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SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres:  
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘSKUP AUT ZA GOTÓWKĘ

GOTÓWKA OD RĘKI  TEL. 533 210 534GOTÓWKA OD RĘKI  TEL. 533 210 534

do 10 000 zł
ODBIERAMY WŁASNYM TRANSPORTEM 

za samochody w dobrym stanie zapłacimy najlepiej

ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

w
ięc

ej 
na

 st
r. 

16

tel. 696 486 680

Wywiady Życia: Jak wygląda praca rzecznika prasowego urzędu czy instytucji?

Akcyza na alkohol i papierosy wzro-
śnie wraz z nadejściem 1 stycznia. Za 
nowelą ustawy podnoszącej stawki 
głosowało 219 posłów, 208 było 
przeciwnych, a  10 wstrzymało się 
od głosu. Podczas głosowania za-
brakło m.in. siedmiorga posłów Ko-
alicji Obywatelskiej. I to właśnie ten 
fakt pozwolił PiS na przegłosowanie 
ustawy. - W odniesieniu do wyrobów 
alkoholowych, ceny detaliczne na-
pojów alkoholowych w Polsce nadal 
są bardzo niskie w  porównaniu ze 
średnią unijną. Zmiana ma za za-
danie pozytywnie wpłynąć na po-
litykę prozdrowotną i  ograniczyć 
negatywne skutki palenia wyrobów 
tytoniowych oraz spożywania na-
pojów alkoholowych – czytamy 
w uzasadnieniu projektu. Za sprawą 
decyzji rządzących w  przyszłym 
roku za alkohol i  papierosy zapła-
cimy o  10% więcej. Z  wyliczeń re-
sortu finansów wynika, że wódka 
(0,5l) będzie droższa o około 1,50 zł, 

wino (0,75l) o  około 16 gr, a  piwo 
(0,5l) o około 6 gr. Za papierosy na-
tomiast mamy płacić o  30 groszy 
więcej niż dotychczas. Oczywiście 
wzrost akcyzy to jedno. Ceny mogę 
być wyższe również ze względu na 
to, że z  pewnością wzrosną koszty 
produkcji.

Na tym jednak nie koniec pod-
wyżek. Projekt przyjęty przez rzą-
dzących zakłada, że stawki akcyzy 
będą rosnąć przez kolejne pięć lat.

Harmonogram przewiduje:

1. w latach 2023-2027 5% podwyżki 
akcyzy na alkohol etylowy, piwo, 
wino, napoje fermentowane i wy-
roby pośrednie (bez cydru i perry)

2. w  latach 2023-2027 10% pod-
wyżki akcyzy na papierosy, tytoń 
do palenia i wyroby nowatorskie.

Za sprawą podwyższenia ak-
cyzy, rządzący chcą zwięk-
szyć dochody w  budżecie 
państwa. W  szacunków wynika, 

że w  przyszłym roku zwiększą 
się one o  2,03 mld zł, a  w  okresie  
10 lat o łącznie o 103,7 mld zł.

Jak bumerang powraca też temat 
akcyzy na paliwo. Z sondażu wy-
konanego przez Instytut Badań 
Pollster na zlecenie „Super 
Expressu” wynika, że 90 proc. 
Polaków oczekuje jej obniżenia! 
Respondenci z  pewnością mają 
w  pamięci, że zanim partia rzą-
dząca doszła do władzy, sama 
„grzmiała” o tym, że koszty paliwa 
można obniżyć właśnie poprzez 
zmniejszenie akcyzy. Rzeczywi-
stość zweryfikowała jednak te 
słowa. Mało tego... w  ubiegłym 
roku, gdy paliwa były bardzo 
tanie, rządzący jeszcze podnieśli 
opłatę paliwową i  nic nie wska-
zuje na to, aby w tej kwestii miało 
się coś zmienić, przynajmniej na 
lepsze.

 ■ Katarzyna Gwara

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za alkohol i papierosy. A wszystko to za 
sprawą decyzji rządzących, którzy podnieśli akcyzę na te produkty. Co istotne,  
ich ceny z roku na rok będą coraz wyższe!

Z każdym rokiem zapłacimy więcej

Wyższa akcyza 
na alkohol 
i papierosy
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Pomoc medyczna w weekendy i święta
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Ponad 10 mln zł prze-
znaczą PKP Polskie Linie 
Kolejowe na wymianę 
mostów  między Często-
chową a  Opolem. 
Pierwsza konstrukcja jest 
montowana w  Często-
chowie Gnaszyn.

PKP Polskie Linie Kole-
jowe wymieniają konstrukcje 
mostu kolejowego w  Czę-
stochowie Gnaszyn. Kursują 
tędy pasażerskie składy m.in. do 
Warszawy, Opola i  Wrocławia 
oraz pociągi towarowe. Poza 
montażem przęsła, przewidziano 
wzmocnienie i  wykonanie no-
wych przyczółków oraz wymianę 
toru. Stalowe przęsło przyjechało 
z Krakowa i pochodzi z mostu kole-
jowego nad Wisłą. Po zakończeniu 
robót na jednym torze, prace są 
realizowane na sąsiednim. Ruch 
pociągów jest utrzymany. Zakoń-
czenie robót i  dwutorową jazdę 
zaplanowano w grudniu.

Przebudowę mostu PLK łączą 
z  pracami na szlaku Blachownia 
– Częstochowa Gnaszyn. - Takie 
rozwiązanie maksymalnie ogra-
nicza zmiany na kolejowych tra-
sach. Wzmacniane jest podtorze, 
prace prowadzone są przy nasy-
pach i  odwodnieniu. Roboty za 
ponad milion zł zapewnią utrzy-
manie jak najlepszych parame-
trów linii – informuje Katarzyna 
Głowacka z PKP.

Na szlaku Częstochowa Gna-
szyn – Częstochowa Stradom 
wymiana przęsła na moście kole-
jowym zacznie się w  marcu. Zo-
staną  wykorzystane dwa stalowe 
przęsła z  mostu krakowskiego. 
Zadanie zakończy się w paździer-
niku 2022 roku. Wartość prac 
na obu mostach kolejowych to  
ok. 10,3 mln zł.

12 przęseł z mostu w Krakowie 
ułatwia przewozy w Polsce

Obiekty z kolejowych magistrali, 
po szczegółowym przeglądzie 
lub dodatkowych pracach, są wy-
korzystywane na mniej uczęsz-
czanych liniach. Po sprawdzeniu 
przez specjalistów, nie tylko 
podkłady i  szyny, ale duże kon-
strukcje mostów nadal służą kolei 
i  są istotnym ogniwem sieci kole-
jowej. Tylko z  mostu nad Wisłą 
w Krakowie, gdzie budowana jest 
nowa przeprawa, ponownie wy-
korzystano 12 przęseł.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

8 lat za usiłowanie 
zabójstwa sąsiada
Nożownik z  ul. Korczaka 
w  Częstochowie spędzi za 
kratkami 8 lat. Sąd Apelacyjny 
w Katowicach utrzymał wyrok 
sądu I instancji w sprawie usi-
łowania zabójstwa. Ofiarą 
Łukasza H. był jego sąsiad.

Pod koniec listopada 2018 r. przed 
blokiem przy ul. Korczaka doszło 
do awantury z użyciem noża. Zde-
nerwowany Mariusz M. z  grubym 
kijem w  ręku wyszedł przed blok, 
chciał się rozprawić się  z osobami, 
które rzuciły butelką w  obudowę 
jego balkonu. Głośno krzyczał 
i  wymachiwał kijem. Przed blo-
kiem spotkał sąsiada i opowiedział 
mu o  zdarzeniu, chwilę później 
z  klatki schodowej wybiegł Łu-
kasz H. z  nożem w  ręku. H. pod-
biegł do stojących tyłem mężczyzn 
i  zaczepił Mariusza M. klepiąc go 

w ramię. Gdy M. odwrócił się, Łu-
kasz H. dwukrotnie wbił mu nóż 
w okolice serca i w brzuch. Ranny 
Mariusz M. zaczął uciekać, lecz po 
kilku metrach upadł na ziemię. Łu-
kasz H. nie odpuścił, zaczął kopać 
M. w  głowę, po czym jak gdyby 
nigdy nic oddalił się z  drugim są-
siadem za blok.

Prokuratura oskarżając H. o  usi-
łowanie zabójstwa posłużyła się 
m.in. wydaną przez biegłego opinią. 
Biegły stwierdził, że gdyby nie 
szybka pomoc medyczna udzie-
lona M., ofiara nożownika by nie 
przeżyła. W  ubiegłym roku Sąd 
Okręgowy w  Częstochowie za 
usiłowanie zabójstwa skazał Łu-
kasza H. na osiem lat więzienia. Od 
wyroku odwołała się obrona i pro-
kuratura. Sąd Apelacyjny w  Ka-
towicach prawomocnie utrzymał 
wyrok SO w mocy.

 ■ bea

PKP

Mosty między Częstochową 
a Opolem do wymiany

Ponad 23 tysiące złotych udało 
się zebrać podczas tegorocznej 
kwesty na częstochowskich 
nekropoliach. Pieniądze zo-
staną przeznaczone na 
konserwację zabytkowych na-
grobków.

Wolontariusze zbierali pieniądze 
zarówno 31 października, jak  
i  1 listopada. Byli wśród nich 
twórcy, ludzie kultury, artyści, po-
litycy, dziennikarze, społecznicy, 
a  także młodzież. Kwestowano  
na dwóch największych cmenta-
rzach w  Częstochowie – przy ul. 
św. Rocha oraz na Kulach. Zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na renowację nagrobka Marianny 
Walenty znajdującego się na 
Cmentarzu Kule. Jego autorem 
jest wybitny częstochowski rzeź-
biarz Józef Baltazar Proszowski.

Cmentarną kwestę zorganizo-
wano już po raz 24. Czuwało nad 
nią  Stowarzyszenie Ligi Miejskiej 
w Częstochowie.

Ile udało się zebrać?

Kwesta na 
cmentarzach

Stawki podatku od nierucho-
mości na 2022 rok w  Często-
chowie mieszczą się w  górnych 
przedziałach ministerialnych 
stawek. - W  obliczu galopującej 
inflacji, trwającego od kilku lat 
osłabiania samorządowych 
budżetów czy źle wróżących 
lokalnym finansom projektowa-
nych uregulowań rządowego Pol-
skiego Ładu, miasta od pewnego 
czasu zmuszone są ustalać te stawki 
w  większości w  ich górnych grani-
cach – twierdzi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik magistratu. - To sposób 
na bardzo ograniczone łatanie 
ubytków w  samorządowych ka-
sach, których zubażanie coraz bar-
dziej stawia pod znakiem zapytania 
wydolność samorządów w  wyko-
nywaniu swoich ustawowych, obo-
wiązkowych zadań i  dostarczaniu 
lokalnym wspólnotom niezbędnych 
usług publicznych - dodaje.

W  przypadku stawek podatku 
od środków transportowych 
stawki w Częstochowie są na po-
ziomie 40-60% wysokości maksy-
malnych ministerialnych stawek, 
aby zachęcać firmy transportowe 
do rozwijania działalności w Czę-
stochowie.

Podatki od nieruchomości

- I  tak stawka podatku od 
gruntów związanych z  prowadze-
niem działalności gospodarczej 
wyniesie 1,03 zł za m kw (obecnie 
jest to 0,99 zł).

- Od pozostałych gruntów (jak 
np. podwórek wokół domów) – 
także tych przeznaczonych na pro-
wadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego 
– stawka podatku będzie wynosić 
0,54 zł za m kw (teraz to 0,52 zł).

- Podatek od budynków miesz-
kalnych ustalono na 0,89 zł za 
m kw. (obecnie stawka wynosi 
0,85 zł). Dla budynków – lub ich 
części – związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
– zapłacimy stawkę w wysokości 
25,74 zł za m kw. (obecna – 24,84 
zł), a  dla budynków związa-
nych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – 5,25 zł za m kw. 
(obecnie 5,06 zł).

- Stawka dla pozostałych bu-
dynków, w  tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej 
działalności przez organizacje po-
żytku publicznego, sięgnie 8,68 zł 
za m kw. (aktualna – 8,37 zł).

Bez zmian pozostanie nato-
miast stawka, którą lokatorzy 
mieszkań w  budynkach wieloro-
dzinnych bez piwnic zapłacą dla 
budynków przeznaczonych wy-
łącznie na składowanie opału – 
wyniesie 0,82 zł za m kw.

Radni utrzymali także obniżone 
stawki podatku od gruntów pod 
hałdami powstałymi z  urobisk 
kopalnianych na działkach ozna-
czonych w  ewidencji symbolami 
,,Tr” lub ,,Ba” (wyjątkiem będą 
tego rodzaju grunty użytkowane 
na działalność gospodarczą) - ze 
stawką 0,14 zł za m kw.).

Podatki od środków transportu 
i opłata targowa

O  3,6% wzrośnie też stawka 
podatku od środków transportu. 
Miasto planuje uzyskać z  niego 

w  2022 r. dochody w  wysokości 
5,7 mln zł. Stawki tego podatku 
uwzględniają w  szczególności 
wpływ danego środka transportu 
na środowisko – i  głównie w  za-
leżności od tego ich wysokości są 
zróżnicowane.

 
Dla przykładu: dla ciężaro-

wego samochodu dwuosiowego, 
o  masie całkowitej od 29 ton, 
stawka wyniesie 1161 zł. Za 
trzyosiowy ciągnik z  naczepą 
lub przyczepą o  masie zespołu 
pojazdów od 36 do 40 ton zapła-
cimy 1568 zł.

Utrzymana zostanie nawet 
50-procentowa ulga dla po-
jazdów lub zespołów pojazdów 
ciężarowych spełniających euro-
pejskie normy ekologiczne – czyli 
tych z  certyfikatem czystości 
spalin Euro 5 i Euro 6.

Miejscy radni przyjęli też nowe 
stawki opłaty targowej. Według 
szacunków, dochód miasta z  tego 
źródła wyniesie w przyszłym roku 
ok. pół miliona złotych. Oto kilka 
przykładów tej opłaty na 2022 rok: 
w  przypadku sprzedaży z  samo-
chodu osobowego dzienna stawka 
wyniesie 23 zł, a za sprzedaż z auta 
osobowego wyłącznie krajowych, 
nieprzetworzonych produktów 
rolnych wyniesie dziennie 12 zł. 
Prowadząc handel ze stanowiska 
o powierzchni do 2 m kw. włącznie 
opłata dzienna wyniesie 18 zł. 
Sprzedający z  ręki, kosza, wiadra 
bądź słoika zapłacą natomiast 8 zł 
opłaty dziennej.

Radni podjęli decyzję

Stawki podatków w górę
Częstochowscy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transporto-
wych. Wzrosną one o 3,6%, czyli zaniżony wskaźnik inflacji. Dla właścicieli mieszkań lub domów 
jednorodzinnych podatek wzrośnie najczęściej od kilku do dwudziestu kilku złotych rocznie 
w stosunku do stawek tegorocznych.

zdj. PKP
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Dodatkowe roczne świad-
czenie pieniężne, czyli tzw. 
czternastą emeryturę, ZUS 
rozpoczął wypłatę pod koniec 
października. W tym tygodniu 
kolejne „czternastki” trafią do 
świadczeniobiorców, których 
termin płatności przypada na 
5 i 6 dnia miesiąca. Łącznie ślą-
skie oddziały ZUS zrealizowały 
płatności „czternastek” dla 
ponad 258 tys. osób. Z terenu 
działalności Oddziału ZUS 
w  Częstochowie do końca ty-
godnia czternastkę otrzyma 
38 857 osób.

Czternasta emerytura przy-
sługuje osobom, które na dzień 
31 października 2021 r. mają 
prawo do jednego ze świadczeń 
długoterminowych wymienio-
nych w  ustawie, m.in. emerytury, 
renty, renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego. - Osobom, 
które mają prawo do dwóch 
świadczeń z  ZUS będzie przysłu-
giwała jedna dodatkowa czter-
nasta emerytura. Ta sama zasada 
obowiązuje, jeśli ktoś pobiera 

regularnie świadczenia emerytal-
no-rentowe z dwóch instytucji, na 
przykład z  ZUS i  KRUS. W  tej sy-
tuacji „czternastkę” wypłaci ZUS 
– informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Dodatkowego rocznego świad-
czenia pieniężnego nie otrzymają 
osoby, których prawo do świad-
czeń długoterminowych jest 
zawieszone. „Czternastka” jest 
przyznawana z urzędu i klienci nie 
musieli składać żadnego wniosku, 
by ją otrzymać. Świadczeniobiorcy 
otrzymają ją wraz ze swoją listopa-
dową emeryturą czy rentą.

Dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne wynosi 1250,88 zł 
brutto. Pełną kwotę, czyli 1250,88 
zł brutto, otrzymają osoby, których 
świadczenie podstawowe nie prze-
kracza 2900 zł brutto. Pozostali 
otrzymają czternastkę pomniej-
szoną zgodnie z zasadą „złotówka 
za złotówkę”. Na przykład: jeśli po-
bierana emerytura wynosi 3500 zł, 
wówczas czternastka będzie przy-
sługiwać w kwocie mniejszej o 600 
zł (1250,88 – 600 zł = 650,88 zł).

Czternasta emerytura podlega 

opodatkowaniu i  oskładkowaniu 
na ogólnych zasadach, nieza-
leżnie od tego, czy jest wypła-
cana w  zbiegu ze świadczeniem 
opodatkowanym lub zwolnionym 
z podatku. Co ważne, z kwoty ko-
lejnego dodatkowego rocznego 
świadczenia pieniężnego, nie będą 
dokonywane potrącenia i  egze-
kucje.

W całym kraju „czternastka” bę-
dzie wypłacona dla ponad 9 mln 
osób, a  łączny koszt wypłaty wy-
niesie ponad 11 mld zł.

Blisko 45 mln złotych po-
chłonie nowe połączenie 
drogowe i  rowerowe prowa-
dzące z  Częstochowy do 
Olsztyna. Miasto pozyskało na 
ten cel  30 mln zł z  programu 
rządowego Polski Ład. Inwe-
stycja ma być gotowa do 2025 
roku.

Obecnie do Olsztyna można do-
jechać także przez miejskie tereny 
przemysłowe obok Huty Guardian 
i walcowni blach grubych. Ale ciąg 
dalszy tej drogi w  kierunku Olsz-
tyna jest mało przyjazny. Miejski 
Zarząd Dróg w  Częstochowie 
zaprojektował jednak przedłu-
żenie ul. Korfantego - nową drogę 
o  dobrych parametrach wraz ze 
ścieżką rowerową, a kilka dni temu 
uzyskał zapewnienie o  dofinanso-
waniu tej inwestycji z  rządowego 
programu Polski Ład w wysokości 
30 mln zł.

Do połączenia przedłużenia 
Korfantego i  ścieżek rowerowych 
dojdzie na granicy gminy Olsztyn 
i Częstochowy w sąsiedztwie wia-
duktu kolejowego.

Projekt zakłada budowę nowego 
1,8 kilometrowego i  połączenie 

jej z  drogą krajową DK-46 – ulicą 
Bugajską oraz budowę ścieżki ro-
werowej łączącej się z  istniejącą 
ścieżką rowerową wybudowaną 
przez Gminę Olsztyn.

Duży koszt inwestycji związany 
jest z  przebiciem tunelu pod to-
rami kolejowymi, budową wę-
złów drogowych tzw. ślimaków 
w  miejscu skrzyżowania z  DK- 46 
oraz pracami związanymi z  infra-
strukturą wodno-kanalizacyjną 
i odwodnieniem.

Prace mają rozpocząć się w dru-
giej połowie przyszłego roku. 
W  sumie inwestycja pochłonie 
blisko 45 mln zł. - Plany są imponu-
jące, ale dla nas jednak kluczowa 
jest realizacja zjazdu na Olsztyn 
z  DK-91. To znaczy takie bezkoli-
zyjne połączenie, które wyelimi-
nuje korki, w  których tam teraz 
stoimy – mówi Tomasz Kucharski, 
wójt gminy Olsztyn. - Miasto ma 
gotową koncepcję zjazdu, program 
funkcjonalno-użytkowy. Jest też 
decyzja środowiskowa. Brakuje 
natomiast prawie 300 mln złotych 
na realizację inwestycji, w ramach 
której ma być zbudowany wiadukt 
nad torami PKP i  most nad rzeką. 
I to jest pilny temat – komentuje.

aktualności
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ZUS

„Czternastka” już na kontach 
258 tys. mieszkańców 
województwa śląskiego

Wielomilionowa inwestycja

Nowa droga 
do Olsztyna

Czternasta emerytura wypłacona 
w poszczególnych Oddziałach ZUS 

w woj.śląskim w terminach 
1, 5 i 6 dzień miesiąca

Oddział Liczba osób

Bielsko-Biała 36 106

Chorzów 35 457

Częstochowa 38 857

Rybnik 50 728

Sosnowiec 51 969

Zabrze 45 878

RAZEM 258 995

N a j m ł o d s i  
d o s k o n a l e 
wiedzą, jak 
dbać o  naszą 
ziemię! Udo-
wodnili to biorąc 
udział w konkursie 
organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 16 
im. Bolesława Chrobregow 
Częstochowie. W  sumie na 
plastyczną rywalizację wpły-
nęło 68 prac z  17 szkół 
i przedszkoli.

Powiatowy konkurs „Na ratunek 
Ziemi” adresowany był do przed-
szkolaków oraz uczniów klas I-III. 
Organizatorzy otrzymali 68 prac 
z  17 placówek edukacyjnych. - 
Konkurs miał przede wszystkim 
za zadanie rozbudzić u  najmłod-
szych ciekawość poznawczą 
i  twórcze działania, a  także pro-
pagować ochronę środowiska 

i segregację od-
padów, walkę ze 
smogiem oraz 
zapobieganie 

z a ś m i e c a n i u  
– podkreśla 

Aneta Kowalczyk, 
jedna z  organizatorek 

wydarzenia.
Prace były oceniane w  dwóch 

kategoriach wiekowych: naj-
starsza grupa przedszkola i  klasa 
I  oraz klasy II-III. Wyobraźnia 
dzieci przerosła najśmielsze 
oczekiwania. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się ogromną kreatyw-
nością i  talentem plastycznym. 
Komisja konkursowa w  składzie: 
Aleksandra Krawczyk, nauczyciel 
konsultant RODN „WOM” w Czę-
stochowie, Krystyna Stanik, dy-
rektor Miejskiego Przedszkola nr 
41 w  Częstochowie, Katarzyna 
Gwara, redaktor „Życia Często-
chowy i  Powiatu”, stanęła więc 

przed nie lada wyzwaniem. Osta-
tecznie wyłoniła laureatów i  na-
grodziła następujące prace:

 l Kategoria: najstarsza grupa 
przedszkolna i klasy pierwsze:

I miejsce:
• Kalina Markiewicz SP nr 13
• Antonina Potiomkin Miejskie 

Przedszkole nr 41
II miejsce:
• Edyta Błaszczyk Miejskie 

Przedszkole nr 9
• Alicja Kłosowska SP nr 13
III miejsce:
• Natalia Lupa SP nr 26, Hanna 

Sowińska SP w Brzyszowie
• Oliwia Rogala Miejskie Przed-

szkole nr 9
Wyróżnienia:
• Malwina Krzyszczyk ZSP nr 1 

w Rędzinach
• Adrianna Piszczała Przed-

szkole Niepubliczne „Niebiań-
skie Nutki”

• Mikołaj Nowak SP w Brzy-
szowie

• Wiktoria Zymek SP nr 21
• Natalia Masio SP nr 13
• Renata Różycka SP nr 26
• Marcelina Kaczmarczyk Miej-

skie Przedszkole nr 41

• Julia Cierpisz Miejskie Przed-
szkole nr 41

 l Kategoria klas drugich i trzecich:

I miejsce:
• Ignacy Litwiniak SP nr 8
• Zuzanna Majchrzak SP nr 16
II miejsce:
• Zofia Kubik SP w Mstowie
• Lena Jaśkiewicz SP nr 16
III miejsce:
• Natalia Radecka SP 48
• Ewa Wichlińska ZSP w Wierz-

chowisku
• Maja Schabowska SP nr 18 

przy ZSP nr 5 w Częstochowie
Wyróżnienie:
• Mateusz Stoksik SP nr 48
• Julia Poleszczuk ZSP w Alek-

sandrii
• Maja Łapot SP nr 26
• Antonina Kuś SP nr 16
• Emilia Burchacka SP w Brzy-

szowie
• Natasza Gwiazdecka SP nr 8
• Maja Krzystanek SP nr 13
• Aleksander Wierus ZSP 

w Wierzchowisku

Uroczystość wręczenia nagród 
uświetnił występ uczniów klasy 
trzecich. Motywem przewodnim 
była oczywiście... ekologia - Kon-
kurs uświadomił dzieciom, że 
zmiany klimatyczne i coraz większe 
zanieczyszczenie środowiska są 
problemami zagrażającymi życiu 
przyszłych pokoleń.  Udział w kon-
kursie potwierdził, że należy po-
dejmować wiele działań mających 
na celu niwelowanie zagrożeń 
wynikających z bezmyślnego nisz-
czenia najbliższego otoczenia. Po-
nadto umożliwił wyłonienie wśród 
uczniów talentów  oraz rozbudził 
ciekawość poznawczą i  twórcze 
działanie. Przyczynił się do zwięk-
szenia wśród najmłodszych odpo-
wiedzialności za stan najbliższego 
środowiska naturalnego – podsu-
mowała Aneta Kowalczyk.

Konkurs

Na ratunek Ziemi

zdj. SP nr 16

zdj. SP nr 16

zdj. SP nr 16
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Ciekawa inicjatywa

„Legendy Szlaku Orlich Gniazd” w LOS
W  VIII Liceum Ogólnokształ-
cącym Samorządowym odbył 
się spektakl pt. „Legendy 
Szlaku Orlich Gniazd”. Człon-
kowie Koła Teatralnego 
odczytywali legendy związane 
z  zamkami na tytułowym 
szlaku. Wśród gości była 
Marta Honzatko – aktorka Te-
atru im. Adama Mickiewicza  
w Częstochowie.

Nauczycielki VIII Liceum Samorzą-
dowego przybliżyły nam 
okoliczności zorganizowania tego 
przedsięwzięcia.  

- Zebrałyśmy legendy dotyczące 
zamków na Szlaku Orlich Gniazd, 
ponieważ wpisuje się to w  naszą 
edukację regionalną prowadzoną 
przez profesor Teresę Rygalik-
-Weżgowiec. Są to bardzo ciekawe 
zajęcia, w których młodzież chętnie 
uczestniczy. Chcieliśmy pokazać, 
że nasz region obfituje w  ciekawe 

historie i  wydarzenia… czasami 
bardzo trwałe. Młodzież stara się 
tę historię poznać, a dzięki takiej in-
scenizacji dotrzemy do większego 
grona odbiorców - tłumaczyły na-
uczycielki.

Spektakl pt. „Legendy Szlaku Or-
lich Gniazd” przedstawił najcie-
kawsze historie związane z zamkami 
m.in. w  Olsztynie, Ogrodzieńcu, 
Bobolicach i  Mirowie. Jedną z  le-
gend przeczytała także Marta Hon-
zatko – aktorka Teatru im. Adama 

Mickiewicza w Częstochowie.
- Cieszę się, że zostałam za-

proszona do tego niesamowi-
tego wydarzenia. Znalazłam się 
w gronie młodych i zdolnych ludzi, 
którzy chcą podzielić się swoim 
talentem i  umiejętnościami in-
terpretacji tekstu – podkreślała 
częstochowska aktorka. - Jestem 
zachwycona, że takie wydarzenia 
mają miejsce i także dołożę swoją 
cegiełkę, czytając legendę. Szkoła 
to miejsce, w którym powinno roz-
wijać się skrzydła w  różnorakich 
dziedzinach. Tutaj uczniowie mogą 
zmierzyć się ze stresem wystąpień 
publicznych i  pokonywać własne 
słabości. Jak najbardziej wspieram 
i  kibicuję, jeśli tylko mam taką 
możliwość, jestem tutaj z  nimi – 
podsumowała.

 ■ Jakub Dróżdż

Częstochowa

Firma ZF rozpoczęła 
rozbudowę zakładu
Wkrótce Zakład Elektroniki 
ZF będzie mieć nową halę, 
w  której będą produkowane 
nowoczesne systemy wspo-
magania kierowcy. Jej budowa 
już się rozpoczęła. Dzięki roz-
budowie firma zatrudni co 
najmniej 50 dodatkowych pra-
cowników.

Zakład Elektroniki ZF jest zlo-
kalizowany przy ul. Ekonomicznej 
w  Częstochowie. Na jego terenie, 
o  łącznej powierzchni 12 000 m², 
znajdują się hale pomieszczenia 
biurowe i  socjalne oraz stano-
wiska inżynieryjne. Ponadto, część 
inwestycji stanowi nowoczesny 
budynek biurowy przeznaczony 
dla Centrum Usług Wspólnych 
ZF. Nowa inwestycja w  rozbu-
dowę zakładu pozwoli na powięk-
szenie obszaru produkcji o ponad 
9 000 m². - Dzięki rozbudowie, 
w  naszym zakładzie znajdzie za-
trudnienie co najmniej 50 dodat-
kowych pracowników. Planujemy 
zakończenie budowy i  gotowość 
do instalacji kolejnych maszyn 
w  nowej hali produkcyjnej już 
w połowie przyszłego roku – pod-
kreśla Krzysztof Gablankowski, 
Dyrektor Zakładu Elektroniki ZF 
w  Częstochowie. - Od początku 
naszej działalności, otrzymujemy 
znaczące wsparcie ze strony 
władz Miasta Częstochowy oraz 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Z  tego względu 
podjęliśmy decyzję o  wdrożeniu 
kolejnego projektu inwestycyj-
nego – dodaje.

Zakład Elektroniki ZF w Często-
chowie jest pierwszym projektem 
ZF typu „Greenfield” w  Często-
chowie. Na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
powstała nowoczesna fabryka, 
w  której zatrudnienie znalazło 

już blisko 200 osób. Całość trwa-
jącej od 2017 roku inwestycji ZF 
w  budowę, a  następnie rozbu-
dowę nowego Zakładu Elektro-
niki w  Częstochowie pochłonie 
ponad 100 mln euro do roku 
2025. - Nowa Inwestycja Grupy 
ZF w  Częstochowie pozwoli na 
stworzenie atrakcyjnych miejsc 
pracy w  obszarze nowych tech-
nologii dla motoryzacji przy-
szłości – zauważa prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Nasza 
wieloletnia, owocna współpraca 
jest przykładem, jak wzajemne 
wsparcie biznesu i  samorządu 
może przynieść wymierne efekty 
i przyczynić się do rozwoju całego 
regionu – zaznacza.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że w połowie ubiegłego roku w za-
kładzie ruszyła produkcja seryjna 
kamer S-Cam 4.8 oferujących 
100-stopniowe pole widzenia, 
pozwalające rozwijać systemy 
wspomagania jazdy. Teraz przy-
gotowuje się on do uruchomienia 
produkcji seryjnej kolejnych ele-
mentów wspierających bezpie-
czeństwo kierowców i pasażerów 
oraz stanowiących elementy in-
tegracji z  systemami autonomicz-
nymi: elektronicznych modułów 
wspomagających prowadzenie 
pojazdu, kontrolerów poduszek 
powietrznych i radarów.

Grupa ZF jest jednym z naj-
większych pracodawców za-
równo w naszym mieście, jak 
i na południu kraju. Obecnie 
zatrudnia niemal 10 tysięcy 
osób, w tym wysoko wyspe-
cjalizowanych inżynierów oraz 
technologów. W samej Często-
chowie w Zakładzie Elektroniki 
ZF pracuje ponad dwieście 
osób. Firma ma plany dalszego 
rozwoju oraz zatrudnienia.

W czasie manifestacji

Nastolatek nie naruszył 
nietykalności policjanta
Sąd Rejonowy w  Częstochowie uniewinnił 
ucznia jednej ze szkół średnich. Nastolatek  zo-
stał oskarżony o  naruszenie nietykalność 
nieumundurowanego policjanta podczas ma-
nifestacji Strajku Kobiet.

Do zdarzenia doszło 26 października 2020 r. Wie-
czorem na ulicach Częstochowy doszło do manifestacji 
Strajku Kobiet, po tym jak Trybunał Konstytucyjny 
wydał orzeczenie w  sprawie aborcji.  W  al. Sienkie-
wicza zgromadzili się obrońcy kościołów, kilka tysięcy 
manifestujących kobiet, pojawiła się uzbrojona policja. 
W  punkcie kulminacyjnym manifestacji - na czele po-
chodu stanęło trzymając się pod ręce kilkudziesięciu 
mężczyzn. Kiedy, po naparem protestującego tłumu 
pękł kordon obrońców klasztoru jasnogórskiego policja 
użyła gazu łzawiącego. Wtedy 18-letni uczeń jednej 
z  częstochowskich szkół średnich Emil Ch., biorący 
udział w manifestacji został powalony na ziemię, skuty 
kajdankami i  zatrzymany na 48 godzin. Nastolatek 
usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej poli-
cjanta. Jak dowodziła prokuratura Emil Ch. szarpał po-
licjanta za odzież podczas jego czynności służbowych, 
czyli zabezpieczenia spontanicznego zgromadzenia pu-
blicznego. Miały świadczyć o tym m.in. nagrania z ma-
nifestacji oraz zeznania pokrzywdzonego policjanta 
i jego kolegi ze służby. Emil Ch. zeznał w prokuraturze, 
że szarpał się z  jakimś mężczyzną,  lecz nie wiedział, 
że jest to policjant, bo funkcjonariusz był w  cywilnym 
ubraniu. Nie widział również na odzieży plakietek z na-
pisem „policja”. O tym, że szarpał się z funkcjonariuszem 
dowiedział się po zatrzymaniu.

Sąd najpierw wydał wyrok w trybie nakazowym, bez 
przeprowadzenia rozprawy. Skazał Ch. na karę ograni-
czenia wolności tj. nieodpłatne świadczenie pracy spo-
łecznej. Nastolatek złożył sprzeciw. Jego proces ruszył 
w kwietniu 2021 r. Teraz przed Sądem Rejonowym za-
padł nieprawomocny wyrok uniewinniający. Sąd m.in. 
uznał, że z nagrań wynika, że osobą inicjującą kontakt 
fizyczny był funkcjonariusz policji.

 ■ bea

A także najbliższą okolicę

Chcą zazielenić Plac 
Pamięci Narodowej
Krzewy, byliny bądź niskie żywopłoty po-
jawią się na Placu Pamięci Narodowej. Taki 
plan mają przynajmniej władze miasta, które 
chcą zazielenić to miejsce. - Teren wokół Po-
mnika Poległym w Obronie Ojczyzny wymaga 
renowacji i  wprowadzenia roślinności  
– zaznacza.

Plac Pamięci Narodowej został wybudowany 
w latach 80. z myślą m.in. o obchodach rangi wo-
jewódzkiej. W  ostatnich latach jest on wykorzy-
stywany również podczas uroczystości miejskich. 
W  ciepłe dni plac, poza czasem organizacji uro-
czystości patriotycznych i rocznicowych, jest mało 
przyjazny, bo nie można się tam schronić w cieniu 
drzew, a nagrzane płyty podwyższają temperaturę 
otoczenia. W związku z tym miasto chce odmienić 
jego oblicze. Co konkretnie zamierza zrobić? 
Usunąć część granitowych płyt, a  w  ich miejscu 
posadzić zieleń. - Około 20% powierzchni grani-
towej zastąpimy krzewami, bylinami lub niskimi 
żywopłotami. Po dwóch stronach ul. Śląskiej zasa-
dzimy też ok. 20 platanów – zapowiada prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inicjatywa „Często-Zielona” realizowana 
w  ramach programu Przyjazna Częstochowa 
uwzględni także uporządkowanie zieleni w  po-
bliżu placu, teren od ul. Nowowiejskiego oraz mo-
dernizację oświetlenia.

- Oprócz Placu Pamięci Narodowej, Centrum 
Usług Komunalnych planuje zazielenienie ul. 
Focha na odcinku od ul. Śląskiej do alei Wolności, 
na tyle, ile pozwoli znajdująca się tam podziemna 
infrastruktura techniczna. Wstępnie widzimy tam 
miejsce na kilkanaście nowych drzew oraz kilka 
ławek – informuje Łukasz Kot, naczelnik Działu 
Usług Komunalnych Centrum Usług Komunalnych.

W  tym roku zostaną wykonane projekty i  prze-
prowadzone niezbędne uzgodnienia. Realizacja 
ma nastąpić w kolejnym roku budżetowym.

Park, mini plac zabaw, a także 
plac street workout – między 
innymi takie inwestycje zo-
staną zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego.

W  Częstochowie przybędzie 
miejsc do rekreacji i wypoczynku. 
W ramach postępowania w trybie 
podstawowym zostały wyłonione 
następujące oferty:

• Park kieszonkowy w  Mirowie. 
Wykonawcą prac na wartość 
ponad 100 tys. zł jest Przedsię-
biorstwo Handlowo Usługowe 
„KLON” S.C. z  terminem reali-
zacji max do 60 dni.

• Park w  dzielnicy Brzeziny etap 
I. Wykonawcą projektu na 
wartość 75,8 tys. zł jest Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe ADAGON 
z  terminem realizacji max do 
45 dni.

• Plac street workout przy ulicy 
Morenowej. Wykonawcą prac 
na wartość ponad 78 tys. zł jest 
firma Apis Polska Sp. z o.o. i max 
terminem realizacji do 60 dni.

• Mini plac zabaw na Skwerze 
Meliorantów/ Połaniecka. Wy-
konawcą prac na wartość 96,5 
tys. zł jest również firma Apis 
Polska Sp. z o.o. i max terminem 
realizacji do 60 dni.

Warto dodać, że park kieszon-
kowy w Mirowie jest realizowany 
w  ramach projektu Często Zie-
lona. Natomiast park w  dzielnicy 
Brzeziny, plac street workout 
przy ulicy Morenowej oraz plac 
zabaw na Skwerze Meliorantów/
Połaniecka to projekty będące 
wynikiem głosowania w Budżecie 
Obywatelskim.

Budżet obywatelski

Przybędzie miejsc  
do rekreacji i wypoczynku



PIĄTEK-NIEDZIELA 5-7 LISTOPADA 20211  5.materiał informacyjny



6. PIĄTEK-NIEDZIELA 5-7 LISTOPADA 2021 aktualności

Częstochowa znalazła się na 
mapie miejsc, gdzie IKEA te-
stuje nowe miejsce spotkań 
z klientami. Dzięki Studiu Pla-
nowania IKEA, które zostało 
otwarte w  Galerii Jurajskiej, 
mieszkańcy mogą jeszcze ła-
twiej urządzić swój dom 
zgodnie z  aktualnymi potrze-
-bami - zapoznać się 
z  asortymentem, skorzystać 
ze wsparcia ekspertów IKEA 
oraz złożyć zamówienie do 
Punktu Odbioru Zamówień 
w Częstochowie.

- Studio Planowania IKEA w Czę-
stochowie pozwoli zapoznać się 
z wybranym asortymen-tem IKEA, 
funkcjonalnymi i  przyjaznymi dla 
planety rozwiązaniami, ale także 
otrzymać wsparcie specjalistów 
IKEA w urządzaniu swojej własnej 
przestrzeni - podkreśla Magda-
-lena Krokowska-Wicherek, Dy-
rektor Regionu IKEA.

Tym samym klienci na terenie 
Częstochowy mogą zaplanować 

i  zamówić towar w  Studio Plano-
wania IKEA w  Galerii Jurajskiej 
przy Alei Wojska Polskiego 207, 
a  następnie ode-brać w  Punkcie 
Odbioru Zamówień IKEA przy ul. 
Bór 67/69.

W najbliższym czasie na terenie 
naszego kraju będzie działać 
łącznie osiem Studiów Plano-
wania IKEA. Ten w  Galerii Juraj-
skiej w  Częstochowie (otwarty 

jest w  godz. od 10.00 do 22.00) 
jest pierwszym w  woj. śląskim. 
Drugi będzie działał w Galerii Ge-
mini Park Biel-sko-Biała, a  jego 
otwarcie planowane jest na po-
czątek listopada 2021 roku.

Studio Planowania IKEA w  Ga-
lerii Jurajskiej to przestrzeń 99 
m2 zaprojektowana przez IKEA 
w  taki sposób, by wygodnie 
oraz z  zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności przepro-
wadzić rozmowę z  klientem. Na 
miejscu można skorzystać z usług 
i  doradztwa w  kwestii wyposa-
żenia wnętrz. Zaprojektowanie 
kuchni lub szafy nie zawsze jest 
łatwe. Pro-jektanci z  chęcią po-
mogą w  tym zadaniu i  zaplanują 
rozwiązanie dopasowane do in-
dywi-dualnych potrzeb. Jednym 
z  nich są meble modułowe IKEA, 
które dają wiele możliwości kom-
binacji i  zestawień. Pracownicy 
Studia pomogą w  ich wyborze, 
doradzą, co najlepiej sprawdzi się 
w danej przestrzeni oraz podzielą 
się swoją wiedzą. Usługa jest 
komplekso-wa, ponieważ pomoc 
dotyczy także potrzebnych do-
datkowych świadczeń, w  tym za-
mó-wienia transportu do domu 
lub Punktu Odbioru Zamówień 
w  Częstochowie. Po wygene-ro-

waniu zamówienia płatność od-
bywa się za pośrednictwem linka, 
który wysyłany jest na urządzenie 
klienta (komputer lub smartfon).

– W rozwoju oferty Galerii Juraj-
skiej stawiamy na doskonale znane, 
popularne wśród klien-tów marki, 
ale także na świeże koncepty, jakie 
te brandy proponują odbiorcom. 
Nowy for-mat IKEA, który właśnie 
lokalnie debiutuje w  naszym cen-
trum handlowym, idealnie łączy te 
dwa elementy, wzbogacając nasz 
segment „home” o unikalną w pół-
nocnej części województwa ślą-
skiego ofertę usługowo-handlową. 
Ta dopełnia już zastaną, bardzo 
szero-ką propozycję - mówi Anna 
Borecka-Suda, zastępca dyrektora 
Galerii Jurajskiej.

Więcej informacji znajdziemy na 
stronie IKEA.pl.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

Jedyne takie miejsce w województwie śląskim

IKEA w Galerii Jurajskiej 
już otwarta

11 listopada

Wielkie święto dla Polaków
46 prac wpłynęło na Międzysz-
kolny Konkurs Plastyczny 
“Bukiet Pani Jesieni” organizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
nr 27 w  Częstochowie. Była to 
już szósta edycja tej plastycznej 
rywalizacji.

Konkurs skierowany był do uczniów 
klas I  – III. Do szkolnej rywalizacji 
zgłosiło się dziesięć placówek  
– w sumie wpłynęło 46 prac. Komisja 
konkursowa oceniała je w trzech ka-
tegoriach. Pierwsza to prace uczniów 
z  klas pierwszych, druga to prace 
uczniów z  klas drugich i  trzecia to 
prace uczniów z klas trzecich. –  W ka-
tegorii klas I  przyznano: 2 miejsce I, 
1 miejsce II, 3 miejsce III oraz 3 wy-
różnienia. W  kategorii klas drugich 
przyznano: 1 miejsce I, 1 miejsce II, 
1 miejsca III i  1 wyróżnienie. W  ka-
tegorii klas trzecich przyznano:  
2 miejsca I, 1 miejsce II i 1 miejsce III 
oraz 1 wyróżnienie – mówi Ewa Har-
tlińska, nauczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 27. Laureaci konkursu 
– z rąk dyrektor Sylwii Szczygłowskiej 
– odbiorą dyplomy i  nagrody, a  ich 
opiekunowie podziękowania. -  Dzię-
kujemy za ogromne zaangażowanie 
laureatom i  wszystkim uczestnikom 
konkursu oraz  ich rodzicom i  opie-
kunom – dodaje  Ewa Hartlińska.

Wszystkie prace zostały zapre-
zentowane na wystawie szkolnej 
– dzięki temu mogli podziwiać je 
wszyscy uczniowie i  pracownicy 
szkoły. Od kilku dni można je także 
oglądać na wystawie w  Regio-
nalnym Ośrodku Doskonalenia Na-
uczycieli „WOM” w  Częstochowie  
przy Alei Jana Pawła II.

 ■ Katarzyna Gwara

Konkurs plastyczny

Jesienne bukiety 
w wykonaniu uczniów

zdj. Galeria Jurajska

zdj. Galeria Jurajska

Narodowe Święto Niepodle-
głości upamiętnia odzyskanie 
przez Polskę niepodległości 
11 listopada 1918 roku. Co rok 
Polacy wywieszają polską 
flagę na balkonach, w  oknach 
czy przed swoimi domami, 
a  w  stolicy odbywa się Marsz 
Niepodległości. Jaka była hi-
storia tego święta?

Samo wprowadzenie znanej nam 
daty 11 listopada do oficjalnego 
kalendarza świąt państwowych 
odbyło się dopiero pod koniec lat 
trzydziestych XX wieku. Ustawa 
Sejmu Rzeczypospolitej z  23 
kwietnia 1937 roku nadała wyda-
rzeniu rangę święta państwowego. 
Głosiła ona, że „Dzień 11 listopada, 
jako rocznica odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu 
państwowego i jako dzień po wsze 
czasy związany z wielkim imieniem 
Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 
Wodza Naczelnego w  walkach 
o wolność Ojczyzny – jest uroczy-
stym Świętem Niepodległości”.

Odzyskanie niepodległości przez 
nasze państwo odbywało się stop-
niowo. W  jego przeddzień i  sa-
mego 11 listopada wiara Polaków 
w  odzyskanie niepodległości była 
przeogromna. Wraz z  zakończe-
niem I wojny światowej dzięki za-
warciu rozejmu w  Compiègne 11 
listopada 1918, Niemcy poniosły 
ostateczną klęskę. Polska odzy-
skała tym samym niepodległość 
po 123 latach.

Rocznice wydarzenia święto-
wano od 1919 roku, jednakże 
miały one charakter wojskowy. 
Zmiany nastąpiły po przewrocie 
majowym w 1926 roku. Józef Pił-

sudski 8 listopada tego roku usta-
nowił dzień 11 listopada dniem 
wolnym od pracy dla urzędników 
państwowych. Po sześciu latach 
dzień ten był również dniem 
wolnym od nauki. W  całym kraju 
obchodzono święto odzyskania 
niepodległości i z tego powodu od-
prawiano nabożeństwa w  intencji 
ojczyzny, organizowano akademie 
oraz parady wojskowe. Do czasu 
wybuchu II wojny światowej ob-
chody państwowe odbyły się dwa 
razy – w 1937 i 1938 roku.

Podczas II wojny światowej świę-
towanie polskich świąt państwo-
wych było niemożliwe. Okupanci 
zwalczali wszelkie przejawy pol-
skości. Pomimo tego Polacy nie 
zapominali o  obchodach rocznicy 
odzyskania niepodległości dzięki 
m.in. publikowaniu w  prasie kon-
spiracyjnych artykułów przypomi-
nających o  wydarzeniach sprzed 
lat. Dodatkowo potajemnie ozda-
biano  biało-czerwonymi kwiatami 
i proporczykami kluczowe dla Po-
laków miejsca pamięci, takie jak 
pomnik księcia Józefa Poniatow-
skiego w Warszawie czy Grób Nie-
znanego Żołnierza. W  przeddzień 
święta Polacy pisali na murach, ka-
mienicach, płytach chodnikowych 
itd. napisy „Polska żyje”, „Polska 
zwycięży”, „Polska walczy”, „11.XI. 
1918: czy „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła”, a  od 1942 roku także znak 
Polski Walczącej.

Święto Niepodległości zostało 
zniesione w  1945 roku. Wpro-
wadzono za to Narodowe Święto 
Odrodzenia Polski, obchodzone 
22 lipca w  rocznicę ogłoszenia 
Manifestu PKWN w Chełmie. Ko-
muniści chcieli, aby społeczeństwo 

zapomniało o  pierwszym mar-
szałku Polski oraz dacie 11 listo-
pada 1918 roku. Obchody rocznicy 
odzyskania niepodległości były 
nielegalne. Organizowały je tylko 
środowiska niepodległościowe 
w  tym piłsudczykowskie. Skut-
kowało to represjonowaniem or-
ganizatorów i  uczestników przez 
ówczesne władze. Za sprawą 
działalności związku zawodowego 
„Solidarność” Święto Niepodle-
głości powróciło do świadomości 
społecznej.

Dopiero w  1989 roku Święto 
Niepodległości obchodzone 11 
listopada zostało przywrócone 
przez Sejm PRL. Ustawa z  15 
lutego głosiła, że „Ta uroczysta 
rocznica skłania także do re-
fleksji nad półwieczem, w  którym 
wolnościowe i  demokratyczne 
aspiracje Polaków były dławione 
przez hitlerowskich i  sowieckich 
okupantów, a następnie – obcą na-
szej tradycji – podporządkowaną 
Związkowi Radzieckiemu komu-
nistyczną władzę”. Od tego mo-
mentu znane nam święto wróciło 
pod nazwą Narodowego Święta 
Niepodległości.

Aktualnie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości odbywają 
się z udziałem najwyższych władz 
państwowych na placu marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego w  Warszawie, 
przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza. Polacy tego dnia wywie-
szają flagi w oknach, przed domem, 
czy w  innych widocznych miej-
scach. Organizowane są koncerty, 
marsze i parady oraz wykłady i in-
scenizacje historyczne.

 ■ Nicole Majewicz
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- Personel medyczny otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie co-
vidowe za każdą godzinę opieki 
nad pacjentem z podejrzeniem 
i z zakażeniem wirusem  
SARS-CoV-2 - poinformował 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kierownicy placówek medycz-
nych często mieli trudności z do-
borem kryteriów, po spełnieniu 
których personel medyczny 
kwalifikował się do otrzymania 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Wątpliwości budziła tzw. incy-
dentalność w udzielaniu pomocy 
pacjentom hospitalizowanym ze 
względu na podejrzenie i zaka-

żenie koronawirusem. - Wprowa-
dzenie godzinowego rozliczania 
czasu pracy przy pacjencie co-
vidowym znacznie ułatwia pla-
cówkom medycznym wskazanie 
osób, które powinny otrzymać 
dodatek oraz indywidualne okre-
ślenie jego wysokości. Nowe za-
sady są jednolite w skali kraju i 
obowiązują na oddziałach pla-
cówek medycznych, które zapew-
niają łóżka dla osób z COVID-19 
(tzw. II poziom zabezpieczenia co-
vidowego) – podała rzecznik NFZ 
Sylwia Wądrzyk.

Dodatek covidowy wynosi 100 
proc. wynagrodzenia, które wy-
nika z umowy o pracę lub z umowy 

cywilnoprawnej, należnego za 
każdą godzinę pracy osoby, która 
(kryteria muszą być spełnione 
łącznie): wykonuje zawód me-
dyczny, uczestniczy w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i ma bez-
pośredni kontakt z pacjentami z 
podejrzeniem i z zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2; pracuje na 
oddziałach, w których placówka 
medyczna zapewnia łóżka dla 
pacjentów z podejrzeniem oraz z 
potwierdzonym zakażeniem SAR-
S-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpie-
czenia covidowego). Maksymalna 
miesięczna kwota dodatku nie 
może przekroczyć 15 tys. zł.

Do tej pory Narodowy Fundusz 
Zdrowia wypłacił już ponad 8,2 mi-
liarda złotych na dodatki covidowe 
dla personelu medycznego i nie-
medycznego, w tym: 8,06 miliarda 
zł dla personelu medycznego oraz 
219 milionów zł dla pozostałego 
personelu (dodatki jednorazowe). 

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

W  Częstochowie po raz ko-
lejny pojawi się mammobus. 
Z  bezpłatnego badania, reali-
zowanego w  ramach akcji 
Pier(w)si badamy profilak-
tycznie! mogą skorzystać 
panie w wieku od 50 do 69 lat.

Z  bezpłatnego badania będą 
mogły skorzystać panie, które są 
w wieku od 50 do 69 lat i nie były 
leczone z powodu raka piersi oraz:

- nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy,

- lub otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania badania po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammogra-
ficzna będzie do dyspozycji pań:

• 8 listopada, w  godzinach 9.00 
- 17.00, przy ul. Piastowskiej 
80 przy przychodni - wcze-
śniejsza rejestracja pod nr tel.: 
 42 254 64 11,   517 544 004,

• 17-19 listopada, w  godzinach 
9.00 - 16.00, przy markecie Au-
chan przy ul. Ferdynanda Focha 
7 - wcześniejsza rejestracja pod 
nr tel. 58 666 24 44,

• 30 listopada, w godzinach 12.00 
- 16.00, przy Galerii Jurajskiej 
przy ul. Wojska Polskiego 207  
- wcześniejsza rejestracja pod nr 
tel. 58 325 76 02,  58 325 70 00.

W  badaniu finansowanym przez 
NFZ można wziąć udział nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania 
i bez skierowania lekarskiego.

Bezpłatna mammografia

Pier(w)si badamy 
profilaktycznie

Przed nami długi weekend 
związany ze Świętem Niepod-
ległości. Gdzie, w razie 
potrzeby, znajdziemy pomoc 
medyczną?

Nocna i świąteczna opieka  
zdrowotna

Gabinety nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej odpowiadają 
za podstawową pomoc medyczną 
wieczorami i w nocy – od ponie-
działku do piątku, między godzi-
nami 18.00 a 8.00 rano oraz w 
weekendy i święta. W zależności 
od stanu zdrowia pacjenta, konsul-
tacja może mieć formę:
• wizyty stacjonarnej w gabi-

necie lekarza,
• teleporady,
• lub wizyty medyka w domu 

chorego.

Jeśli lekarz podejrzewa zaka-
żenie koronawirusem, może skie-
rować nas na test wykrywający 
SARS-CoV-2.

W nocy, w weekendy i święta, 
czyli poza godzinami pracy poradni 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
możemy skorzystać z Teleplat-
formy Pierwszego Kontaktu. W 
tym celu należy zadzwonić pod 
bezpłatny numer 800 137 200 lub 
wypełnić formularz online.

Formularz kwalifikacji  
na test w kierunku koronawirusa

Jeśli podejrzewamy, że nasz zły 
stan zdrowia jest spowodowany 
koronawirusem, powinniśmy 
zapisać się na test w kierunku 
COVID-19 przez internet. W tym 
celu wypełniamy formularz kwa-
lifikacyjny na stronie gov.pl/dom.

Ankieta składa się z kilku pytań 

dotyczących m.in. kontaktów z 
osobami zakażonymi wirusem 
SARS-CoV-2 oraz objawów, które 
mogą świadczyć o rozwijającej się 
chorobie. Odpowiedzi pomogą 
określić, czy istnieje ryzyko, że za-
raziliśmy się koronawirusem.
Kiedy okaże się, że powinniśmy wy-
konać diagnozujący test, możemy:
• zamówić rozmowę z konsul-

tantem Domowej Opieki Me-
dycznej (numer telefonu 22 735 
39 40), który zleci badanie albo

• zapisać się na wymaz przez in-
ternet, wykorzystując profil za-
ufany.

Zapisać na test można również 
swoje dziecko.

Punkty pobrań wymazów

Pacjent skierowany na test wy-
krywający koronawirusa może go 
wykonać bezpłatnie w dowolnym 

punkcie pobrań wymazów. W 
Polsce takich punktów jest blisko 
500. Po zleceniu badania otrzy-
masz informację z systemu eKo-
lejka, kiedy i gdzie powinniśmy 
się zgłosić, aby jak najszybciej wy-
konać test blisko miejsca swojego 
pobytu i uniknąć czekania w dużej 
grupie pacjentów.

W wiadomości z systemu znaj-
dziesz również link do tzw. Indywi-
dualnej Strony Pacjenta. Na stronie 
możemy zaakceptować propo-
nowane termin i miejsce badania 
albo odrzucić je i wyszukać inny, 
dogodne dla nas miejsce i dzień po-
brania wymazu. 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe  
i izby przyjęć

W razie nagłego zagrożenia 
zdrowia lub życia pomocy udzielają 
izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały 
Ratunkowe.

Ważne!
Jeśli podejrzewamy, że nasz zły 

stan zdrowia może być wywo-
łany koronawirusem, powinniśmy 
zgłosić swoje objawy przed kon-

taktem z personelem SOR lub izby 
przyjęć. 

Pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia, sko-
rzystajmy z pomocy ratownictwa 
medycznego, dzwoniąc pod numer 
999 lub 112.

Ważne!
Jeśli podejrzewamy u siebie zaka-

żenie koronawirusem, koniecznie 
poinformujmy o tym dyspozytora, 
który przyjmuje zgłoszenie.

Telefoniczna Informacja  
Pacjenta

Przez cały czas do dyspozycji 
pacjentów pozostają konsultanci 
Telefonicznej Informacji Pacjenta. 
Pod numerem 800 190 590, bez-
płatnie i przez całą dobę, uzyskamy 
wszystkie, niezbędne informacje 
o postępowaniu w przypadku za-
każenia koronawirusem. Konsul-
tanci podpowiedzą również, gdzie 
znajdziesz najbliższy punkt nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej oraz 
jak skontaktować się ze szpitalem.

Pomoc medyczna w weekendy i święta

Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc lekarską

Mammografia jest radiologiczną metodą badania piersi u kobiet. Po-
lega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenow-
skich. Zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian 
pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, 
zanim staną się one jawne klinicznie. Udowodniono, że regularne wy-
konywanie badania obniża umieralność z powodu raka piersi, który jest 
najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. 
Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal przez niego 
umiera, jest zbyt późne jego wykrycie. Mammografię uznaje się za ba-
danie skuteczne, ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

Dodatki dla medyków

Dodatkowe wynagrodzenie  
za pacjentów covidowych

WHO wyraziła zgodę na jej stosowanie

Jest kolejna szczepionka przeciw Covid-19
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) wyraziła zgodę na stoso-
wanie w nagłych wypadkach 
wyprodukowanej w Indiach 
szczepionki przeciw Covid-19  
- Covaxin. Jak przekazała, pre-
parat wykazuje skuteczność na 
poziomie 78 proc.

Covaxin jest ósmą szczepionką 
przeciw Covid-19 z zezwoleniem 
WHO. Preparat jest rekomen-

dowany dla wszystkich osób po-
wyżej 18. roku życia. Do pełnego 
zaszczepienia trzeba podać w 
odstępie czterech tygodni dwie 
dawki. Covaxin „wyjątkowo do-
brze nadaje się dla państw o 
niskich i średnich dochodach z 
powodu łatwości jej przechowy-
wania” - poinformowała WHO.

Do tej pory szczepionka była 
już stosowana w Indiach. Według 
indyjskiego koncernu farmaceu-

tycznego, do końca bieżącego 
roku, będzie on w stanie wypro-
dukować miliard dawek prepa-
ratu Covaxin.

Obecnie poza nowo dodaną 
indyjską szczepionką przeciw 
Covid-19, na liście bezpiecznych 
preparatów WHO znajdują się: 
Pfizer/Biontech, Moderna, dwa 
preparaty Astra Zeneca, Johnson 
& Johnson, Sinopharm i Sinovac.
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Nicole Majewicz: Z rzecznikami 
prasowymi mają do czynienia 
przede wszystkim dziennikarze, 
a wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że takie osoby nawet 
istnieją. Chciałabym przybliżyć 
postać rzecznika prasowego 
czytelnikom, więc czym zajmuje 
się rzecznik prasowy urzędu? Ja-
kie są jego obowiązki?
Włodzimierz Tutaj: Zadaniami 
rzecznika prasowego, pracującego 
w administracji publicznej, jest in-
formowanie o działaniach samego 
urzędu, jednostek miejskich, władz 
miasta (prezydenta miasta, jego 
zastępców, kierownictwa urzędu) 
w różnym zakresie ich funkcjono-
wania. Rzecznik prasowy urzędu 
przekazuje wszelkie komunikaty 
urzędowe, również te, dotyczące 
obsługi interesantów i  różnych 
zadań publicznych samorządu. 
Ja, jako rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Częstochowy mam jeszcze 
zadanie koordynowania polityki 
informacyjnej miasta Często-
chowy. W  związku z  tym muszę 
współpracować z  osobami odpo-
wiedzialnymi za sprawy związane 
z  PR czy rzecznikami prasowymi 
różnych instytucji i  spółek miej-
skich. Oczywiście jednym z  głów-
nych zadań moich i biura prasowego 
urzędu są relacje z  mediami i  mo-
nitoring mediów, czyli orientacja 
dotycząca obecności tematów sa-
morządowych w różnego typu me-
diach – od papierowych przez radio 
i  telewizję, do elektronicznych. 
Przygotowuję także materiały dla 
władz miasta, organizuję konfe-
rencje prasowe oraz spotkania dla 
mediów w  terenie, uczestniczę 
w  przygotowaniu wystąpień na 
różnych forach. „Wychodzimy” 
oczywiście z  własnymi komunika-
tami prasowymi do mediów, odpo-
wiadamy na ich pytania, okresowo 
przygotowujemy dłuższe anali-
tyczne materiały dotyczące PR jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
w  tym przypadku władz miasta 
Częstochowy i Urzędu Miasta Czę-
stochowy.

N.M.: Czyli z takimi zadaniami 
musi się pan codziennie zma-
gać w pracy.
W.T.: Praca rzecznika praso-
wego jest na pewno związana 
z  dosyć dużą presją, jeżeli chodzi 
o  chociażby czas wykonywania 
poszczególnych czynności. Wia-
domo, że administracja publiczna 
działa na podstawie określonych 
regulacji prawnych i  urzędnicy 
działają w  trybie, w  którym np. 
wydają decyzje administracyjne, 
mając określony czas na prowa-
dzenie postępowań i  realizację 
zadań. Jeżeli chodzi o pracę rzecz-
nika prasowego czy biura praso-
wego, to działamy tutaj trochę 
na zasadzie skrzyżowania pracy 
jednostki administracji publicznej 
z  redakcją dziennikarską. Jedno-
cześnie musimy „produkować” 
materiały informacyjne dla me-
diów i odpowiadać na ich pytania. 
Często jest to działanie pod presją 
czasu. Praca rzecznika podlega 
też większym stresom zwią-
zanym z przypisaną jej „frontową” 
funkcją, bo rzecznik prasowy musi 
dosyć szybko reagować na nowe 
zjawiska czy potencjalne pro-
blemy, które zawsze mogą pojawić 
się wewnątrz lub na zewnątrz or-
ganizacji, wpływając na PR danej 
instytucji czy firmy. Wiadomo, że 
w  każdej dużej instytucji, w  tym 
jednostce samorządu, mogą po-

jawić się kłopoty, niekoniecznie 
związane nawet z  pracą samego 
urzędu, ale okolicznościami ze-
wnętrznymi, w  jakich ten urząd 
musi funkcjonować. Przykładem 
mogą być ostatnie lata czy mie-
siące przynoszące informacje 
związane o  coraz większych kło-
potach finansowych wszystkich 
samorządów, związanych z  decy-
zjami rządzących. Samorządowcy 
gremialnie o  tym mówią, a  co za 
tym idzie, my też musimy komu-
nikować mieszkańcom nie tylko 
te pomyślne czy neutralne  in-
formacje, ale szukać sposobu na 
tłumaczenie tych i  innych spraw 
nie zawsze pomyślnych dla miasta 
i jego mieszkańców. 

N.M.: Czy w związku z pełniony-
mi przez pana obowiązkami 
w pracy, musi pan spędzać 
w niej dużo czasu? Czy zdarza 
się panu zabierać pracę ze sobą 
do domu?
W.T.: Praca rzecznika prasowego 
jest pracą, którą mniej da się 
ściśle zaplanować w  taki sposób, 
jak pracę statystycznego urzęd-
nika, który z reguły spędza w niej 
standardowe 8 godzin. Oczy-
wiście nieco inaczej wygląda to 
w  przypadku osób funkcyjnych, 
którym częściej zdarza się wła-
śnie zabierać pracę do domu czy 
uczestniczyć w  spotkaniach służ-
bowych poza nominalnymi go-
dzinami pracy. Rzecznik prasowy 
musi liczyć się z  tym, że jest do-
stępny pod telefonem także poza 
godzinami pracy i  może być po-
proszony o  udzielenie informacji, 
nagranie, wypowiedź lub np. au-

toryzację, także po godzinach. 
Pod tym względem jest to praca 
trudniejsza i  wymagająca zaan-
gażowania w  różnych porach, nie 
wyłączając również  weekendów. 
Trzeba starać się to oczywiście ra-
cjonalizować, bo każdy ma swoje 
życie prywatne i  musi mieć czas 
na odpoczynek. Poza tym bywają 
okresy, kiedy intensywność pracy 
jest obiektywnie duża, bo dużo się 
w  samorządzie lub w  związku ze 
sprawami samorządowymi dzieje 
i  trzeba tym obciążeniom jakoś 
podołać. Z  kolei okres urlopowy 
może być teoretycznie czasem 
nieco spokojniejszej pracy, bo 
życie publiczne, także lokalne, 
wtedy nieco zwalnia, o  ile oczy-
wiście nie dzieje się nic niespo-
dziewanego lub dramatycznego, 
co sprawia, że sytuacja się „za-
gęszcza” i  mamy w  pracy kolejną 
kumulację. 

N.M.: Dlaczego wybrał pan pra-
cę, w której obecnie się znajdu-
je? Czy była ona pana pierw-
szym wyborem, czy może ma-
rzył pan o innym zawodzie?
W.T.: Z  reguły funkcję rzecznika 
prasowego pełnią osoby mające 
jakieś doświadczenia w  mediach 
bądź ze współpracy z  mediami. 
Tak często bywa, więc rzecznikami 
często bywają dziennikarze lub 
byli dziennikarze. Sam też jestem 
takim przypadkiem. Najpierw 
pracowałem w  mediach – w  sta-
cjach radiowych oraz redakcjach 
gazet. Nabyłem pewnego do-
świadczenia, choćby w  zakresie 
„obycia” z  mikrofonem czy re-
dakcji tekstów, które przydaje się 

później w  pracy rzecznika. Poza 
tym mam wykształcenie kierun-
kowe w kierunku pracy ze słowem 
mówionym i  pisanym. Bycie 
rzecznikiem to z  reguły nie jest 
naturalny wybór, tylko kwestia 
ewentualnej przydatności czło-
wieka do takiej funkcji w  danym 
miejscu i  czasie, o  czym decyduje 
właśnie wiedza, doświadczenie, 
jakieś osobiste predyspozycje. Ja 
po studiach dosyć szybko wsze-
dłem w branżę dziennikarską, me-
dialną i później w branżę związaną 
z  samorządowym PR. Nie byłem 
całe życie rzecznikiem, oprócz 
pracy w  mediach, odpowiadałem 
też za sprawy promocyjne, w tym 
m.in. za wydawnictwa czy pro-
mocję turystyczną miasta. Jest to 
obszar spraw informacyjno-pro-
mocyjnych, związanych z  media 
relations lub – szerzej - public re-
lations jednostki samorządu. Fakt, 
że samą funkcję rzecznika pełnię 
już stosunkowo długo, mam spore 
doświadczenie i  - mam nadzieję 
– ciągle umiejętność patrzenia 
na samorząd od wewnątrz i  z  ze-
wnątrz. To ważne, aby ten obraz 
miejsca, w  którym się pracuje, 
bez względu na odczuwaną z nim 
identyfikację, obiektywizować. 
Na pewno odczuwam jakieś „zmę-
czenie materiału”, ale nie czuję 
syndromu wypalenia. Ważna 
jest tu kwestia otoczenia, współ-
pracowników, dogadywania się, 
poczucia wspólnoty celu, mimo 
zawsze dzielących ludzi różnic. 
Jeżeli te relacje są dobre i  przy-
zwoicie działa komunikacja we-
wnętrzna, na pewno pomaga to 
w większym komforcie pracy.

N.M.: Co pan lubi, a czego nie 
lubi w swojej pracy?
W.T.: W pracy rzecznika lubię róż-
norodność, zmienność, pewną 
dynamikę sytuacji, z  jaką zwią-
zana jest ta funkcja. Nowe tematy, 
nowe wyzwania – to na pewno 
praca, w  której trudno narzekać 
na monotonię. Lubię pracę w  ze-
spole, cenię sobie możliwość 
kontaktu z  dziennikarzami oraz 
ludźmi pracującymi w  samorzą-
dzie, od których pozyskuję nie-
zbędne informacje i  z  którymi 
planuję wspólne działania. Oczy-
wiście w przypadku mediów lubię 
mieć do czynienia z ludźmi, którzy 
rzetelnie podchodzą do swoich 
obowiązków dziennikarskich 
i  stosują się do podstawowych 
zasad zawodowej etyki. 

Nie lubię natomiast tabloidy-
zacji i  nadmiernie uproszczonego 
przekazu, co stało się standardem 
w  sporej części mediów. Trzeba 
przyznać, że w  zdecydowanie 
mniejszym stopniu dotknęło 
to media lokalne, natomiast do 
jakości przekazu, sposobu re-
lacjonowania różnych spraw, 
problemów, czy konfliktów przez 
niektóre media krajowe można 
mieć poważne zastrzeżenia. 
Zniekształcenie rzeczywistości, 
tendencyjność, preparowanie 
materiałów, żeby udowodnić 
z  góry założoną tezę - to obecnie 
zjawiska będące niestety na po-
rządku dziennym. Standardy 
dziennikarskie w  tym zakresie 
w ostatnich kilkunastu latach nie-
stety się obniżyły, a  kilka ostat-
nich lat w  Polsce te tendencje 
pogłębiło. Liczy się materiał, liczy 
się doraźny efekt dla danej re-
dakcji, która jest np. sprofilowana 
politycznie. Skutkiem jest często 
niestety słaby poziom rozumienia 
rzeczywistości i  umiejętność 
obiektywnej interpretacji faktów 
przez wielu ludzi w  kraju i  na 
świecie. Mamy czas ekspansji tzw. 
postprawdy, w  której fakty mają 
mniejsze znaczenie od emocji i in-
dywidualnych opinii ludzi, nie bę-
dących wcale ekspertami w danej 
kwestii. W  mediach społeczno-
ściowych każdy może być autory-
tetem, niezależnie od tego, jakie 
ma rzeczywiste i  zweryfikowane 
kompetencje do wypowiadania się 
w tej czy innej sprawie. Ten model 
kształtowania pinii publicznej 
przejmują też często media ma-
sowe i  politycy, w  tym różnej 
maści populiści. Dlatego często 
coraz trudniej „przedrzeć się” ze 
zobiektywizowanym przekazem. 
Ludzie bazują na emocjach, a  nie 
na wiedzy, prawdziwym autory-
tecie czy na obiektywnym przed-
stawieniu problemu. Nie służy to 
lepszej edukacji społecznej, także 
w  sprawach samorządowych czy 
publicznych. Dlatego powszechna 
świadomość tego, jak wyglądają 
np. zadania samorządowe, kompe-
tencje samorządu, a także z czego 
wynikają lokalne problemy czy po-
dejmowane decyzje, bywa ciągle 
dosyć ograniczona, mimo starań 
dotarcia ze stosownym prze-
kazem ze strony samorządu. Oby 
te niekorzystne w  kulturze ma-
sowej tendencje udało się jeszcze 
odwrócić.

   
N.M.: Dziękuję za rozmowę.

Włodzimierz Tutaj

Rzecznik prasowy 
– łącznik instytucji 
z mediami i obywatelami
Reprezentacja urzędów, instytucji czy firm w kontaktach z mediami wymaga dużej  
odpowiedzialności od osoby pełniącej funkcję rzecznika prasowego.  
Co należy do obowiązków takiej osoby? Co jest dobrego w takiej pracy, a co może  
w niej zrażać? Odpowiedzi na te pytania udzielił Włodzimierz Tutaj – rzecznik prasowy  
Urzędu Miasta Częstochowy.
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Jakub Dróżdż: Mógłby pan przy-
bliżyć, czym zajmuje się oficer 
prasowy policji?
Mł. asp. Kamil Sowiński: Naj-
ważniejszym zadaniem oficera 
prasowego policji jest przekazy-
wanie informacji społeczeństwu. 
Musi udzielać odpowiedzi na 
pytania zewnętrzne, zarówno na 
te medialne oraz dotyczące np. 
interwencji lub codziennej pracy 
i  służby policjantów działają-
cych na terenie naszej Komendy 
Miejskiej w  Częstochowie. Do 
obowiązków oficera prasowego 
należy także zapewnienie wa-
runków do społecznej kontroli 
nad działalnością policji, kształ-
towanie wizerunku policji oraz 
stała współpraca z  organami 
nadrzędnymi m.in. prokuraturą 
lub sądami.

J.D.: Proszę opisać typowy 
dzień w pracy oficera prasowe-
go.
K.S.: Typowy dzień oficera praso-
wego policji zaczyna się przede 
wszystkim z  zapoznaniem się 
z  bieżącymi wydarzeniami. Każ-
dego ranka jest odprawa i  prze-
kazywane są informacje. Oficer 
prasowy powinien zapoznać się 
także z  wydarzeniami medial-
nymi związanymi z instytucją po-

licji, zarówno naszą, jak i  innymi 
wojewódzkimi jednostkami. To 
taka prasówka lokalnych i  dal-
szych mediów. Z  wszystkimi 
informacjami należy zapoznać 
swoich przełożonych. Następnie 
to praca wynikająca z  bieżących 
zadań, czyli m.in. zapytania me-
dialne, wywiady i  ogólne udzie-
lanie informacji. Oprócz tego 
należy także na bieżąco umiesz-
czać najnowsze informacje na 
stronie.

J.D.: Czy w tym zawodzie zabie-
ra się pracę do domu?
K.S.: Dyspozycyjność oficera 
prasowego policji jest bardzo 
istotna. Przy zdarzeniach na-
głych np. wypadku komunika-
cyjnym na dużą skalę media 
interesujące się sprawą muszą 
być na bieżąco informowane. 
Społeczeństwo musi być zapo-
znane z m.in. utrudnieniami i po-
tencjalnymi ofiarami. Ze względu, 
że takie zdarzenie może wystąpić 
o każdej porze dnia i nocy, oficer 
prasowy musi tak naprawdę pra-
cować 24 godziny na dobę.

J.D.: Czy to zawód stresujący? 
Były sprawy wyjątkowo nie-
przyjemne do przekazywania?
K.S.: Każdy z  nas inaczej defi-

niuje to, czym jest zdarzenie 
stresujące. Jedne osoby reagują 
inaczej, opowiadając o  wypad-
kach drogowych, innym ciężko 
mówi się o  przemocy domowej, 
szczególnie tej z udziałem dzieci. 
Zawód policjanta to na ogół stre-
sująca profesja, trzeba umieć 
sobie z tym radzić. Jednak osoby 
pracujące na tym stanowisku 
są odpowiednio dobierane i  po-
trafią odpowiednio radzić sobie 
z takimi sytuacjami.

J.D.: Czy pandemia jakoś wpły-
nęła na pana pracę?
K.S.: Tak, musieliśmy się przy-
zwyczaić do tego, jak wyglądała 
sytuacja pandemiczna. Ograni-
czony kontakt fizyczny podczas 
silniejszych obostrzeń sprawił, że 
my jako rzecznicy prasowi policji 
musieliśmy, podobnie jak inne in-
stytucje, przekształcić pracę na 
tryb zdalny. Ograniczyliśmy do 
minimum kontakt fizyczny z  me-
diami i społeczeństwem na rzecz 
pracy przez telefon i  za kom-
puterem. Niekiedy musieliśmy 
nawet nagrywać samych siebie  
do telewizji.

J.D.: Dziękuje za rozmowę.

 ■ Jakub Dróżdż

Mł. asp. Kamil Sowiński - z-ca oficera prasowego

Musimy sobie radzić 
w każdej sytuacji
Praca oficera prasowego policji to ciężkie i odpowie-
dzialne stanowisko. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie 
sprawy, kim tak naprawdę jest oficer prasowy policji.  
Co należy do jego obowiązków? Jak wygląda jego praca  
i czy to stresujący zawód? Na te pytania odpowiedział  
mł. asp. Kamil Sowiński.

Kacper Dębski: Czym zajmuje 
się rzecznik prasowy prokura-
tury?
Tomasz Ozimek: Przede wszystkim 
rzecznik prasowy w prokuraturze 
udziela przedstawicielom mediom 
informacji, które relacjonują dzia-
łania prokuratur okręgu często-
chowskiego. Ponadto prokurator 
organizuje konferencje prasowe 
w  sprawach, które spotykają 
się z  dużym zainteresowaniem 
środków masowego przekazu. 
Do obowiązku rzecznika praso-
wego należy również kierowanie 
wniosków o  sprostowanie nie-
prawdziwych informacji, które 
ukazują się w mediach. W ramach 
obowiązków rzecznik prasowy 
zamieszcza na stronie prokura-
tury, informacje prasowe doty-
czące zakończonych spraw. Są to 
omówienia skierowanych aktów 
oskarżenia i  wydanych postano-
wień o umorzeniu postępowań.

K.D: Kto powołuje rzeczników 
prasowych prokuratury i kto 
może zostać rzecznikiem praso-
wym prokuratury? Jakie warun-
ki musi spełnić kandydat?
T.O: Rzeczników prasowych pro-
kuratury, powołują prokuratorzy 
okręgowi albo prokuratorzy 
regionalni. W  przypadku Czę-
stochowy jest to prokurator okrę-
gowy, który powołuje rzecznika 
prasowego, wśród prokuratorów 
zatrudnionych w  danej proku-
raturze okręgowej. Nie ma ja-
kichś jednoznacznych wymogów, 
którym musi sprostać osoba wy-
konująca obowiązki rzecznika 
prasowego.

K.D: W jaki sposób został pan 
rzecznikiem prasowym? Jak wy-
glądała pana ścieżka zawodo-
wa?
T.O: W prokuraturze pracuje już od 
ponad 20 lat. Najpierw na stano-
wisku aplikanta, później asesora 
prokuratory rejonowej, następnie 
od kilkunastu lat już w  Prokura-
torze Okręgowej. Od 2007 roku 

pracowałem w zespole prasowym 
Prokuratury Okręgowej. Zespół 
prasowy jest to komórka organi-
zacyjna, która zajmuje się kontak-
tami z  mediami. Ja jako rzecznik 
prasowy nim kieruję. Pomaga mi 
jeszcze dwójka prokuratorów - 
Piotr Wróblewski oraz Krzysztof 
Budzik. Głównie oni wykonują 
czynności, wtedy kiedy ja jestem 
nieobecny lub gdy mam inne za-
dania służbowe.

K.D: Jaki się zaczyna pana 
dzień. Czy jest to czytanie wia-
domości mailowych, wiadomo-
ści w internecie, czy tzw. pra-
sówka? Jeżeli tak, to jakich in-
formacji pan szuka?
T.O: Zapoznaję się z informacjami, 

które ukazują się w  internecie. 
Mam grupę portali, na których 
czytam informacje – poszcze-
gólnych publikatorów lokalnych, 
także ogólnokrajowych. Są to por-
tale, na których ukazują się sprawy 
kryminalne. Głównie chodzi tutaj 
o  to, aby analizując treść tych in-
formacji sprawdzić, czy mamy do 
czynienia z jakąś sprawą, która nie 
jest jeszcze objęta czynnościami 
prokuratorskimi, a  powinna być. 
Takie sytuacje nieraz mają miejsce 
– osoba pokrzywdzona przestęp-
stwem, udaje się do dziennikarza, 
opowiada o  swojej sprawie. Ana-
liza wstępna wskazuje, że w  tym 
przypadku mamy do czynienia 
z  przestępstwem, ściganym 
z  urzędu, jednakże osoba nie 
zawiadomiła organów ścigania 
o  tym zdarzeniu i  wtedy taka pu-
blikacja prasowa może stanowić 
podstawę do wszczęcia postępo-
wania z urzędu.

K.D: W jakich godzinach pan 
pracuje?
T.O: Dwadzieścia cztery godziny 
na dobę przez siedem dni w tygo-
dniu. Dziennikarze zwracają się 
do mnie o  informacje o  różnych 
porach. Są to sytuacje, w  których 
mamy do czynienia z  jakimś na-
głym zdarzeniem, które wywołuje 
oddźwięk społeczny poza godzi-
nami pracy. Zasadniczo pracujemy 
od godziny 7:30 do 15:30. Są to 
godziny urzędowania wszystkich 
prokurator.

K.D: Dziennikarze bardzo chcie-
liby otrzymywać informacje ja-
ko pierwsi lub mieć informacje 
na wyłączność. Jak pan sobie 
z tym radzi ?  
T.O: W  tym przypadku – kolo-
kwialnie mówiąc - panuje zasada, 
„kto pierwszy, ten lepszy”. Każdy 
dziennikarz otrzymuje dokładnie 
takie same informacje. Dzien-
nikarze nie mogą wymagać ode 
mnie tak zwanej wyłączności na 
dany temat. Oczywiście, jeśli ktoś 
jest bardziej dociekliwy i  zadaje 
więcej pytań, to może daną sprawę 
opisać w  sposób bardziej szcze-
gółowy. Informuję jednak tylko 
o  tym, o  czym mogę. Na niektóre 
pytania nie mogę odpowiadać ze 
względu na dobro śledztwa.

K.D: W jaki sposób kontaktuje 
się pan z lokalnymi mediami?
T.O: Głównie dziennikarze zwra-
cają się do mnie telefonicznie z py-
taniami, czasami poprzez e-mail, 
a  niekiedy też kontaktuję się po-
przez stronę internetową proku-
ratury.

K.D: Czy informacje otrzymują 
wszystkie media, czy wybrane ? 
Z którymi mediami panu współ-
pracuje się dobrze, a z którymi 
mniej owocnie?
T.O: Z  wszystkimi mediami pra-
cuje mi się bardzo dobrze. Nikogo 
nie będę tutaj wyróżniać, ani też 
nikogo nie będę ganił. Wszyscy 
dziennikarze są osobami kultural-

nymi. Nie zdarzyło mi się, abym 
miał jakikolwiek problem, jeśli 
chodzi o  współpracę z  przedsta-
wicielami mediów.

K.D: Czy pana praca jest stresu-
jąca? Były na pewno sprawy 
trudne, które kosztowały pana 
dużo stresu, może nam pan po-
wiedzieć które?
T.O: Pracując w zespole, działamy 
pod presją czasu. Jeżeli mam do 
czynienia ze zdarzeniem, które 
wywołuje znaczny oddźwięk me-
dialny, to takich pytań dzienni-
karzy jest bardzo dużo. Wiemy, że 
przedstawicielom mediów zależy, 
aby określona informacja była 
przekazana, jak najszybciej… bo 
tak działają dzisiaj media, ale to 
nie zawsze jest możliwe. Musimy 
tutaj pogodzić ogień z wodą i prze-
kazać społeczeństwu informację 
o  sprawie, która ludzi interesuje, 
a zarazem dbać o dobro śledztwa.

K.D: Co jest potrzebne, aby zo-
stać dobrym rzecznikiem praso-
wym prokuratury?
T.O: Mnie się wydaje, żeby wy-
konywać właściwie obowiązki 
w  zespole prasowym trzeba mieć 
taki ogląd spraw z  drugiej strony. 
Nie od strony prawnika, bo my 
jako prawnicy patrzymy na to po-
przez kodeksy, przepisy prawa. 
Gdy chcemy opowiedzieć o danej 
sprawie, musimy przedstawić ją 
językiem prostym. Wiadomość 
musi być dla przeciętnego obywa-
tela zrozumiała. Rzecznicy muszą 
umieć pracować pod presją czasu.

K.D: Czy pandemia zmieniła pa-
na pracę?
T.O: Pandemia na pewno wpłynęła 
na ilość spraw, spotkań z  dzien-
nikarzami. Głównie, jeżeli chodzi 
o  przedstawicieli rozgłośni radio-
wych, to w  większość kontaktują 
się ze mną telefoniczne. A  jeżeli 
chodzi o telewizję, to muszą przy-
jechać i nagrać moją wypowiedź.

K.D.: Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Ozimek

Rzecznik prasowy - z mediami 
pracuje mi się bardzo dobrze
Rzecznik prokuratury musi być opanowany, spokojny i odporny na stres. Ile godzin osoba  
pełniąca to stanowisko musi pracować? W jaki sposób kontaktuje się z lokalnymi mediami  
w czasie pandemii? Czy praca jest stresująca? Na te pytania odpowiedział Tomasz Ozimek  
– rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
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  22 października 2021roku  Zespół 
Szkół Samochodowych obchodził 
setną rocznicę powstania szkoły. 
Uroczystość odbyła się w  Miejskim 
Domu Kultury               w Częstochowie.                                                                                                       
Licznie przybyłych gości powitał dy-
rektor szkoły Jacek Grzegorzewski. 
Byli wśród nich parlamentarzyści: 
wiceminister rolnictwa i  rozwoju 
wsi, poseł Szymon Giżyński, poseł 
Andrzej Szewiński, poseł Lidia Bu-
rzyńska, poseł Zdzisław Wolski. 
Władze Miasta Częstochowy repre-
zentował wiceprezydent Ryszard 
Stefaniak i  Jolanta Urbańska- wice-
przewodnicząca  Rady Miasta Czę-
stochowy. Obecny był też naczelnik 
Wydziału Edukacji  Rafał Pio-
trowski oraz Dariusz Kapinos- prze-
wodniczący Komisji Edukacji UM 
Częstochowy. Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jadwigę Wiśniewską 
oraz Senatorów Rzeczypospolitej 
Polskiej Wojciecha Koniecznego  i   
Ryszarda Majera reprezentowali 
przedstawiciele. W  imieniu NSZZ 
Solidarność przybyła wiceprzewod-
nicząca Zarządu Regionu Dorota 
Kaczmarek, a  Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego  Grzegorz Sikora 
- prezes Oddziału. Obecni również 
byli przedstawiciele duchowień-
stwa,organizacji kombatanckich, 
policji, wojska, organizacji pozarzą-
dowych, dyrektorzy częstochow-
skich szkół, placówek oświatowych, 
bibliotek, a  także przedstawiciele 
Rady Rodziców, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i  obsługi, 
emerytowani nauczyciele i pracow-
nicy szkoły, absolwenci i  uczniowie 
oraz media.

W  swoim wystąpieniu  dyrektor 
Jacek Grzegorzewski przypomniał 
historię szkoły, która powstała  
w  1921 roku jako Szkoła Rzemiosł 
Różnych.

„Szkoła zmieniała nazwy i siedziby 
– mieściła się przy ulicy Garncarskiej, 
Jasnogórskiej, Sobieskiego, Tar-
gowej, obecnie przy ulicy Augustyna.

Po II Wojnie Światowej szkoła 
wznowiła swoje działanie pod 
nazwą Publicznej Średniej Szkoły 
Zawodowej Nr 1 a następnie została 
przekształcona w  Szkoły Rzemiosł 
Budowlanych, by później przyjąć 
nazwę Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 5 i Nr 6.

Szkoły te połączyły się na prze-
łomie lat osiemdziesiątych w Zespół 
Szkół Samochodowo – Budowlanych 
, który od 2019 roku funkcjonuje 
jako Zespół Szkół Samochodowych”.

Dyrektor Grzegorzewski ,dzię-
kując kadrze pedagogicznej 

,przypomniał słowa  Stanisława 
Staszica-twórcy szkolnictwa zawo-
dowego-”„Dobre wychowanie dzieci 
jest najważniejszą sprawą kraju, 
gdyż od niego zależy człowieka 
wartość, obywatela użyteczność, 
ludów szczęśliwość, ukształtowanie 
i  zacność rodzaju ludzkiego”, które 
od stu lat były drogowskazem dla 
pracowników szkoły. Kształtowali 
oni przez lata ludzi światłych i  uży-
tecznych dla społeczeństwa i  na-
rodu. W dalszej części przemówienia 
dyrektor  stwierdził,że:  „Absolwenci 
szkoły to ludzie bardzo różnorodni- 
doskonali fachowcy, rzemieślnicy, 
ale też przedsiębiorcy, politycy, le-
karze, nauczyciele, księża, prawnicy                            
– znani w  kraju i  poza nim” .                                                                                                                                               
Podkreślił  to również w  liście do 
społeczności szkolnej Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk,który napisał,że szkoła 
:”swym dorobkiem i  poziomem 
kształcenia  niezwykle pozytywnie 

wpisała się w krajobraz częstochow-
skiej oświaty,obficie zasilając lokalną 
gospodarkę świetnymi fachowcami 
i  kadrą techniczną”  List ten został 
odczytany przez wiceprezydenta 
Ryszarda Stefaniaka, który dołączył 
się  z  życzeniami dla pracowników 
szkoły i uczniów.

 Przemawiający w  czasie uro-
czystości : wiceminister Giżyński, 
posłowie : Lidia Burzyńska, An-
drzej Szewiński, Zdzisław Wolski, 
czy -w  nagranym filmie – euro-
poseł Jadwiga Wiśniewska zwró-
cili uwagę na piękną kartę historii 
placówki, która nie tylko kształci 
specjalistów w  branży samocho-

dowo-budowlanej, a  od kilku lat 
w  branży samochodowej, ale reali-
zuje liczne projekty patriotyczne, 
współpracuje z  żołnierzami  Armii 
Krajowej, organizacjami kombatanc-
kimi,przechowując dla przyszłych 
pokoleń pamięć o ich dokonaniach .                                                                                   

Dziękując nauczycielom, pracow-
nikom szkoły za ich pracę, pasję, 
zaangażowanie w  działaniach dla 
dobra uczniów podkreślano tę łącz-
ność  między czasami przeszłymi  
a  dzisiejszymi, czego widomym 
znakiem jest nowy sztandar szkoły, 
przekazany przez rodziców  na ręce 
dyrektora Jacka Grzegorzewskiego. 
Sztandar został 7października po-
święcony podczas uroczystej Mszy 
św. w  Kaplicy Najświętszej Marii 
Panny na Jasnej Górze przez o. Jana 
Zinówkę i o. Zdzisława Filipka.

Obecnie Zespół Szkół Samocho-
dowych,  by sprostać wymaganiom 
XXI wieku  aktywnie  współpracuje 
na arenie  międzynarodowej,ko-
rzystając z   Europejskich Funduszy 
Edukacyjnych i  uczestnicząc w  wy-
mianach młodzieżowych ze Szwecją, 
Maltą, Portugalią, Niemcami, Wło-
chami, Finlandią, , Macedonią, Litwą 
i innymi krajami.

 Szkoła cały czas się modernizuje 
i  unowocześnia, aby sprostać wy-
zwaniom technicznym i  techno-
logicznym współczesnej edukacji, 
jednocześnie poszukuje najlepszych 
rozwiązań, korzystając ze wsparcia 
finansowego władz Miasta Często-
chowy i  różnorodnych programów 
unijnych.

szkolne życie

  Jubileusz 100-lecia powstania 
Zespołu Szkół Samochodowych

W ramach Szkoły Teatru w dniu 21 paź-
dziernika 2021 r. uczniowie obejrzeli 
spektakl „Stopklatka”. Główny bohater 
dramatu - Wojtek mając kilkanaście lat 
skoczył do wody „na główkę” i  od tam-
tego czasu jest sparaliżowany - zaklęty w  
skorupie swojego ciała. Jedna sekunda, 
nieprzemyślana decyzja zmienia jego 
życie. Ma świadomość, myśli i  czuje, ale 
jego ciało jest „martwe”. Kiedyś kochał 
kino – zwłaszcza oldschoolowe filmy, „bo 
są nieprawdziwe”. Kiedy ulubiony  super- 

bohater  przeskakiwał przez mur, „można 
było zrobić slow motion i  zatrzymać to 
w stopklatce”. Inaczej niż w życiu, inaczej 
niż teraz. Wojtek miał marzenia, przyja-
ciół, dziewczynę, miał również rodziców, 
którzy byli nieznośni w  swoim upomi-
naniu: „Wiecznie w  te gry, się kiedyś po-
mylisz i  rodzinę wystrzelasz”. Tragedia 
przewartościowuje relacje z najbliższymi.                                                                       

Adam Machalica, wcielający się główną 
rolę,  jest naprzemiennie – aktorem opowia-
dającym widzom historię chłopaka, stojącym 

nieco z  boku narratorem, by za moment 
wejść w jego ciało i duszę, wskoczyć w piekło, 
a za chwilę z niego powtórnie uciec.  

Po spektaklu młodzież wzięła udział 
w  spotkaniu z  aktorem. Przez ponad go-
dzinę pan Adam Machalica odpowiadał na 
pytania publiczności. Świetna, pouczająca 
sztuka, nie tylko dla młodzieży i bardzo cie-
kawe spotkanie z aktorem.

 ■ Teresa Rygalik - Weżgowiec

Koło Teatralne  na Stopklatce
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Uczniowie trzecich klas mundu-
rowych w dn. 20-22 września wzięli 
udział w  obowiązkowym obozie 
szkoleniowym przygotowanym pod 
okiem doświadczonych instruk-
torów naszej szkoły. Pomysł na 
miejsce obozu zawdzięczamy Panu 
Naczelnikowi Wydziału Edukacji 
Rafałowi Piotrowskiemu, a  jego re-
alizacja stała się możliwa dzięki do-
finansowaniu przyznanemu przez 
Urząd Miasta Częstochowy. Zajęcia 
w  poszczególnych dniach odby-
wały się zgodnie z  przygotowanym 
wcześniej harmonogramem, który 
obejmował m. in. zajęcia z  taktyki 
zielonej, techniki jazdy quadami 

i zajęć z wykorzystaniem markerów 
do paintballa, zajęcia ogólnoroz-
wojowe, podnoszenie umiejętności 
strzeleckich realizowanych na strzel-
nicy sportowej w  Radomsku. Po-
mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych uczestnicy obozu 
byli bardzo zadowoleni z  pobytu 
i profesjonalnego poziomu przepro-
wadzonych zajęć.

22 września 2021 r., 30 osobowa 
grupa uczniów klas mundurowych 
wzięła udział w szkoleniu w 5 pułku 
chemicznym w Tarnowskich Górach. 
Głównym organizatorem wyjazdu 
do 5 pułku chemicznego był: ppłk 
rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes 
Okręgu Śląskiego Koła Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej w Tarnowskich Górach przy 
wsparciu dowódcy 5 pułku w  Tar-
nowskich Górach płk. Mirosława 
Kobrynia.

 Wizyta w  5 pułku odbywała się 
w ramach współpracy ze społeczeń-
stwem oraz promocji Sił Zbrojnych 
RP. Uczniowie zwiedzili koszary 

pułku, zapoznali 
się ze sprzętem 
będącym na wy-
posażeniu wojsk 
chemicznych oraz 
zwiedzili salę 
tradycji 5 pułku. 
W  ramach zajęć 
uczniowie ćwiczyli 
m.in. zabezpie-
czanie i  odbezpie-
czanie granatów, 
strzelanie, obsługi-
wanie i programo-
wanie radiostacji. 
W  sali tradycji 
w  obecności ppłk rez. Krzysztofa 
Tomaszewskiego, Dyrektor naszej 
szkoły Izabeli Laski oraz nauczycieli 
Zbigniewa Prokopa i  Arkadiusza 
Mojsy, uczniowie wysłuchali pre-
lekcji przeprowadzonej przez ku-
stosza sali tradycji, st. sierż. Artura 
Szczukieckiego na temat historii 
garnizonu miasta Tarnowskie Góry. 
Kadeci mieli również okazję obejrzeć 
eksponaty historyczne i zapoznać się  
z historią i szlakiem bojowym Pułku 

3 Ułanów Śląskich, który w  okresie  
międzywojennym stacjonował na 
terenie koszar.

Dzięki takim zajęciom kadeci klas 
mundurowych mogą wzbogacać 
swoją wiedzę i  doskonalić umiejęt-
ności w dziedzinie wojskowości.

Na zakończenie spotkania Dy-
rektor Izabela Laska złożyła podzię-
kowania na ręce kpt. Rafała Magonia 
za duże zaangażowanie w  organi-
zację i  przeprowadzenie przedsię-
wzięcia.

Szkoła to też miejsce gdzie zdoby-
wamy i rozwijamy zainteresowania 
i pasje. To również wyjścia, wyjazdy 
i  wycieczki integracyjne a  także 
dobra zabawa.

W  poniedziałek 11 października 
w naszej szkole po raz pierwszy ak-
tywnie obchodziliśmy Dzień Gier 
Planszowych. Czy był to dobry po-
mysł?

Uczniowie nie mieli wątpliwości:
– Cudownie! Bawimy się dobrze 
(Julia, kl. 1A)
– Integrujemy się z klasą (Julia, kl. 4T)
– Kochamy planszówki i  możemy 
grać cały dzień (Maja, kl. 2A)
– Powracamy do czasów dzieciństwa 
(Ania, kl. 4T)
– Epicko! (uczniowie kl. 3B)

Uśmiechnięte twarze uczniów na 
zdjęciach poniżej potwierdzają, że 
taki dzień musimy powtórzyć za rok! 
Organizatorem imprezy była pani 
Joanna Pijet.

W dniach 12-24 października 2021r. cała społeczność uczniów Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego wzięła 
udział w XVII Kampanii Białych Serc pod hasłem „Od piwa nie tylko głowa 
się kiwa”, która jest wyrazem solidarnego protestu przeciwko narkotykom, 
innym uzależnieniom i  przemocy. Na czas trwania kampanii cała szkoła 
została udekorowana białymi serduszkami i balonami. Na lekcjach z wy-
chowawcą nauczyciele zapoznali uczniów z  celami i  ideą organizowanej 
kampanii, która w tym roku poszerzyła swoją działalność o problematykę 
przemocy wobec zwierząt. 

Kampania Białych Serc ma uczyć młodzież pozytywnych nawyków również 
przez udział młodzieży w akcjach zaproponowanych przez organizatorów: 

- „Biała Łapka” – zakup niezbędnych rzeczy dla pobliskiego schroniska dla 
zwierząt,

- Ogólnopolska VII Debata „Młodych o młodych” – porozmawiajmy o uzależ-
nieniu od  alkoholu,

- Wirtualny marsz Białych Serc, marsz protestu przeciwko narkotykom i prze-
mocy,

- „Solidarny wehikuł czasu” – wykonanie utworu Wehikuł czasu zespołu 
Dżem dla upamiętnienia wszystkich ofiar narkotyków i uzależnień

Społeczność szkolna przyłączyła się do następujących akcji kampanii:
- „Biała Łapka” – uczniowie wszystkich klas (oprócz I  En) zebrali 550,00 

i zakupili na życzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej 
w Częstochowie: karmę suchą dla psów i kotów, żwirek dla kotów, smaczki 
oraz miski na jedzenie i picie dla psów. Na miejscu została zrobiona fotorelacja 
i wysłana do organizatorów kampanii 24.10.2021r.;

- „Solidarny wehikuł czasu” – klasa I En i przedstawiciele klasy III Eng zaśpie-
wali piosenkę „Wehikuł czasu”, nagrali film, który został wysłany do organiza-
torów kampanii 20.10.2021r. Anna Andrzejewska

19 października 2021 roku odbył się rajd integra-
cyjny do Siedlca Janowskiego, w którym uczestniczyły 
klasy 1 En, 1 dkn oraz 2en z wychowawcami: Domini-
kiem Wołyńcem, Renatą Dudek-Siciak i Iloną Cieśliń-
ską-Gąsior. Przewodnikami wycieczki byli nauczyciele 
wychowania fizycznego Beata Orzeł i  Piotr Lichota 
prowadzący klasy według wcześniej opracowanej 
trasy. Uczniowie wyruszyli na rajd autokarem spod 
szkoły, a następnie w ciągu 3 godzin przeszli szlak z Bi-
skupic do Siedlca Janowskiego.  Na terenie schroniska 
młodzieżowego odbyły się zabawy integracyjne przy-
gotowane przez uczniów samorządu uczniowskiego. 
Każda klas otrzymała pamiątkowy dyplom z tego wy-
darzenia. Po wyczerpujących konkurencjach młodzież 
mogła upiec kiełbasę nad ogniskiem. Rocznica śmierci Kazimierza 

Pułaskiego
Dnia 8 października 2021 roku delegacja uczniów z klas 2 

En, 2 dk i 2 en udała się do Parku im. S. Staszica w Często-
chowie i  złożyła kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Puła-
skiego. W  ten sposób uczczono rocznicę śmierci patrona 
szkoły, która przypada na 11 października. W  pięknej je-
siennej scenerii uczniowie wysłuchali krótkiej informacji o  
najważniejszych dokonaniach i  barwnych przygodach Ka-
zimierza Pułaskiego, Bohatera Dwóch Narodów, polskiego 
i amerykańskiego.

 Beata Wroniecka

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA
We wrześniu uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego wzięli udział 

w zorganizowanej przez pana Aleksandra Lachendro wycieczce dydaktycznej dla klas elektryka i technika elek-
tryka. Wejście na teren modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV przy Rondzie Jerzego Kuleja w Czę-
stochowie było możliwe dzięki przychylności TAURON Dystrybucja S.A. Uczniowie zapoznali się z budową stacji 
elektroenergetycznej, urządzeniami zainstalowanymi i układem nadzoru nad stacją. Mieli możliwość poznania bu-
dowy transformatora przesyłowego, jego funkcji regulacji oraz zabezpieczeń. Dodatkowe wyposażenie stacji obej-
mujące wyłączniki wysokiego napięcia, przekładniki i ochronniki przepięciowe podczas wycieczki było dostępne 
dla uczniów. Trzeba zaznaczyć, że w normalnych warunkach pracy stacji nie byłoby to możliwe ze względów bez-
pieczeństwa. Po modernizacji stacji nie będzie już możliwości wejścia na jej teren.

                                                                                  Anna Andrzejewska

Rajd integracyjny

XVII KAMPANIA BIAŁYCH SERC

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

Aktywna  jesień  klas mundurowych

Obóz mundurowy w Biskupinie

Bo szkoła to nie tylko nauka…
Dzień Gier Planszowych
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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

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 , mo-
torynka 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

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

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

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 rozbiór-
ki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.  
Tel. 798-258-531

 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, 100 zł - tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi 
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 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,   
250 zł, tel. 697 272 102

 O Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 

brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 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 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 okolic . Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 400 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
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 cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową;  
pracownika gospodarczego, ogro-
dy, posesje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

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

INNE

 O Lekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 O Lekcje ry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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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 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,  12.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES ML 320, 3.2 E+LPG, rok prod. 2002, automat,  
kraj., I-wł.,                        9. 900 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
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł
OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 18.900 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 CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,  

I-wł., serwisowany 61.900 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 

Wybrane samochody na dzień 5 listopada 2021

Uwaga pasażerowie komunikacji 
miejskiej! W najbliższy weekend 
tramwaj nr 3 pojedzie tylko do 
zajezdni MPK, następnie będzie 
się trzeba przesiąść na autobus. 
Dlaczego? Bo zaplanowano kon-
serwację torowiska przy ulicy 
Jagiellońskiej. 

W sobotę i niedzielę (6-7 listo-
pada 2021 r.) będą prowadzone 
prace konserwacyjne przy to-
rowisku tramwajowym na ulicy 
Jagiellońskiej. Spowoduje to skró-
cenie linii tramwajowej nr 3 do ZA-
JEZDNI MPK.

Na trasie ZAJEZDNIA MPK 
– STADION RAKÓW zostanie 
uruchomiona autobusowa ko-
munikacja zastępcza, oznaczona 
również numerem 3. Autobusy za 
tramwaj będą kursować częściej od 
tramwajów, wobec czego przy za-
jezdni MPK skorzystanie od razu z 
przesiadki na podstawiony autobus 
nie zawsze będzie zapewnione.

Bilety jednorazowe zachowują 
ważność przy przesiadkach po-
między autobusem za tramwaj nr 
3 oraz obiema liniami tramwajo-
wymi, czyli nr 2 i 3, niezależnie od 
kierunku jazdy.

Uwaga!

Będą konserwować torowisko

Zaskoczenia nie będzie

Drogowcy przygotowani do zimy
Drogowcy zapewniają, że w 
tym roku zima ich nie zaskoczy. 
Przeprowadzono już odbiór 
specjalistycznego sprzętu, któ-
rego używać będzie firma 
odpowiedzialna za utrzymanie 
dróg w mieście w sezonie zi-
mowym. Formalnie ruszyła 
„Akcja Zima”.

- Do walki ze śniegiem i lodem na 
drogach, chodnikach i obiektach w 
mieście będzie zadysponowanych 
maksymalnie m.in.: 21 zestawów 
pługopiaskarek, 16 aut ciężaro-
wych z pługami, 5 uzbrojonych 
w niezbędny osprzęt traktorów, 
dwa mikrociągniki do odśnieżania 
chodników oraz dwa, potężne auta 
z wirnikami do zastosowania w 

przypadku skrajnie niekorzystnych, 
zimowych warunków atmosfe-
rycznych – wylicza Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZD w Często-
chowie. - Jednocześnie w gotowości 
pozostanie grupa 40 pracowników, 
np. do oczyszczania i posypywania 
kładek czy przejść dla pieszych - za-
pewnia. Z szacunków MZD wynika, 
że w czasie zimy będzie potrzebne 
ok. 4 tysiący ton mieszanki solnej, 
która w dużej części została już także 
zabezpieczona. - W ubiegłym roku 
„Akcja Zima” pochłonęła z miejskiej 
kasy więcej środków niż pierwotnie 
szacowano. Na ten sezon kwota 
została skorygowana i zwiększona 
do około 13 mln zł – podsumowuje 
Maciej Hasik.

 ■ Katarzyna Gwara
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PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
vs. Pogoń Szczecin

Exact Systems Norwid

Nowym autokarem 
do Wrocławia

W niedzielę 7 listopada Raków Często-
chowa zmierzy się na własnym 
stadionie z Pogonią Szczecin. Początek 
meczu zaplanowano na godz. 15:00.

W  poprzedniej, 13. kolejce PKO Ekstra-
klasy Czerwono-Niebiescy bezbramkowo 
zremisowali z Górnikiem Łęczna. - Na pewno 
jesteśmy na siebie źli, bo z jednej strony nie 
zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby wygrać, 
a jednocześnie zrobiliśmy bardzo dużo. Na-
tomiast trzeba strzelać bramki. To był me-
cz-pułapka. Jak gra się z  ostatnią drużyną, 
to wydaje się, że te punkty są przypisane już 
z urzędu, ale w piłce nożnej czegoś takiego 
nie ma. Trzeba być skoncentrowanym, do-

brze nastawionym od początku spotkania, 
a my tacy nie byliśmy. Trzydzieści minut sła-
bych w naszym wykonaniu i po nich dopiero 
przejęliśmy inicjatywę. Do tych sześćdzie-
sięciu nie mogę mieć większych zastrzeżeń, 
natomiast musimy wykorzystywać swoje 
szanse, których było dużo i  były bardzo 
klarowne. Jeżeli się tego nie robi, to wynik 
jest jaki jest – podsumował na pomeczowej 
konferencji szkoleniowiec Rakowa Czę-
stochowa trener Marek Papszun. Obecnie 
częstochowska drużyna zajmuje czwarte 
miejsce w tabeli, a niedzielny rywal Czerwo-
no-Niebieskich zajmuje trzecią lokatę. Jak 
potoczy się to spotkanie? Z pewnością przy-
niesie ono kibicom sporo emocji.

W poniedziałek 8 listopada Exact Sys-
tems Norwid zmierzy się we Wrocławiu 
z  Chemeko System Gwardią. Na spo-
tkanie w ramach 8. kolejki Tauron 1 Ligi 
częstochowscy siatkarze pojadą 
nowym autokarem, oklejonym w logo-
typy klubu. Czy przyniesie im szczęście?

- Siatkarze Exact Systems Norwid 
w  ostatnim swoim meczu pokonali Visłę 
Bydgoszcz, która do spotkania w  Często-
chowie nie zaznała porażki. Teraz pod-
opieczni trenera Piotra Gruszki chcą iść za 
ciosem i pokusić się o zwycięstwo we Wro-
cławiu, gdzie w  sobotę zmierzą się z  Che-
meko System Gwardią. Gwardia to trudny 
rywal do Exact Systems Norwid i jeden z fa-
worytów obecnego sezonu. W  poprzednim 

sezonie częstochowianie nie potrafili wy-
grać z Gwardią i to właśnie wrocławianie wy-
pchnęli Exact Systems Norwid z półfinałów 
i walki o awans, choć po rundzie zasadniczej 
byli na 5. miejscu, tuż za częstochowską 
drużyną... Gwardia jak na razie gra w kratkę. 
Zwycięstwa przeplata porażkami. W  7 me-
czach wygrała tylko 3 razy. Częstochowscy 
siatkarze mają 4 wygrane i  we Wrocławiu 
chcą powalczyć o  5 zwycięstwo w  sezonie 
– podsumowuje Marek Osuchowski z Exact 
Systems Norwid. Częstochowska drużyna 
ma do Wrocławia pojechać klubowym au-
tokarem, który został „upiększony” o nazwę 
drużyny, logo klubu oraz wizerunek trenera 
Piotra Gruszki.

 ■ Foto: Exact Systems Norwid

Bebetto AZS UJD

Dwa zwycięstwa w dwa dni
W  miniony weekend tenisistki Be-
betto AZS UJD zmierzyły się na swoim 
terenie z  Lucrum Skarbkiem Tarnow-
skie Góry i  Akademią Zamojską 
Zamość. Oba spotkania zakończyły się 
zwycięstwem częstochowskich Aka-
demiczek.

Tenisistki Bebetto AZS UJD rozegrały 
dwa spotkania bez swojej podstawowej 
zawodniczki Roksany Załomskiej, która 
była nieobecna z  choroby. Niedyspono-
waną zastąpiła Joanna Narkiewicz, która 
debiutowała 25 lat temu w  zespole AZS 
WSP Częstochowa. - W  sobotę wygrana 
Bebetto AZS z  beniaminkiem ekstraklasy 
– Skarbkiem Tarnowskie Gór zakończył się 
wynikiem 3:1.  Nasza zawodniczka Tetyana 
Bilenko poprowadziła drużynę do zwycię-
stwa. Wygrała dwa pojedynki bez straty 
seta z Klaudia Franaszczuk i Julią Tomecka. 
W  drugiej grze Anastasiya Dymytrenko 
ograła 3:1 Julię Tomecką. W  trzeciej grze 

Joanna Narkiewicz nie sprostała Natalii 
Szymczyk – relacjonuje klub. Ostatecznie 
drużyna Bebetto AZS UJD zwyciężyła z Lu-
crum Skarbkiem Tarnowskie Góry 3:1. Taki 
sam wynik częstochowskie zawodniczki 
wywalczyły dzień później w  starciu z  Aka-
demią Zamojską Zamość. - W niedzielę aka-
demiczki pewnie pokonały 3:1 z Akademia 
Zamojska Zamość. Liderka częstochow-
skiego zespołu Tetyana Bilenko wywalczyła 
2 punkty pokonując po 3:0 Wiktorię Puzio 
i Annę Brzyską. Trzeci punkty dołożyła Ana-
stansiya, która wygrała 3:0 z Anią Brzyską. 
W  trzecim pojedynku Joanna Narkiewicz 
przegrała z Karolina Lalak 1:3 – podsumo-
wuje klub i zaznacza, że do końca pierwszej 
rundy pozostały jeszcze dwa spotkania. Be-
betto AZS UJD ma zmierzyć się w grudniu 
z MUKS Start Nadarzyn i Bogorią Grodzisk 
Mazowiecki. W  najbliższym czasie ligowe 
rozgrywki będą musiały wyhamować ze 
względu na turnieje międzynarodowe i  in-
dywidualne mistrzostwa świata.

„Ekstraliga U24” to jedna z  nowości, 
jaką przyniesie nadchodzący sezon 
żużlowy w  PGE Ekstralidze. Zmodyfi-
kowany zostanie także system 
rozgrywek w walce o Drużynowe Mi-
strzostwo Polski, ale to nie jedyne 
zmiany, jakich należy się spodziewać.

Do rywalizacji „U24” stanąć ma 8 drużyn, 
które rozegrają 14 rund, aby zmierzyć się ze 
sobą dwukrotnie – na własnym terenie i na 
wyjeździe. Dwa najlepsze zespoły spotkają 
się ze sobą w  finałowym dwumeczu, który 
wyłoni Drużynowego Mistrza “U24 Ekstra-
ligi”. Składy drużyn będą liczyć od sześciu 
do ośmiu zawodników. - Do składu drużyny 
mogą być zgłaszani wyłącznie zawodnicy 
“U24” z  kadry klubu Ekstraligi na dzień 
meczu, za wyjątkiem zawodników, którzy 
uzyskali w sezonie poprzedzającym średnią 
indywidualną 1,400 lub więcej – czytamy na 
stronie speedwayekstraliga.pl. Pod nume-
rami 1 – 7 (goście) oraz 9 – 15 (gospodarze), 
zgłoszeni będą musieli być co najmniej dwaj 
zawodnicy krajowi, nieposiadający licencji 
międzynarodowej, a także dwaj zawodnicy 
posiadający licencję wydaną przez inną fe-
derację niż Polski Związek Motorowy. Nu-
mery startowe: 6, 7, 14 i 15 zarezerwowane 
będą dla młodzieżowców (U21). Rezer-
wowi (pod 8 i 16), będą mogli być zawodni-
kami krajowymi, jak i obcokrajowcami. Jak 
zauważa Włókniarz Częstochowa, zawod-
nicy nie będą mogli tego samego dnia brać 
udziału w  meczu PGE Ekstraligi i  meczu 
“U24”. Piętnaście wyścigów rozegrane 
zostanie zgodnie z  tabelą biegową znaną 
z rozgrywek PGE Ekstraligi.

ZMIANY W PGE EKSTRALIDZE

Rozgrywki fazy play-off mają w  nad-
chodzącym sezonie ulegnąć modyfikacji. 
Dotychczas na tym etapie rozgrywek ry-
walizowały cztery zespoły – teraz udział 

w  nich będzie brało sześć drużyn. W  wy-
niku tej zmiany, rozegranych zostanie 
70 spotkań, a  nie 64 jak do tej pory. Po 
rozegraniu fazy zasadniczej, w  rundzie 
finałowej zmierzą się ze sobą: pierwsza 
drużyna w  tabeli z  szóstą, druga z  piątą 
oraz trzecia z  czwartą (dwumecze). - Zwy-
cięzcy zostaną sklasyfikowani według sum 
punktów meczowych zdobytych w  tych 
rundach, a przy równości punktów meczo-
wych – według punktów biegowych; przy 
równości punktów meczowych i  biego-
wych, o  kolejności w  klasyfikacji decyduje 
wyższa pozycja drużyny w końcowej tabeli 
po części zasadniczej rozgrywek – podaje 
speedwayekstraliga.pl i  dodaje - Drużyny, 
które przegrały dwumecz w  1 i  2 rundzie 
części finałowej, zostaną sklasyfikowane 
według sum punktów meczowych zdo-
bytych w  tych rundach, a  przy równości 
punktów meczowych – według punktów 
biegowych; przy równości punktów me-
czowych i  biegowych, o  kolejności w  kla-
syfikacji decyduje wyższa pozycja drużyny 
w  końcowej tabeli po części zasadniczej 
rozgrywek. Następnie, pierwsza drużyna 
z klasyfikacji “wygranych” zmierzy się z tak 
zwanym “szczęśliwym przegranym”. Drugą 
parę utworzy natomiast trzeci i  czwarty 
zespół “wygranych”. W  finale rywalizację 
o  złoto stoczą zwycięskie ekipy, a  medal 
z brązowego kruszcu powalczą przegrani.

SEZON 2022 OTWORZĄ IMME 
ORAZ MPPK

Oficjalnym otwarciem rozgrywek ligo-
wych w sezonie 2022 mają być IMME – In-
dywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa 
Ekstraligi oraz MPPK – Mistrzostwa Polski 
Par Klubowych, rozgrywane kolejno w  so-
botę i  w  niedzielę. Dokładne daty mają 
jeszcze zostać określone w rocznym kalen-
darzu sportu żużlowego.

Zmiany w PGE Ekstralidze

Nowością rozgrywki „U24”
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