastyczne, literackie czy prezentacje multimedialne z nim 
związane.
Konkurs kierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z Częstochowy i regionu – ma zasięg 
powiatowy. 

Tematyka prac powinna być związana ze Starym Miastem w Czę-
stochowie, a w szczególności:
- z  obiektem Muzeum Częstochowskiego – Starym Ratuszem – 

eksponującym pozostałości Ratusza Starej Częstochowy;
- wystawą „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”, prezento-

waną w Starym Ratusza;
- zrewitalizowaną przestrzenią Starego Rynku, której ważnym ele-

mentem jest największa w mieście ekspozycja 15 rzeźb balansu-
jących Jerzego Kędziory.

Konkurs został ogłoszony w  4 kategoriach – fotograficznej, pla-
stycznej, literackiej, historycznej:
- konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku”;
- konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Często-

chowie”;
- konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza”;
- konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik 

po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad 
Wartą»”.

Konkurs będzie oceniany w  następujących kategoriach wieko-
wych i tematycznych:
- uczniowie klasy I–III szkoły podstawowej – konkurs plastyczny 

„Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
- uczniowie klasy IV–VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny 

„Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
- uczniowie klasy VII–VIII – konkurs fotograficzny „Kadr ze Sta-

rego Rynku”; konkurs plastyczny „Tajemnice i  piękno Starego 
Rynku w Częstochowie”; konkurs literacki „Opowieści Starego 
Ratusza”; konkurs historyczny na prezentację multimedialną 
„Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy  
– miasta nad Wartą»”;

- uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs fotograficzny 
„Kadr ze Starego Rynku”, konkurs literacki „Opowieści Sta-
rego Ratusza”; konkurs historyczny na prezentację multime-
dialną „Przewodnik po wystawie stałej «Historia Częstochowy  
– miasta nad Wartą»”.

Prace należy składać:
- fotograficzne do 27.10.2021 r. – konkurs fotograficzny „Kadr ze 

Starego Rynku”;
- plastyczne do 27.10.2021 r. – konkurs plastyczny „Tajemnice  

i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
- historyczne do 3.11.2021 r. – prezentacje multimedialne „Prze-

wodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta 
nad Wartą»”;

- literackie do 3.11.2021 r. – konkurs literacki „Opowieści Starego 
Ratusza”.

Terminy, regulamin konkursu, karta zgłoszenia zostaną zamiesz-
czone na podstronie Muzeum Częstochowskiego.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

aktualności
Konkurs

Opowieści Starego Rynku

Nicole Majewicz

M
oje zainteresowanie 
dziennikarstwem za-
częło się stosunkowo 
niedawno. W  szkole 
średniej uwielbiałem 

przedmioty humanistyczne - nigdy 
jednak nie wiązałem swojej przy-
szłości z  tą dziedziną. Pierwsze 
studia, które były ukierunkowane 
na przedmioty ścisłe, okazały się 

zupełnie nie moją bajką. Wie-
działem, że chcę robić coś zu-
pełnie innego. Silnie szukałem 
inspiracji i drogi, jaką mógłbym 
podążać w  dalszym życiu. Po-
znałem wtedy przyjaciela mo-
jego brata, który zajmuję się 
dziennikarstwem filmowym. 
Ze względu, że także interesuję 
się kinematografią, chętnie słu-
chałem o  jego zawodzie, obo-
wiązkach, przeprowadzonych 
wywiadach, poznawaniu zna-
nych ludzi i  wielu ciekawost-
kach. To było to! Intrygowała 
mnie wizja kontaktu z  arty-
stami, których uwielbiam, po-
znaniu ludzi różnych ode mnie, 
możliwości kreowania i  two-

rzenia opinii na dany temat. Myślę 
jednak, że główny powód wybrania 
właśnie tej drogi to fakt, że dzienni-
karstwo jest bardzo wszechstronne. 
Trzeba po części być obeznanym 
na wielu płaszczyznach i  ciągle od-
krywać się na nowo. Jest to wizja cie-
kawego i barwnego życia.

Nasze redakcyjne sze-
regi zasili praktykanci. 
Nicole, Jakub i Kacper 
studiują w Częstochowie. 
Jak na przyszłych dzien-
nikarzy przystało, są 
komunikatywni i bez 
problemów nawiązują 
kontakt z różnymi oso-
bami. Z pasją i dużym 
zapałem realizują powie-
rzone im zadania.

W najbliższym numerze 
znajdą Państwo próbkę ich 
umiejętności dziennikarskich. 
W tym tygodniu ich głównym 
zadaniem było stworzenie 
dodatku z okazji zbliżającego 
się Dnia Edukacji Narodowej. 
Jakie są efekty ich pracy? Na-
szym zdaniem zadowalające 
jednak oceńcie Państwo sami! 
Zachęcamy do lektury!

 ■ Katarzyna Gwara

C
ześć nazywam się 
Kacper. Obecnie 
studiuję na Uni-
w e r s y t e c i e  
H u m a n i s t y c z n o 

-Przyrodniczym im. Jana Dłu-
gosza w  Częstochowie. Jestem 
na trzecim roku studiów. Czemu 
chcę zostać dziennikarzem? Ze 
względu na moje zainteresowanie 
mediami. Pamiętam, że już od naj-
młodszych lat śledziłem wszystkie 
lokalne informacje w  gazetach. 
Bardzo mnie interesowało, co się 
działo dookoła mnie, jak i na całym 
świecie. Dodatkowo mogę powie-
dzieć o sobie, że jestem miłym, ko-
munikatywnym chłopakiem, który 
lubi otaczać się ludźmi. Bardzo 
łatwo nawiązuję kontakty z nowo 
poznanymi osobami. Wydaje mi 
się, że w  pracy dziennikarza jest 
to jeden z ważniejszych aspektów. 
Co lubię w dziennikarstwie? Moż-
liwości, które daje ten zawód. Zo-
baczenie świata, poznaniu wielu 
sławnych osobistości, z  którymi 

w  przyszłości można przeprowa-
dzić wywiady. Jestem osobą, która 
w sposób wiarygodny jest w stanie 
przedstawić opinie w  mediach. 
Moim marzeniem jest praca w te-
lewizji. W  przeszłości nie miałem 
większych styczności z  dzienni-
karstwem. Dlatego niesamowicie 
się cieszę, że zdobędę w  tej re-
dakcji doświadczenie i  będzie to 
nowy krok w moim życiu.

W naszej redakcji

Witamy praktykantów!

Jakub Dróżdż

Kacper Dębski
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Dzień Nauczyciela to ważne święto w naszym kraju. 
Uczniowie doceniają pracę swoich pedagogów po-
przez kwiaty bądź drobne upominki. Jak święto to 
obchodzi się za granicą?

- W ciekawy sposób Dzień Nauczyciela obchodzony jest 
na Litwie.  Świętuje się go 5 października. Jest to dzień 
wolny dla uczniów, jak i nauczycieli. Obchody szkolne or-
ganizowane są dzień wcześniej i to uczniowie wcielają się 
w rolę prowadzących zajęcia. Starsi koledzy muszą uporać 
się na jeden dzień z trudem nauczania i przekazać wiedzę 
tym młodszym. Podobnie święto wygląda w Estonii.

- W Hiszpanii święto to przypada na ostatni dzień wrze-
śnia. Organizuje się huczne imprezy, podczas których 
można próbować tradycyjnych hiszpańskich potraw. W 
organizacje włączają się także największe uniwersytety. 
Nauczyciele obdarowywani są kartkami z życzeniami, 
które często odczytane są na uroczystościach. Argentyń-
czycy bawią się jeszcze huczniej, a ich fiesta może trwać 
nawet tydzień.

- Tajwański Dzień Nauczyciela to bardzo huczne święto 
nazywane Wai Kru. Ze względu na docenianą rolę peda-
gogów w tym kraju, uczniowie padają na kolana przed 
swoimi nauczycielami wręczając im wianki z kwiatów. 
Święto to przypada na 16 stycznia.  

- Chińczycy celebrują to święto 10 września, mając 
wolne… ale tylko pół dnia. Niektórzy rodzice chcący 
„pomóc” swoim pociechom obdarowują nauczycieli 
bardzo drogimi upominkami, aby ci spoglądali przychyl-
niej na niektórych uczniów. Po serii skandali łapówkar-
skich profesja nauczyciela w Chinach znalazła się na liście 
zawodów, w którym nie można przyjmować prezentów, 
chyba że za nie... zapłacą.  

- Dzień nauczyciela na Kubie świętowany jest na pa-
miątkę ogłoszenia tego kraju wolnym od analfabetyzmu 
przez Fidela Castro 22 grudnia 1961 roku. W dzień ten za-
miast zajęć uczniowie organizują różne atrakcje m.in. po-
kazy tańców, występy poetyckie czy własne interpretacje 
popularnych utworów. Nauczyciele zazwyczaj zostają ob-
darowywani kwiatami bądź drobnymi upominkami oraz 
obowiązkowo wręczane zostają karty upominkowe.

- Ciekawa jest sytuacja, która ma miejsce w Finlandii. 
Mimo tego, że kraj ten posiada jeden z najlepiej ocenia-
nych systemów szkolnictwa na świecie… nie posiada 
swojego oficjalnego Dnia Nauczyciela. Nieoficjalnie za to 
przyjęło się, aby wyrażać wdzięczność dla prowadzących 
zajęcia 9 kwietnia.

Dzień Nauczyciela za granicą

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

• Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r.  
w Korczy),

• Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),
• Brazylia – 15 października,
• Chiny – 10 września,
• Czechy, Słowacja – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego)
• Hiszpania – 27 listopada,
• Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),
• Malezja – 16 maja,
• Meksyk – 15 maja,
• Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza),
• Turcja – 24 listopada,
• Ukraina – pierwsza niedziela października,
• Korea Południowa – 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong’a Wielkiego).

W niektórych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy.

Mój ulubiony 
nauczyciel to...

Dominik Łyszczarz: Moim ulubionym nauczycielem 
był pan Giełażyn uczący języka polskiego. Miał wie-
loletnie doświadczenie w swoim zawodzie. Mimo 
swojego wieku - myślę, że miał około 65 lat - doga-
dywał się z nami lepiej niż niejeden nauczyciel o 30 
lat młodszy. Miał wspaniałe podejście do młodzieży, 
czułem się jakby po części był naszym rówieśnikiem. 
Język polski był przedmiotem, na który zawsze przy-
chodziłem z uśmiechem na ustach i wiedziałem, że 
nie czeka mnie tam nic stresującego. Co istotne, był 
to nauczyciel, który naprawdę potrafił nauczać. Za-
ciekawił ucznia i mówiąc kolokwialnie, nie odbębniał 
swojego i „do widzenia”. Naprawdę się starał. Ten 
człowiek bez wątpienia był nauczycielem z powo-
łania.

Łukasz Klar: Miałem akurat takie szczęście w życiu, 
że często trafiałem na naprawdę wspaniałych na-
uczycieli. Ciężko więc wybrać... Z perspektywy czasu 
będzie to na pewno pan Kornel, nauczyciel historii w 
liceum, do którego uczęszczałem. Przed pierwszymi 
lekcjami od swoich starszych kolegów usłyszałem, 
że jest wymagający i będzie z nim ciężko. Jak się 
okazało, nie taki diabeł straszny jak go malują. Już 
na pierwszych zajęciach powiedział do klasy: „Kto 
ma już kupione książki może je sprzedać, nie przy-
dadzą nam się - sam będę prowadził te zajęcia”. Moja 
pierwsza myśl: dziwne podejście. Choć muszę przy-
znać, że mi to zaimponowało. Jak się okazało był 
wymagający, ale nikt wcześniej ani później nie zacie-
kawił mnie tak historią. Potrafił opowiadać, zainte-
resować i wytłumaczyć. Jeśli my traktowaliśmy go z 
szacunkiem, on odpłacał się tym samym. Jeśli my po-
trafiliśmy podejść do tematu z humorem, on także to 
robił. Poza tym prywatnie poza zajęciami był także 
naprawdę ciekawym człowiekiem, a niektórzy moi 
rówieśnicy cały czas mają z nim kontakt.”

Wiktoria Maciejewska: Zdecydowanie był to pan 
Paweł, nauczyciel w technikum. Lekcje z nim były 
wręcz relaksujące i zabawne, a każdy i tak coś z nich 
wynosił. Chyba nikt nigdy z nich nie uciekał, a panu-
jąca tam atmosfera była wręcz rodzinna. Potrafił za-
żartować, nieraz śmiał się właśnie z nas, opowiadał 
nam ciekawe historie. Nie pozwolił nam zasnąć 
(śmiech) i utrzymywał naszą uwagę cały czas. Po-
trafił też doskonale przekazać wiedzę. Był po prostu 
dobrym nauczycielem.

Jaki powinien być idealny 
nauczyciel?

Wiktoria Maciejewska: Idealny nauczyciel powinien 
traktować każdego ucznia na równi, doceniać i od-
najdować to, co najlepsze w każdym z nich. Być go-
towym, by zawsze służyć pomocą, nie wywyższać się 
i nie uważać się za kogoś, kim się nie jest. Musi lubić 
to, co robi. Trzeba mieć do tego powołanie. Myślę, 
że oczywiście musi być także wymagający, ale nie 
w sposób, którym zniechęciłby swoich uczniów do 
nauki i do siebie.

Dominik Łyszczarz: Ciężko powiedzieć… albo ciężej 
wybrać. Chyba najważniejsze dla mnie - z per-
spektywy byłego ucznia - to kontakt z podopiecz-
nymi i jego podejście do nich. Jeśli nauczyciel do 
klasy wchodzi z kwaśną miną, zdenerwowany na 
cały świat i bez pozytywnej energii, to uczniowie 
odwdzięczą się tym samym. Złość rodzi złość, a 
uśmiech rodzi uśmiech. Jeśli ktoś lubi swoją pracę, 
to myślę, że połowa sukcesu jako nauczyciel ide-
alny już za nim. Poczucie humoru i otwartość to coś, 
co kochałem w nauczycielach. Idealny nauczyciel 
to także taki, który zrealizowałby mój plan na po-
prawę szkoły, czyli brak prac domowych w zamian 
za aktywność na lekcji. Myślę, że w takim przypadku 
każdy uczeń byłby aktywny, a i pewnie szczęśliwszy 
bez dodatkowej roboty.

 ■ Jakub Dróżdż

 ■ Jakub Dróżdż
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W naszym kraju Dzień Edukacji Naro-
dowej obchodzimy 14 października. 
To moment, w którym uczniowie 
oraz rodzice dziękują pedagogom za 
ich wkład i wysiłek.

Dzień Nauczyciela nie jest wolny od 
pracy, aczkolwiek osoby uczące się są 
wolne od zajęć dydaktycznych. Zamiast 
lekcji zazwyczaj organizowane są apele 
oraz – ku uciesze uczniów - różne im-
prezy okolicznościowe. Każdy może 
na chwilę zapomnieć o zmartwieniach 
związanych z lekcjami matematyki i 

zrelaksować się popijając sok pomarań-
czowy, zajadając się przy tym sernikiem. 
Dla nauczycieli z kolei, to chwila od-
dechu i czas na rozładowanie napięcia 
związanego z codzienną edukacją. Alter-
natywny dzień, w którym można  miło 
spędzić czas w gronie dydaktyków i zna-
jomych ze szkoły.

W jaki sposób obchodzi się to święto? 
Najczęściej scenariusz w szkołach jest 
podobny – przemowa dyrektora, a 
następnie występy uczniów. Później 
wszyscy udają się do poszczególnych 
klas na poczęstunek. Przy okazji wrę-
czają też podarek swojemu  wycho-

wawcy. Kolejnym etapem jest rozdanie 
pozostałych prezentów innym nauczy-
cielom. I później zaczyna się prawdziwa 
zabawa. W placówkach organizowane są 
różnego rodzaju konkursy sportowe, czy 
taneczne z ciekawymi nagrodami do wy-
grania. Pojawia się zdrowa rywalizacja, 
która daje osobom uczącym się dobrą 
dawkę pozytywnej energii.

Wspólne świętowanie udowadnia, że 
przez zabawę można się naprawdę wielu 
rzeczy nauczyć. Jest to znakomite połą-
czenie i aż szkoda, że owo święto mamy 
tylko raz do roku.

Zbliża się 14 października, 
czyli Dzień Edukacji Na-
rodowej, dzień 
naszych obecnych 
i  dla niektórych 
osób, byłych już 
n a u c z y c i e l i . 
W  podzięce za 
trud włożony 
w  pracę na-
u c z y c i e l i , 
uczniowie co 
roku składają 
życzenia oraz ob-
darowują ich 
przeróżnymi prezen-
tami. Jakimi?

Czasy się zmieniają, ale to, co sym-
boliczne, dalej pozostaje... Dawniej na 
Dzień Nauczyciela przynosiło się dla 
pedagogów goździki. Obecnie kwiaty 
są również jednym z  najchętniej wrę-
czanych upominków. W moich czasach 
szkolnych najczęściej przynosiło się 
dla każdego nauczyciela po tulipanie. 
Nie zapominało się o nikim i obda-
rowywało się nimi nawet tych 
nauczycieli, z którymi nie mie-
liśmy zajęć.

Dodatkowym urozma-
iceniem były słodycze. 
W  jednym roku oprócz 
tulipanów wręczyliśmy 
również każdemu pe-
dagogowi po długopisie 
z  grawerem „Dzień Na-
uczyciela”.

Naszą wychowawczynię, 
w tym wyjątkowym dla niej 
dniu, wynosiliśmy na piede-
stał. Przygotowywaliśmy dla 
niej duży bukiet kwiatów, bom-

bonierkę i  często jakiś upo-
minek, jak np. kubek 

z  tekstem nawią-
zujących do 

tego wyjątko-
wego dnia lub 

bardzo dobrej 
jakości dłu-
gopis. Chcie-
liśmy, by nie 
zapomniała, 
jak wiele dla 

nas zrobiła, 
będąc naszym 

w y c h o w a w c ą 
i  jak wiele jej za-

wdzięczamy.
Każdy nauczyciel jest 

wyjątkowy i  ucieszy się ze 
złożonych życzeń czy małego upo-
minku w  dniu swojego święta. Nie 
zapomnijcie o  swoich nauczycielach 
i  złóżcie im 14 października życzenia. 
Największym prezentem będzie dla 
nich pamięć i podziękowania od swoich 

uczniów.

Wszyscy uczniowie 
balują w szkołach

Prezenty 
dla naszych 
nauczycieli

Dzień Nauczyciela za granicą

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

• Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r.  
w Korczy),

• Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),
• Brazylia – 15 października,
• Chiny – 10 września,
• Czechy, Słowacja – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego)
• Hiszpania – 27 listopada,
• Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),
• Malezja – 16 maja,
• Meksyk – 15 maja,
• Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza),
• Turcja – 24 listopada,
• Ukraina – pierwsza niedziela października,
• Korea Południowa – 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong’a Wielkiego).

W niektórych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy.

Mój ulubiony 
nauczyciel to...

Beata Chrudzimska: Najczęściej 
wspominam moją biolożkę, a za-
razem wychowawczynię z gimna-
zjum. Nadal pamiętam, jak kłóciła 
się z moją koleżanką z klasy o to, 
czy nasze miasto to wieś. Dlatego, 
że... widziała kury na jednym z po-
dwórek. Mimo że wtedy wycho-
wawczyni nie było do śmiechu, to po 
dziesięciu latach nadal wywołuje to 
uśmiech na mojej twarzy.

Łukasza Stańczyka: Najlepszą na-
uczycielką była bez wątpienia 
pani Mirka, historyczka, która za-
szczepiła we mnie pasję do historii. 
Obecnie właśnie studiuję ten przed-
miot. Za co uwielbiam panią Mirkę? 
Odpowiedź jest bardzo prosta. 
Nigdy nie zapomnę tego, że pozwo-
liła mi ściągnąć na jednym teście w 
podstawówce. Można powiedzieć, 
że byłem jej ulubieńcem. Na swojej 
drodze edukacyjnej nigdy nie spo-
tkałem kogoś z tak ogromną wiedzą 
i pasją do przekazywania informacji. 
Może, gdyby nie ona to wcale bym 
teraz nie studiował historii?

Jacek Śnieg: Ulubioną nauczycielkę 
miałam w technikum. Dlaczego za-
pamiętałem właśnie ją? Bo jedynki 
w dzienniku wystawiała ołówkiem. 
I za każdy razem mówiła, że nie ma 
możliwości poprawy. Aczkolwiek, 
gdy na następne zajęcia przyniosło 
się jej zeszyt ćwiczeń, wszystko 
zmazywała.

Sylwia Witkowska: Z wielkim sen-
tymentem wspominam swoją po-
lonistkę. Kiedyś zadała nam pracę 
domową. Ale nie była to typowa 
praca domowa, jaką można sobie 
wyobrazić. Kazała nam przepisać 
zadanie z internetu do naszego ze-
szytu na dwie strony. Dlatego, że 
tego samego dnia, gdy sprawdzała 
nasze zadania, trzy osoby miały 
identyczne teksty. Dziwna prak-
tyka, ale to sprawiło, że stała się naj-
lepszym wspomnieniem z czasów 
szkolnych i nadal mnie bawi.

Jaki powinien być 
idealny nauczyciel?

Karolina Kozłowska: Nauczyciel przede 
wszystkim powinien być komunika-
tywny i zabawny. Musi umieć współ-
pracować z uczniami, a przy okazji 
pokazywać swoją dobrą stronę i być 
wyrozumiałym. Kiedy się uczyłam, pa-
miętam, że trafiałam na różnych nauczy-
cieli. I co zabawne najbardziej w pamięci 
pozostają ci, którzy byli jak przyjaciele 
lub ci, którzy byli niesamowicie surowi. 
Dlatego idealny przepis na nauczyciela 
powinien połączyć te dwa punkty ze 
sobą.

 ■ Kacper Dębski ■ Kacper Dębski

 ■ Nicole Majewicz

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie 
nazywany dniem nauczyciela, ob-
chodzony jest w Polsce od niemal 
pół wieku. Pod tą nazwą funkcjonuje 
jednak dopiero od lat osiemdziesią-
tych. Najpierw był to Międzynaro-
dowy Dzień Karty Nauczyciela, a jego 
obchody przypadały 20 listopada. W 
kolejnych latach przerodził się w Na-
rodowy Dzień Nauczyciela, obcho-
dzony miesiąc wcześniej. W 1972 r. 
w ustawie sejmowej zapisano, że 14 
października - rocznica utworzenia 
Komisji Edukacji Narodowej, pierw-
szej w Europie państwowej i świeckiej 
władzy oświatowej, będzie obcho-
dzony jako Dzień Nauczyciela.

 ■ Katarzyna Gwara
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Sejm ustanowił nowe święto 
państwowe. Będzie to Naro-
dowy Dzień Pamięci 
Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego przypadający 27 
grudnia - w  rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego 
w 1918 roku.

Historia inicjatywy
Inicjatorami powstania nowego 

święta byli w  czerwcu 2021 r. 
m.in. przedstawiciele Wielko-
polskiego Muzeum Niepodle-
głości w  Poznaniu, Instytutu 
Pamięci Narodowej w  Poznaniu, 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919, 
Stowarzyszenia Gmin i  Powiatów 
Wielkopolski, Fundacji Zakłady 
Kórnickie i Muzeum Narodowego 
w  Poznaniu. Do akcji zbierania 

podpisów pod apelem włączyły się 
również samorządy, regionaliści, 
muzealnicy, instytucje i  stowa-
rzyszenia z  terenu Wielkopolski, 
Pomorza, Kujaw oraz Ziemi Lubu-
skiej zajmujące się edukacją i upo-
wszechnianiem historii.

- Rozmawialiśmy z  ministrami 
w  KPRP, pomysł się spodobał. 
Padła deklaracja, że jeżeli uda się 
uzbierać głosy poparcia ponad po-
działami, to pan prezydent, z mocy 
urzędu, wystąpi z inicjatywą usta-

wodawczą, związaną z  ustano-
wieniem dnia 27 grudnia świętem 
państwowym – wspomina Rafał 
Reczek, dyrektor Oddziału IPN 
w  Poznaniu i  jeden z  głównych 
inicjatorów utworzenia nowego 
święta.

Organizatorzy uzyskali poparcie 
ze strony m.in. marszałków wo-
jewództw, metropolity poznań-
skiego, wojewody wielkopolskiego 
i  prezydenta Poznania. Zgroma-
dzono ponad 4000 deklaracji po-

parcia od osób indywidualnych, 
kolejne ponad 3000 wpłynęły 
drogą elektroniczną. Jednostki 
samorządów terytorialnych prze-
kazały 160 deklaracji w  postaci 
uchwał podejmowanych na po-
ziomie województw, powiatów 
i  gmin. Dodatkowo deklaracje po-
parcia złożyło 40. szkół.

Ustanowienie święta
1 października 2021 Sejm RP 

przyjął ustawę, zgłoszoną przez 
prezydenta Andrzeja Dudę, usta-
nawiającą święto państwowe 
– Narodowy Dzień Pamięci Zwy-
cięskiego Powstania Wielko-

polskiego. Celem ustanowienia 
tego święta jest upowszechnienie 
wiedzy o  zwycięskim powstaniu 
wielkopolskim. Prezydencki pro-
jekt ustawy został poparty, za-
równo podczas pierwszego jak 
i  drugiego czytania, przez wszyst-
kich uczestniczących w głosowaniu 
posłów. Ponadto inicjatywę prezy-
denta poparł rząd. Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego jest trzynastym świętem 
państwowym w  Polsce przyjętym 
w  drodze ustawy. Ustawa nie 
przewiduje, co podkreślano także 
podczas wcześniejszych prac sej-
mowych, że 27 grudnia będzie 
dniem wolnym od pracy.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Od 1 października wjazd do 
Wielkiej Brytanii dla więk-
szości z nas, tak jak i obywateli 
pozostałych państw UE, moż-
liwy jest tylko na podstawie 
ważnego dokumentu pasz-
portowego.

Wyjątek stanowią wyłącznie 
osoby mające status osoby osie-
dlonej (settled status) lub tym-
czasowo osiedlonej (pre-settled 
status) w  Wielkiej Brytanii, które 
uzyskały go na podstawie dowodu 
osobistego. W  ich przypadku 
wjazd z dowodem będzie możliwy 
co najmniej do końca 2025 roku.

Jak podkreśla konsul generalny 
RP w  Londynie Mateusz Stąsiek, 
osoby mające status osoby osie-
dlonej co do zasady powinny 

przekraczać granicę brytyjską 
na podstawie tego dokumentu 
tożsamości, który został powią-
zany z  ich profilem cyfrowym 
w  ramach systemu osiedleńczego 
dla obywateli UE (EU Settlement 
Scheme). Wniosek o status osoby 
osiedlonej można było powiązać 
albo z  paszportem, albo z  do-
wodem osobistym.

Zachęca przy tym, żeby jednak 
podróżować z  dokumentem 
paszportowym, czyli paszportem 
biometrycznym lub paszportem 
tymczasowym, bo to zawsze jest 
najpewniejszy sposób przekra-
czania granicy.

Przed podróżą sprawdzić datę 
ważności paszportu, to czy nie jest 
on zniszczony bądź uszkodzony.

Jak natomiast wygląda wyjazd 

z Wielkiej Brytanii do Polski? Od-
bywa się on na podstawie dowodu 
osobistego – o ile linie lotnicze lub 
inny przewoźnik akceptują taki 
rodzaj dokumentu tożsamości 
jako dokument podróży. Wcze-
śniej warto jednak zweryfikować, 
czy nie nastąpiły w  tym zakresie 
żadne zmiany – szczegółowe in-
formacje znajdziemy na stronie 
internetowej oraz profilu Amba-
sady RP w  mediach społeczno-
ściowych. Na wszelkiego rodzaju 
„nowości” powinni zwrócić szcze-
gólną uwagę kierowcy w transpo-
rcie towarowym i  pasażerskim, 
bo oni regularnie przekraczają 
granicę i często robią to korzystali 
z dowodu osobistego.

Podróże

Do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie będące 
największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, 
polskim zrywem niepodległościowym. Do wybuchu powstania 
tego dnia przyczyniła się niemiecka parada zorganizowana w Po-
znaniu, podczas której zrywano polskie flagi i napadano na pol-
skie instytucje. Oddziały powstańcze w krótkim czasie opanowały 
zdecydowaną większość obszaru Prowincji Poznańskiej (m.in. bez 
Bydgoszczy i Piły). Działania bojowe zakończył rozejm z 16 lutego 
1919 r. w Trewirze.

Czy będzie to dzień wolny od pracy

Mamy nowe święto narodowe
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Rozpoczął się proces wysta-
wiania skierowań do 
e-rejestracji na szczepienia 
dawką przypominającą dla 
wszystkich osób, które ukoń-
czyły 50. rok życia oraz 
pracowników ochrony zdrowia 
mających bezpośredni kontakt 
z pacjentem lub w warunkach 
laboratoryjnych z materiałem 
zakaźnym SARS-CoV-2.

Środowisko uprawnionych 
do przyjęcia szczepienia pra-
cowników ochrony zdrowia nie 
ogranicza się wyłącznie do okre-
ślonej w ustawie grupy zawodów 
medycznych.

Do przyjęcia szczepienia upraw-
nieni są również pracownicy za-
trudnieni w szeroko pojętej opiece 
zdrowotnej (niezależnie od formy 
zatrudnienia) wykonujący zawody 
niemedyczne w tym personel po-
mocniczy czy administracyjny 

placówek leczniczych taki jak 
przykładowo rejestrator czy sa-
lowa pod warunkiem, że charakter 
wykonywanej przez nich pracy 
polega na bezpośrednich kontak-
tach z pacjentem lub w warunkach 
laboratoryjnych z materiałem za-
kaźnym SARS-CoV-2.

Ponadto, uprawnieni do przy-
jęcia szczepienia dawki przypo-
minającej są również uczniowie 
szkół oraz studenci uczelni, którzy 
podczas praktycznych zajęć dy-
daktycznych mają bezpośredni 
kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy 
podać nie wcześniej niż 6 miesięcy 
od ukończenia pełnego schematu 
szczepienia przeciw COVID-19. 
Dedykowaną szczepionką do reali-
zacji szczepienia przypominjącego 
jest szczepionka Comirnaty Pfizer-
-BioNTech,  niezależnie od rodzaju 
szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/
Moderna/Johnson&Johnson)  

zastosowanej uprzednio podczas 
szczepienia podstawowego I i II 
dawką.

Informacje dodatkowe

Nie ustalono przydatności te-
stów serologicznych do oceny 
odpowiedzi immunologicznej na 
szczepienie. Nie zaleca się wyko-
nywania badań serologicznych w 
celu oceny odpowiedzi na szcze-
pienie przed podaniem dawki 
przypominającej.
• W przypadku braku automa-

tycznie wystawionego e-skie-
rowania lekarz w punkcie 
szczepień może samodzielnie 
wystawić e-skierowanie na 
szczepienie osobom upraw-
nionym.

• Do czasu wydania decyzji przez 
Komisję Europejską (na pod-
stawie ustaleń Komisji Euro-
pejskiej, Rady i Parlamentu 
Europejskiego) w sprawie prze-
dłużenia ważności Unijnych 
Certyfikatów COVID-19 dla 
osób, które przyjmą kolejną 
dawkę szczepionki, ważność 
wystawionych certyfikatów nie 
ulega zmianie.

Propozycja, aby stacje pogo-
towia znajdowały się 
w  zarządzie wojewodów zo-
stała przewidziana w projekcie 
ustawy o systemie ratownictwa 
medycznego.

Szef resortu zdrowie Adam Nie-
dzielski w  internetowej części 
rozmowy w  RMF FM był pytany 
o protest medyków. Jego zdaniem 
konflikty między pracodawcom 
a ratownikami w kilku wojewódz-
twach prowadzą do blokady. - Na-
prawdę zaczynam się poważnie 
zastanawiać, czy to ratownictwo 
medyczne nie powinno jednak 
zostać w  jakiś sposób upań-
stwowione - oświadczył. Odno-
sząc się do tego stwierdzenia, 
rzecznik MZ Wojciech Andru-
siewicz powiedział, że obecna 
sytuacja z  częścią ratowników 
medycznych jest dziwna. - Mamy 
kuriozalną sytuację, że my decy-
dujemy o  zwiększeniu wpływów 
do stacji pogotowia, decydujemy 
o  zwiększeniu wynagrodzeń, za-
wieramy porozumienia, a  m.in. 
dyrektor pogotowia warszaw-

skiego te ustalenia ma za nic. 
Nie może być tak, że minister 
zdrowia dysponuje środkami fi-
nansowymi, a  nie ma wpływu na 
to, jak wygląda zarządzanie stacją 
pogotowia. Gdyby ten wpływ po-
siadał, a  stacja była w  zarządzie 
wojewodów - takie propozycje są 
przewidziane właśnie w  ustawie 
o  systemie ratownictwa medycz-
nego - wówczas wraz za środkami 
szłyby bardzo szybko decyzje. Nie 
byłoby frustracji po stronie ra-
townictwa medycznego - powie-
dział rzecznik MZ.

Andrusiewicz mówił, że jest 
uchwała Rady Ministrów o zwięk-
szeniu od tego roku finansowania 
ratownictwa medycznego i, że 
wszystkim wojewodom przeka-
zano decyzję resortu finansów 
o zwiększeniu planów finansowych 
dla systemu ratownictwa medycz-
nego. - I oto dochodzi do sytuacji, 
w której dyrektor jednej czy dwóch 
stacji pogotowia, nie zważając na 
przeksięgowania w  budżecie, nie 
zważając na deklaracje MZ, MF, 
na uchwałę Rady Ministrów - nie 
decyduje się na podwyżki tłuma-

cząc, że on na 1 października nie 
ma środków finansowych. Pytam 
się rzeczonego pana dyrektora  
- kiedy z NFZ dostaje finansowanie 
świadczeń opieki medycznej, bo 
zdaje się, że na koniec miesiąca, 
a nie na początek miesiąca - dodał 
Andrusiewicz.

Jego zdaniem ratownicy po-
pierają pomysł, aby system ra-
townictwa medycznego w  ślad 
za dyspozytorniami, które prze-
chodzą już pod wojewodów, prze-
szedł właśnie pod wojewodów. 
Innego zdania są jednak sami za-
interesowani. - Zrzeszeni w komi-
tecie przedstawiciel ratowników 
są zbulwersowani tymi słowami 
i  nazwali to nawet (...) zniewole-
niem ratowników. Nawet takie 
słowa padły. To jest chyba komen-
tarz tej strony ratowników, którzy 
są zrzeszeni w  komitecie prote-
stacyjno-strajkowym - powiedział 
wiceprezes Naczelnej Rady Le-
karskiej Artur Drobniak. W  ten 
sposób odniósł się do słów Nie-
dzielskiego na temat upaństwo-
wienia ratownictwa medycznego...

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Aktualne pytania:  
jak zmniejszać ryzyko  
związane z paleniem
Kolejne badania potwierdzają niższą o około 95 proc. 
szkodliwość papierosów elektronicznych w porównaniu 
z papierosami tradycyjnymi. Na tzw. naukowej skali ob-
niżania ryzyka (risk continuum) e-papierosy są 
spozycjonowane jako mniej toksyczne od tzw. wyrobów 
nowatorskich, czyli popularnych podgrzewaczy tytoniu.

Konkretne liczby wymienia np. 
raport brytyjskiej Izby Gmin, po-
wołując się między innymi na dane 
Public Health England, instytucji 
zdrowia publicznego w Wielkiej 
Brytanii oraz Royal College of Phy-
sicians (Królewskiego Kolegium 
Lekarskiego), według których e-pa-
pierosy są potencjalnie mniej szko-
dliwe aż o 95 proc., w porównaniu 
do tradycyjnych papierosów ze 
względu na brak najbardziej tok-
sycznych substancji smolistych. W 
Polsce na te badania powoływał się 
prof. Sergiusz Nawrocki, onkolog i 
radioterapeuta z Katedry Onkologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Ka-
tedry Onkologii i Radioterapii Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
podczas wykładu pt. „Prewencja 
nowotworów: alternatywne pro-
dukty tytoniowe - redukcja szkód 
czy wilk w owczej skórze?”, wygło-
szonego w sierpniu 2020 r.
Naukowcy opracowali nawet po-
jęcie tzw. skali obniżania ryzyka 
(risk continuum), która przed-
stawia poziom ekspozycji kon-
kretnych produktów na toksyny. 
Według tej skali, potencjalnie 
najmniej szkodliwa jest tzw. niko-
tynowa terapia zastępcza (NRT), 
czyli np. gumy do żucia czy pla-
stry antynikotynowe, na drugim 
miejscu są tzw. modern oral pro-
ducts, czyli produkty doustne, (np. 
dostępne od tego lata w Polsce 
saszetki nikotynowe VELO), potem 
e-papierosy, za nimi tzw. traditional 
oral products, wśród których jest 
np. sproszkowany tytoń czy pod-
grzewacze tytoniu, a na końcu tra-
dycyjne papierosy i cygara.

Poszczególne rządy postawiły na 
wdrożenie strategii redukcji ryzyka, 
polegającej na rekomendowaniu 
pacjentom, którzy nie są w stanie 
porzucić nałogu – potencjalnie 
mniej szkodliwych alternatyw, ta-
kich jak np. e-papierosy. Robią to 
rządy Wielkiej Brytanii, Nowej Ze-
landii, Kanady, czy Japonii. Z kolei 
nowozelandzkie ministerstwo 
zdrowia stwierdziło w swoim ko-
munikacie, że „poprzez lepszą regu-
lację prawną i dostęp do publicznej 
informacji jest okazja do wspierania 
palaczy, by przerzucili się na mniej 
szkodliwe alternatywy, znacząco 
ograniczając ryzyko dla zdrowia 
ich i najbliższych”. Jednak żaden 
poważny autorytet nie sugeruje, 
że są one całkowicie nieszkodliwe, 
więc najlepiej jest zaprzestać także 
wapowania, ale na pewno nie za 
cenę powrotu do palenia trady-
cyjnego tytoniu. Należy jednak 
zwracać szczególną uwagę na to, po 
jakie e-papierosy i inne zamienniki 
wyrobów tradycyjnych sięgamy, 
w szczególności na to, czy są one 
poddawane regularnym badaniom 
i analizom. I tak, np. na elektro-
nicznym urządzeniu Vuse ePen do 
tej pory przeprowadzono 27 te-
stów behawioralnych, 82 analizy 
chemiczne, 35 testów określają-
cych wpływ na komórki organizmu 
oraz 20 badań klinicznych.

Trzecia dawka szczepienia

Resort wysyła skierowania

Propozycja przewidziana w ustawie

Stacje pogotowia 
w zarządzie wojewodów?

Przeciw COVID-19

Zagraniczne szczepienia  
też są uznawane
- Osoby zaszczepione przeciw 
COVID-19 poza granicami kraju 
mogą zgłaszać się do wybra-
nych punktów szczepień, by 
fakt ten został wprowadzony 
do krajowego systemu ewi-
dencji szczepień – podało 
Ministerstwo Zdrowia.

Każdy, kto zaszczepił się za gra-
nicą preparatem dopuszczonym do 
obrotu na terytorium Unii Europej-
skiej, może zgłosić się do wybranego 
punktu szczepień. Jego szczepienie 
zostanie wprowadzone do krajo-
wego system. Dzięki temu otrzyma 
wygenerowany automatycznie 
Unijny Certyfikat COVID-19, który 
będzie można samodzielnie pobrać 
i wydrukować lub poprosić o wy-
drukowanie z aplikacji gabinetowej 
podczas wizyty w punkcie szczepień.

W każdym przypadku warunkiem 
niezbędnym do uznania szcze-
pienia dokonanego za granicą jest 

przedstawienie wymaganych doku-
mentów. Są to:
• oryginał wraz z kopią dokumentu 

(certyfikat/zaświadczenie) po-
twierdzającego przyjęcie szcze-
pienia przeciwko COVID-19 
poza granicami kraju, zgodnego z 
wzorem obowiązującym w pań-
stwie przyjęcia szczepienia,

• tłumaczenie tego dokumentu na 
język polski przez tłumacza przy-
sięgłego,

• oświadczenia osoby zaintereso-
wanej lub jej przedstawiciela za-
wierające zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych związanych z 
wprowadzeniem szczepienia wy-
konanego poza granicami kraju do 
systemu krajowego, w tym zgoda 
na automatyczne wygenero-
wanie w systemie e-Zdrowie (P1) 
Unijnego Certyfikatu COVID-19 
po zakończeniu pełnego cyklu 
szczepienia.
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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 A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 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, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł
RENAULT 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
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 8 października 2021

Częstochowa

Inwestycje drogowe  
z budżetu obywatelskiego
Około 2,6 mln złotych pochłoną 
inwestycje drogowe realizo-
wane w  ramach budżetu 
obywatelskiego w  Często-
chowie. Wszystkie prace 
powinny być sfinalizowane do 
końca tego roku.

W Częstochowie wciąż trwa re-
alizacja zadań wybranych przez 
mieszkańców w  poprzednim 
głosowaniu budżetu obywatel-
skiego. Sporą liczbę z  nich zleca 
i  nadzoruje Miejski Zarząd Dróg 
w  Częstochowie. Część została 
już zakończona, niektóre są 
jeszcze w trakcie realizacji. Kom-
plet tegorocznych zadań drogo-
wych z  BO za około 2,6 mln zł 
będzie sfinalizowany do końca 
roku. Najwięcej z nich realizował 
Wydział Utrzymania MZD. Były 
to cząstkowe remonty ulic, bu-
dowa chodników i parkingów, ale 
także  prace ograniczające się do 
kosmetycznych zmian, jak np. ob-
niżenie krawężnika.

- MZD łącznie zleciło 16 tego 
typu zadań, z  których najwięk-
szymi były: przebudowa chod-
nika i  drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Fieldorfa – Nila od pętli tram-
wajowej do wejścia na Prome-
nadę Niemena, budowa chodnika 

w  ul. Zaciszańskiej czy budowa 
chodnika i  miejsc parkingowych 
przy ul. Kurpińskiego – Ponurego 
(wszystkie jeszcze w trakcie reali-
zacji), a  także remont ul. Glogera 
(już zakończony) – wylicza Ma-
ciej Hasik, rzecznik MZD w  Czę-
stochowie. - Z  kolei w  zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
i uzupełnienia infrastruktury oko-
łodrogowej, Wydział Inżynierii 
Ruchu Drogowego MZD zreali-
zował bądź realizuje łącznie 10 
zadań. Mieszkańcy najczęściej 
wskazywali montaż elementów 
dedykowanych rowerzystom, 
m.in. stacji napraw i  podpórek 
rowerowych, w  tym na Starym 
Mieście, w  dzielnicy Zawodzie, 
na Wyczerpach czy Wrzosowiaku  
- dodaje. Ponadto MZD realizuje 
także dwie inwestycje oświetle-
niowe wybrane w  poprzednim 
głosowaniu przez mieszkańców: 
budowę oświetlenia w  pasie 
DK-43 i budowę oświetlenia ulic: 
Szydłowskiej, Kłodzkiej i Bocheń-
skiej. Łącznie to 28 zadań.

Kolejne lokalne projekty zwią-
zane z  drogami, które zdobyły 
w tegorocznym głosowaniu w ra-
mach BO wystarczającą liczbę 
głosów, zostaną zrealizowane 
w roku przyszłym.

 ■ Katarzyna Gwara
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zare-
jestrowane np. Fiat 125p, 126p , 
Trabant , Wartburg , Zaporożec , 
Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena 
i inne tel. 608 097 274

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

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

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nie-
uzywany lub z minimalnym prze-
biegiem , zapomniany zastaly w 
garazu, tel. 608 097 274

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha 
Tel. 34 362 94 27

 O Wynajmę M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygo-
dami  i ogrodem, w dzielnicy 
podjasnogórskiej w Częstocho-
wie. Tel. 600 703 956

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

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O Dom piętrowy, działka 1600 m²,  
ul. Św. Rocha 121. Tel. 34 362 94 27

 O 3 pokoje z kuchnią na Alei Wojska  
Polskiego , pierwsze piętro  
tel. 794 575 418

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

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

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

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

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

KUPIĘ
 O MIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 

wszystkie media: woda, gaz,  

prąd w skrzynce energetycznej  

z przydziałem mocy na 25 A,  

Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 

(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

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

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

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

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

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

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

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z 
wzorem i szybką, bez ościeżnicy w 
b. dobrym stanie, może być z 
transportem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

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

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

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

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

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

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

 O Meble w dobrym stanie - szafa, 

regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop  
- Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 O Meble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 O Programator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

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

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

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

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

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i wor-
kowany z dostawą pod podany ad-
res na terenie Częstochowy i oko-
lic . Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informa-
cji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

 O Firma Tacho poszukuje pracowni-
ka do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solid-
ny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

 O Naprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

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

 O Flash gsm profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych oraz nawi-
gacji gps. Częstochowa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Trening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, nieza-
leżny finasowo pozna panią. Pani 
może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217

 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

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

PKO Ekstraklasa

Śląsk Wrocław  
vs. Raków Częstochowa

Włókniarz Częstochowa

Memoriał Idzikowskiego i Czernego

W  sobotę 16 października 
Raków Częstochowa rozegra 
wyjazdowy mecz w ramach 11. 
kolejki PKO Ekstraklasy. Czer-
wono-Niebiescy zmierzą się na 
trudnym terenie ze Śląskiem 
Wrocław.

Stadion Wrocław Śląsk pozo-

staje niezdobyty od dwudziestu 
ligowych spotkań. Czy wicemistrz 
Polski, Raków Częstochowa zwy-
cięży we wrocławskiej twierdzy? 
Pewne jest to, że gospodarze 
z  pewnością nie będą chcieli uła-
twić tego zadania podopiecznym 
szkoleniowca Marka Papszuna. 
Spotkanie zaplanowane zostało na 
godz. 20:00.

W  najbliższą niedzielę 10 paź-
dziernika na Arenie 
Zielona-Energia.com odbędzie 
się 48. edycja Memoriału im. 
Bronisława Idzikowskiego 
i  Marka Czernego. Początek 
o godz. 13:00.

Ta cykliczna impreza poświęcona 
jest pamięci dwójki zawodników, 
którzy na torze zostawili to, co 
najcenniejsze – własne życie. Bro-
nisław Idzikowski, który urodził 
się w  1936 roku, swoją przygodę 
ze sportem rozpoczął już w latach 
młodzieńczych. Trenował m.in. 
boks w  barwach TKSZ „Ogniwo” 
w  Częstochowie. Choć odnosił 
w  tej dyscyplinie spore sukcesy, 
ostatecznie postawił na speedway. 
W  1954 roku zaczął trenować 
pod okiem szkoleniowca Jerzego 
Brendlera. Rok później zasilał już 
podstawowy skład częstochow-
skiego klubu, a  już w  kolejnym 

sezonie pomógł Lwom awan-
sować do pierwszej ligi. Razem 
z  drużyną w  1954 roku wywal-
czył historyczne Drużynowe Mi-
strzostwo Polski. W  1960 roku 
dostrzegła go Główna Komisja 
Żużlowa i  trafił wtedy do Kadry 
Narodowej, odnosząc kolejne 
sukcesy. W  1961 roku brał udział 
w  cyklu imprez, które odbywały 
się w  Związku Radzieckim – był 
najlepszym zawodnikiem polskiej 
drużyny. Gdy wrócił ze wschodu, 
10 września wystartował w meczu 
ligowym z  Polonią Bydgoszcz na 
torze w Częstochowie. Był to jego 
ostatni start w życiu. W czwartym 
biegu zaliczył tragiczny upadek, 
po którym został przewieziony do 
szpitala. Zmarł pięć dni później. 
Marek Czerny urodził się w 1951 
roku w Częstochowie. Już od naj-
młodszych lat interesował się mo-
toryzacją. Do szkółki Włókniarza 
trafił w  1970 roku. Trenował pod 
okiem szkoleniowca Stefana Kwo-

czały. 23 sierpnia na torze w Czę-
stochowie przed meczem ze Stalą 
Rzeszów zdał egzamin na licencję 
„Ż”. W  1972 roku Marek Czerny 
brał udział w  turniejach finało-
wych o  Srebrny Kask. 31 sierpnia 
na rzeszowskim torze pojawił się 
pierwszy raz w trzecim biegu. Na-
wierzchnia nie była w  najlepszym 
stanie po wcześniejszych opadach 
deszczu, a mimo to, Czerny wygrał 
zdecydowanie start i  ruszył do 
przodu. Na szczycie pierwszego 
łuku, wjechał jednak w  kałużę, 
a  jego motocykl z  całym impetem 
uderzył w  bramę wjazdową do 
parku maszyn... Po tym upadku 
Marek Czerny stracił przytom-
ność. Przewieziono go do szpitala, 
ale mimo starań lekarzy, zmarł 26 
września. To tragiczne wydarzenie 
spowodowało wielką żałobę 
w  Częstochowie. Podczas po-
grzebu, Marka Czernego żegnała 
nie tylko rodzina, ale także tłumy 
kibiców Włókniarza.

W sobotę 9 października tenisistki 
stołowe Bebetto AZS UJD Często-
chowa zmierzą się przed własną 
publicznością z KU AZS UE Wrocław 
w  ramach 5. kolejki ekstraklasy. 
Spotkanie rozpocznie się o  godz. 
16:00 w  hali Akademickiego Cen-
trum Sportu przy  
ul. Zbierskiego 6.

Częstochowskie zawodniczki 
w  dwóch pierwszych kolejkach od-
niosły dwa zwycięstwa i  zajmują 
czwarte miejsce w  tabeli. Sobotni 
rywal Bebetto AZS UJD ma na swoim 
koncie 9 punktów w  czterech me-
czach i  zajmuje obecnie drugą lokatę 
w  klasyfikacji generalnej. W  ubiegłym 
sezonie AZS UE Wrocław zakończył 
rozgrywki ligowy na drugim miejscu, 
a  Bebetto na trzecim. - W  składzie 

gości występują: uczestniczka Igrzysk 
Olimpijskich w  Tokio, czterokrotna  
mistrzyni Polski -Natalia Bajor oraz 
Anna i  Katarzyna Węgrzyn, które nie-
dawno udanie reprezentowały Polskę 
w drużynowych mistrzostwach Europy 
Seniorów. Mecz zapowiada się bardzo 
ciekawe – informuje częstochowski 
klub. Dla podopiecznych Joanny Nar-
kiewicz październik będzie bardzo 
pracowitym miesiącem. Częstochow-
skie zawodniczki mają bowiem do 
rozegrania aż pięć spotkań w  eks-
traklasie. Kolejne spotkania odbędą 
się 11 października (KTS Enea Siar-
kopol Tarnobrzeg – mecz wyjazdowy),  
16 października (SKTS Sochaczew  
-  mecz wyjazdowy), 30 października (Lu-
crum Skarbek Tarnowskie Góry – mecz 
domowy) i  31 października (Akademia 
Zamojska Zamość – mecz domowy).

Mistrzostwa Województwa Ślą-
skiego w Lekkiej Atletyce w 
kategorii wiekowej U-14 od-
były się w Bielsku-Białej. 
Udział w nich wzięło 11 mło-
dych lekkoatletów CKS 
Budowlani, którzy wywalczyli 5 
medali.

Dwa złote krążki zdobyła Nikola 
Lewandowska. Pierwszy w rzucie 
młotem wynikiem 35,63 m, a drugi 
w pchnięciu kulą, wygrywając tę 
konkurencję wynikiem 13,13 m. 
Dwa medale wywalczył również 
Filip Labocha - złoto w pchnięciu 
kulą, osiągając wynik 11,22 m oraz 
srebro w rzucie dyskiem – 26,72 
m. - Na najwyższe słowa uznania 
zasługuje także Zuzanna Gradoń, 
zdobywczyni srebrnego medalu 
na 1000 m. Po pasjonującym fi-

niszu uzyskała ona wynik 3:19,53 
min. 4. pozycję w pchnięciu kulą 
zajęła Łucja Waszczyk – 9,94 m. 6. 
miejsce wywalczył Maciej Lewan-
dowicz, w finale w biegu na 100 
m uzyskując 13,34 sek. 7. miejsce 
przypadło sztafecie dziewcząt 4 
x 100 m. Biegnące w składzie N. 
Walaszczyk, B. Nogaj, I. Suliga, O. 
Kupczak uzyskały wynik 56,35 
sek. Pozostałe lokaty wywalczone 
przez zawodników CKS: 9. miejsce 
Olga Kupczak 100 m – 13,98 s. 14. 
miejsce Natalia Walaszczyk 600 
m – 1:55,47 min. 17. miejsce Idalia 
Suliga 300 m – 49,86 s. 25. Bianka 
Nogaj 100 m – 14,75 s, 34. miejsce 
Agata Pasieka 300 m – 51,97 s, 36. 
miejsce Aleksandra Kowasz 300 
m – 53,63 s – podsumowuje pozo-
stałe wyniki klub.

Jednym z najciekawszych spotkań 3. kolejki Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej był mecz Budmix – Jagiellończycy, 
który zakończył się wynikiem 6:3. Trzy punkty wywal-
czył również Klub 54, jednak zwycięstwo 
z  przeciwnikami z  Zawodzia nie przyszło łatwo. 
Pierwsze zwycięstwo odniósł również Marex,  wygry-
wając z Kozim i Przyjaciółmi.

Do skutku nie doszło jedynie spotkanie Michasia z  Ama-
torem - zostało ono przełożone na inny termin. W ramach 
4. kolejki ALPN zaplanowano sześć pojedynków. - Jeżeli 
spojrzymy na drużyny, które spotkają się na boisku oraz na 
ich pozycje w tabeli to wydaje się, że czeka nas kilka wyrów-
nanych meczy. Dla układu górnej części tabeli z pewnością 
najważniejsze będzie rozstrzygnięcie pojedynku Klubu 54 
z  Budmixem. Jak zawsze zapraszamy na Miejski Stadion 
Piłkarski „Raków” do oglądania spotkań „na żywo” oraz na 
późniejsze z nich relacje na naszej stronie www.mosir.pl – in-
formuje Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i rekreacji Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Mistrzostwa Województwa Śląskiego

Zawodnicy CKS Budowlani  
z medalami

ALPN

Podsumowanie 3. kolejki
Bebetto AZS UJD

Zawodniczki wracają do gry
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16. PIĄTEK-NIEDZIELA 8-10 PAŹDZIERNIKA 2021 zapraszamy!


