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Jak bumerang powraca temat czternastych emerytur. Mimo że rządzący  
zapewniali, że będzie to świadczenie jednorazowe, ostatecznie zdecydowano,  

że i w tym roku zostanie ono wypłacone. Nie będzie za to dodatkowej waloryzacji.

Decyzja zapadła

Kolejnej waloryzacji 
nie będzie. 
Seniorzy dostaną 
za to „czternastki”

W  związku ze stale rosnącą in-
flacją pojawił się pomysł o  do-
datkowej waloryzacji emerytur. 
Rządzący analizowali, czy wobec 
zainstniałej sytuacji nie powrócić 
do wypłaty czternastki. - Decyzja 
została podjęta przez pana pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego, 
przez pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, że to świadczenie 
będzie realizowane właśnie anali-
zując sytuację gospodarczą i anali-
zując  przede wszystkim zasobność 
portfeli emerytów w związku z in-
flacją rosnącą. Dlatego 14. emery-
tura będzie w  czwartym kwartale 
tego roku wypłacana – zaznaczyła 
Marlena Maląg, minister rodziny  
i polityki społecznej.

Ile dokładnie wyniesie „czter-
nastka”? Tego na razie nie wia-
domo. Rządzący pracują nad 
ustawą, w  której znajdą się szcze-
góły dotyczące tego świadczenia. 
Wstępne założenia są takie, aby 
była ona na poziomie minimalnej 
emerytury, czyli około 1338 zł 
brutto. Czy wszyscy seniorzy mogą 
liczyć na dodatkowy zastrzyk go-
tówki? Niestety nie. W odróżnieniu 
od trzynastek, będzie obowiązy-
wało kryterium dochodowe. Me-
chanizm wypłacania świadczenia 
ma być bowiem podobny, jak przed 
rokiem – złotówka za złotówkę. 
To oznacza, że emeryci, którzy 
przekroczą próg dochodowy, będą 
mieli świadczenie pomniejszane 

o kwotę przekroczenia. Czternaste 
emerytury mają być wypłacane  
w czwartym kwartale tego roku.

Przy tej okazji przypominamy, 
że w  kwietniu ruszyła wypłata 
„trzynastek”. Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne wypła-
cane jest w  wysokości minimalnej 
emerytury. Otrzymają je wszyscy 
emeryci i  renciści – w  sumie ok.  
9,7 mln osób. Wysokość świad-
czenia wynosi 1388,44 zł i  jest 
wyższe o 87,56 zł niż w roku ubie-
głym. Szacowany koszt tegorocz-
nych trzynastek to 13,1 mld zł.
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 Panu Zdzisławowi Wolskiemu
Posłowi na Sejm RP

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składa

Przemysław Koperski
Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Zdrowia

Lekarze z Ukrainy  
nie zaleją naszego rynku
W  Polsce brakuje co najmniej 
60-70 tysięcy lekarzy specjali-
stów. Kiedy wybuchła wojna 
na Ukrainie i do Polski przyje-
chało ponad 2,5 miliona 
uchodźców, lekarze są jeszcze 
bardziej potrzebni. Polskie 
placówki medyczne liczyły, że 
luki uzupełnią specjaliści 
z Ukrainy. Niestety jest ich na 
razie co najwyżej kilkuset.

Na razie zaledwie kilkuset le-
karzy specjalistów i  dentystów 
złożyło w Ministerstwie Zdrowia 
wnioski o  uzyskanie prawa 
wykonywania zawodu (PWZ). 
Procedura została co prawda 
uproszczona specustawą przy-
jętą przez Sejm po wybuchu 
wojny na Ukrainie, ale i tak trwa 
2-4 tygodnie.

Wnioski składane są na: okre-
ślony zakres czynności, czas 
i  miejsce zatrudnienia  wnioski 
o  warunkowe PWZ  bez specjali-
zacji oraz o  warunkowe PWZ ze 
specjalizacją.

W  przypadku pielęgniarek 
i  położnych oraz ratowników 
medycznych te dane są jeszcze 
niższe. W  przypadku tych pierw-
szych złożono kilkadziesiąt wnio-
sków, a w przypadku ratowników 
są to pojedyncze wnioski. Jak 
widać Ukraińcy nie rozwiążą 
problemów z  brakiem lekarzy 
specjalistów w  Polsce. Według 
danych Naczelnej Izby Lekar-
skiej z  ubiegłego roku w  Polsce 
brakuje aż 68 tysięcy lekarzy, 
a  w  szpitalach nie ma również 
pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zapo-
wiada, że nie będzie się zajmowało 
koordynowaniem zatrudniania 
medyków z Ukrainy w Polsce.

- Minister Zdrowia wydaje je-
dynie zgody na pracę, które nie-
zbędne są do uzyskania prawa 
wykonywania zawodu. Działania 
dotyczące pośrednictwa pracy nie 
są we właściwości Ministerstwa 
Zdrowia - informuje Katarzyna 
Kubicka-Żach z  Biura Komuni-
kacji Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia i rząd nie 
zamierzają rozszerzać przepisów 
o lekarzy z Białorusi.

- Rozwiązania dotyczące tzw. 
systemu uproszczonego dotyczą 
wszystkich osób, które uzyskały 

kwalifikacje poza Unią Euro-
pejską. Trzy tryby, w  których mi-
nister zdrowia wydaje decyzje 
uregulowane są w  art. 7 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty - mówi Katarzyna Kubicka-
-Żach. - Natomiast rozwiązania 
dotyczące obywateli Ukrainy 
są dodatkowo uregulowane 
w ustawie o pomocy obywatelom 
Ukrainy w  związku z  konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa i  są dedykowane wyłącznie 
obywatelom Ukrainy.

Jak mówią lekarze, specjaliści 
z  Ukrainy to kropla w  morzy po-
trzeb, mimo to wszystkie szpitale 
w  Polsce starają się o  pracow-
ników ze wschodu. Otwarty dla 
medyków jest Miejski Szpital 
Zespolony, który byłby w  stanie 
zatrudnić nawet 20 lekarzy. - Są 
zapytania i  zainteresowanie ze 
strony ukraińskich lekarzy, ale 
zobaczymy, co z  tego wyniknie 
– mówi Wojciech Konieczny, dy-
rektor Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego i  senator RP. Nieco lepiej 
wygląda sprawa zatrudnienia 
personelu medycznego. Wkrótce 
w  szpitalu będą pracować co naj-
mniej trzy pielęgniarki z Ukrainy.

Obecnie największe zapo-
trzebowanie na lekarzy spe-
cjalistów jest w  22 dziedzinach 
uznanych za dziedziny priory-
tetowe. Dziedziny te zostały 
wymienione w  rozporządzeniu 
ministra zdrowia w  sprawie 
określenia priorytetowych dzie-
dzin medycyny i  należą do nich:  
1) anestezjologia i  intensywna 
terapia; 2)   chirurgia dziecięca; 
3)   chirurgia ogólna; 4)   chirurgia 
onkologiczna; 5)   choroby we-
wnętrzne; 6)   choroby zakaźne;  
7)   geriatria; 8)   hematologia; 
9)   kardiologia dziecięca; 10)  
medycyna paliatywna; 11)  me-
dycyna ratunkowa; 12)  medy-
cyna rodzinna; 13)  neonatologia;  
14)  neurologia dziecięca; 15)  on-
kologia i  hematologia dziecięca; 
16)  onkologia kliniczna; 17)  pa-
tomorfologia; 18)  pediatria;  
19)  psychiatria; 20)  psychiatria 
dzieci i  młodzieży; 21)  radiote-
rapia onkologiczna; 22)  stomato-
logia dziecięca.

Najnowsza tablica trwania 
życia pozwala obliczyć wyższe 
świadczenia przyszłym eme-
rytom. Dla osoby, która 
przejdzie na emeryturę 
w  wieku 60 lat, świadczenie 
będzie wyższe o 3,7 proc., a dla  
65 latka – o 4,1 proc. niż to wy-
liczone na podstawie 
poprzedniej tablicy. Nowe ta-
blice obowiązują od 1 kwietnia 
do końca marca 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny 
ogłosił nową tablicę średniego 
dalszego trwania życia kobiet 
i  mężczyzn. Na podstawie zawar-
tych w niej danych ZUS oblicza wy-
sokość emerytury osobom, które 
osiągnęły wiek emerytalny i  zło-
żyły wniosek o  świadczenie. Już 
drugi rok z  rzędu nastąpił spadek 
średniego dalszego trwania życia 
we wszystkich przedziałach wie-
kowych. Jest to spowodowane 
większą umieralnością.

Dane niezbędne do wyliczenia 
emerytury

W  ubiegłym roku odnotowano 
519 tys. zgonów, czyli o  33 tys. 
więcej niż w  2020 r.  oraz o  111 
tys. więcej niż w  2019 r. W  re-
zultacie po raz drugi z  rzędu na-
stąpił spadek średniego dalszego 

trwania życia we wszystkich 
przedziałach wiekowych. - Dane 
zawarte w  tablicy GUS są nie-
zbędne do obliczenia wysokości 
emerytury. Ustalenie wysokości 
emerytury to proste działanie 
matematyczne. Należy podzielić 
sumę zwaloryzowanych składek 
emerytalnych zgromadzonych na 
koncie w  ZUS (od stycznia 1999 
r.) i  zwaloryzowanego kapitału 
początkowego (za okres do 31 
grudnia 1998 r.) przez przeciętne 
dalsze trwanie życia. W  tablicy 
jest ono wyrażone w  miesiącach, 
które statystycznie emeryt powi-
nien przeżyć. Jeśli to statystyczne 
dalsze trwanie życia się zmniejsza 
to wyliczone świadczenie jest 
wyższe  - tłumaczy Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w  województwie 
śląskim.

ZUS sprawdza, które tablice są 
korzystniejsze dla emeryta

ZUS będzie korzystał z  nowej 
tablicy GUS od 1 kwietnia. Naj-
nowsza tablica trwania życia po-
zwala obliczyć emeryturę osoby 
w  wieku 60 lat wyższą o  3,7 
proc., a  osoby w  wieku 65 lat – 
o  4,1 proc. niż na podstawie po-
przedniej tablicy. Dla przykładu 
60-latka z  kapitałem 500 tys. zł 
otrzyma emeryturę w  kwocie 

2092,51 zł, czyli większą o  74,36 
zł. Z  kolei 65-latek z  kapitałem 
500 tys. zł uzyska emeryturę 
w kwocie 2548,42 zł, czyli większą 
o 101,04 zł. - Osoby, które osiągną 
wiek emerytalny między kwiet-
niem tego roku a  marcem przy-
szłego roku, nie muszą spieszyć 
się z  przejściem na emeryturę, 
aby skorzystać z  tegorocznej ta-
blicy. Przyznając emeryturę ZUS 
zawsze sprawdza, czy dla zain-
teresowanego korzystniejsze 
jest przyjęcie do obliczeń danych 
z tablicy trwania życia, która obo-
wiązuje w  momencie złożenia 
wniosku o  emeryturę, czy ukoń-
czenia wieku emerytalnego  – do-
daje rzeczniczka.

Nowe tablice nie dla wszystkich

Nie wszyscy mogą skorzystać 
z nowych tablic GUS. Przeliczenie 
emerytury jest możliwe w  ściśle 
określonych sytuacjach, na przy-
kład, gdy emeryt po przyznaniu 
świadczenia pracuje i odprowadza 
składki emerytalne. Raz na rok 
lub po ustaniu zatrudnienia może 
je sobie doliczyć do świadczenia. 
Nowa tablica zostanie wykorzy-
stana wyłącznie w odniesieniu do 
dodatkowych, a  nie wszystkich 
składek. Jednak co do zasady 
nowe tablice nie dotyczą osób, 
które już przeszły na emeryturę.

ZUS

Nowe tablice GUS korzystne  
dla przyszłych emerytów

Częstochowa

Świąteczne symbole na placu Biegańskiego
W  centrum naszego 
miasta zrobiło się świą-
tecznie. Młodzi 
częstochowianie, przed-
szkolaki oraz uczniowie, 
na zaproszenie siostry 
Mileny ze zgromadzenia 
świętego Józefa, wyko-
n a l i  o z d o b y 
wielkanocne. Palmy 
można podziwiać na 
placu Biegańskiego.

Tak jak w  latach poprzednich 
siostra Milena zaprosiła przed-
szkolaków i  uczniów Często-
chowy do wzięcia udziału w akcji 
pod hasłem “Wielkanoc na placu 
Biegańskiego”. Efekt? W  pobliżu 
kościoła św. Jakuba stanęło kilka-
naście białych skrzynek – z każdej 
wystają gałązki przyozdobione 
kolorowymi pisankami i  innymi 
świątecznymi motywami stworzo-
nymi przez najmłodszych.

Odzew przerósł najśmielsze 
oczekiwania siostry 
Mileny. Dekoracje przy-
gotowało w  sumie kil-
kadziesiąt placówek. 
Reprezentanci po-
szczególnych spotkali 
się w  czwartek na 
placu Biegańskiego 
i  wspólnie dekorowali 
gałązki. - Brakuje mi 
słów, aby wyrazić, jak 

wspaniała jest młodzież 
i  dzieci z  naszego miasta. 
Chyba w  żadnym mie-
ście nie znajdziemy tak 
cudownych przedszko-
laków, uczniów, oddanych 
nauczycieli i  dyrektorów 
szkół – podkreślała siostra 
Milena. To właśnie dzięki 
pracy najmłodszych cen-
trum miasta wygląda jak 
kolorowy ogród wielka-
nocny. Podczas wydarzenia 
nie zapomniano również 

o  sytuacji na Ukrainie. Zgro-
madzeni na placu Biegań-
skiego okazali wsparcie 
i  wyrazili solidarność z  na-
szym wschodnim sąsiadem.  

Ku uciesze najmłod-
szych na zakończenie 
spotkania na placu Bie-
gańskiego wypuszczono 
gołębie symbolizujące 
pokój. Ptaki z  dotarciem 
do swojego gołębnika 
nie miały żadnego pro-

blemu. Miały 
do pokonania 
nieco ponad 
d w a d z i e ś c i a 
k i l o m e t r ó w 
– zostały bo-
wiem „wy-
p o ż y c z o n e ” 
od hodowcy 
z Kłomnic.
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Studenci Politechniki Często-
chowskiej po raz kolejny 
zakwalifikowali się do finałów 
największych i  najbardziej 
prestiżowych zawodów ła-
zików marsjańskich na świecie 
- University Rover Challenge! 
W  tym roku do rywalizacji 
zgłosiła się rekordowa liczba 
zespołów z  całego świata. 
Ostatecznie wybrano 36 naj-
lepszych ekip z 10 krajów.

Prestiżowe zawody

University Rover Challenge 
to prestiżowe zawody łazików 
marsjańskich. Zespół studentów 

Politechniki Częstochowskiej 
odnosił już w  nich spektakularne 
sukcesy – w 2018 roku okazał się 
bezkonkurencyjny i  wygrał całą 
rywalizację. Z  powodu pandemii 
organizacja kolejnych zawodów 
była niemożliwa. - Ostatnie za-
wody odbyły się w  2019 roku. 
Od tego momentu nie było moż-
liwości startu i  sprawdzenia na-
szych osiągnięć – przyznaje Dawid 
Cekus, opiekun zespołu. - W 2021 
odbyły się zawody wirtualne. To 
nie odpowiadało jednak praw-
dziwej rywalizacji. Dopiero w bie-
żącym roku Amerykanie doszli 
do wniosku, że wirus jest w  od-

wrocie, więc można spróbować 
przeprowadzić finały w  Stanach 
Zjednoczonych - dodaje.

Rekordowa liczba zgłoszeń

Do rywalizacji zgłosiło się 99 
zespołów z  całego świata. To re-
kordowa liczba! Ostatecznie wy-
brano 36 ekip z  10 krajów, które 
awansowały do finału. Wśród 
nich są cztery z  Polski. Nasz kraj 
reprezentować będą studenci 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w  Krakowie, 
Politechniki Świętokrzyskiej, 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
i  oczywiście Politechniki Często-

chowskiej. Zespół PCz Rover Team 
tworzą studenci Koła Naukowego 
Komputerowego Projektowania 
Urządzeń Mechatronicznych 
i  Maszyn Politechniki Często-
chowskiej. - Cieszę się, że zespół 
Politechniki Częstochowskiej 

jest wśród najlepszych 36 drużyn 
z  całego świata – mówi Norbert 
Sczygiol, rektor Politechniki Czę-
stochowskiej. - Jeśli uda zająć się 
wysokie miejsce, to sukces będzie 
jeszcze większy. Nasza uczelnia 
bardzo lubi takie inicjatywy. 
Dzięki nim nasi studenci kształcą 
się w  sposób wszechstronny - nie 
tylko teoretycznie, ale i  prak-
tycznie – podkreśla.

Finały odbędą się w  dniach 1-4 
czerwca  w Mars Desert Research 
Station (MDRS) w Utah w Stanach 
Zjednoczonych. - Rover Team staje 
się powoli znakiem firmowym Po-
litechniki Częstochowskiej. Jako 
miasto bardzo się z tego cieszymy 
i  liczymy na kolejne sukcesy – 
przyznaje Piotr Grzybowski, wice-
prezydent miasta.

Ostatnie szlify

Obecnie zespół PCz Rover Team 
pracuje nad udoskonalaniem 
konstrukcji łazika Modernity 3 
i  przeprowadza zaawansowane 
testy, aby przygotować się do 
zawodów terenowych w  jednym 
z  najbardziej ekstremalnych i  po-
dobnych do Marsa środowisk na 
Ziemi. - Nasz łazik był przebu-
dowywany od 2018 roku. Prace 
trwały w  pandemii. Studenci 

mieli więc utrudnione zadanie – 
podkreśla Dawid Cekus. - Osta-
tecznie w Stanach Zjednoczonych 
zaprezentujemy łazika o  nazwie 
Modernity 3 plus. Jest on spe-
cjalnie składany – musi bowiem 
zmieścić się na wagę 1,2 na 1,2 
m. Nie można go rozkładać na 
części. Zastosowaliśmy więc trik, 
chyba jedyny w  swoim rodzaju. 
Poza tym jego masa nie może 
przekraczać 50 kg. Tu jesteśmy 
na granicy, bo nasz łazik waży 
49,800. Jak na razie testowaliśmy 
go w  Olsztynie i  na naszym Bał-
tyku. Najważniejsze testy jednak 
dopiero przed nami – zdradza. 
Przed zespołem PCz Rover Team 
czas wytężonej pracy. W  połowie 
maja łazik musi zostać wysłany 
do Stanów Zjednoczonych. - Nasz 
łazik jest bardzo sprawny, zwinny 
i  potrafi pokonywać różnego ro-
dzaju przeszkody. Nowość, to 
fakt, że łazik musi jeździć auto-
nomicznie i  znaleźć kody QR bez 
pomocy studentów. Kolejną no-
wością jest badanie gleby – w tym 
roku ma być ona badana właśnie 
na łaziku. Wierzę w  nasz zespół 
i mam nadzieję, że będzie walczył 
o najwyższe laury – podsumowuje 
Dawid Cekus.
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Co ważne, trzynasta emerytura jest wolna 
od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma 
wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, 
zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Ponadto, od 
świadczenia nie jest pobierany podatek od osób 
fizycznych. Aby otrzymać „trzynastkę” nie trzeba 
składać dodatkowych wniosków.

W sumie z tytułu trzynastej emerytury do eme-
rytów i rencistów trafi (w latach 2019-2022) ok. 
47,8 mld zł.

Z początkiem marca emerytury i renty 
wzrosły o 7 proc. To więcej niż wynika 
z ustawowego wskaźnika waloryzacji. 
Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w poprzednim 
roku kalendarzowym i jest zwiększony 
o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w po-
przednim roku kalendarzowym.
Według danych GUS wskaźnik powinien 
wynieść 5,7 proc., ale rząd zadecydował 
o wyższej waloryzacji na poziomie 7 proc.
Od marca najniższa emerytura, renta so-
cjalna i renta rodzinna wynoszą 1338,44 
zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku 
ubiegłym i o 458 zł więcej niż w 2015 
r. Osoby częściowo niezdolne do pracy 
otrzymały świadczenie w wysokości 
1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok 
wcześniej.

Decyzja zapadła

Kolejnej waloryzacji  
nie będzie. 
Seniorzy dostaną  
za to „czternastki”

Wojewódzkie dofinansowania

Pieniądze  
dla częstochowskich 
działkowców

Z Koniecpola do granic województwa

Droga za 70 mln 
złotych

Częstochowskie ogródki działkowe otrzymały dofinanso-
wanie z środków samorządu województwa śląskiego. ROD 
„im. A.Mickiewicza” dostanie ponad 35 tysięcy złotych,  
a ROD „Wypalanki” ponad 49 tysięcy złotych.

Samorząd województwa śląskiego na Rodzinne Ogrody Działkowe 
zarezerwował kwotę 1,5 mln. Na początek jednak podzielono ponad 
628 tysięcy złotych, które trafiły do 17 podmiotów. Symboliczne 
czeki zostały już przekazane przedstawicielom poszczególnych 
ogródków działkowych. - Ogrody działkowe od ponad 120 lat są 
miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych – pod-
kreśla Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. - O 
ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spo-
śród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym 
wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu 
zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młode, które 
chcą kontynuować tradycje rodziców i tworzyć warunki do zdro-
wego wypoczynku dla swoich dzieci. Cieszę się, że dzięki pozy-
skanym funduszom Wasze ogrody wypięknieją. Zapraszam także 
działkowców do udziału w kolejnym naborze, który potrwa do końca 
maja i w którym do rozdysponowania pozostaje 900 tysięcy złotych 
– dodaje marszałek województwa.

Dofinansowanie otrzymają między innymi działkowcy z Często-
chowy. ROD „im. A. Mickiewicza” dostanie ponad 35 tysięcy złotych, 
a ROD „Wypalanki” ponad 49 tysięcy złotych. W przypadku tego 
pierwszego pieniądze zostaną przeznaczone na renowację rowu 
melioracyjnego służącego małej retencji. „Wypalanki” dofinanso-
wanie przeznaczą na budowę drogi wewnętrznej.

Środki finansowe przeznaczane na dofinansowania są fundu-
szami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyski-
wane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na 
podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przed-
miotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej 
ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, 
które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym 
do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

70 mln złotych zabezpieczono w budżecie na budowę 
drogi od przejazdu kolejowego w  Koniecpolu do 
granic województwa śląskiego. Odcinek ma mieć dłu-
gość 7 km.

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło 
się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju, finansowaniu 
i  bezpieczeństwa na drogach w  Subregionie Północnym. 
Uczestniczyli w nim marszałek Jakub Chełstowski i  lokalni 
samorządowcy, w tym burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga 
oraz starosta częstochowski Krzysztof Smela. Głównym te-
matem były inwestycje drogowe w  tej części regionu. - Na 
remonty, modernizacje i budowy kolejnych odcinków w pla-
nach na lata począwszy od 2018 do 2024 roku województwo 
będzie wydatkowało w  sumie aż 2,5 mld zł. To ogromna 
kwota, ale i  także wiele realizowanych zadań – podkreślał 
marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Przez gminę Koniecpol przebiegają dwie drogi woje-
wódzkie: DW 786 o długości 13,1 km i DW 794 o długości 
4,4 km. W  ramach poprawy komfortu i  bezpieczeństwa 
użytkowników drogi wojewódzkiej nr 794 w  2016 roku 
wykonano poprawę odwodnienia w  ciągu ul. Mickiewicza 
w Koniecpolu.

W  latach 2016 – 2019 wykonano dokumentację projek-
tową wraz z  uzyskaniem decyzji dla zadania „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Św. Anna do 
granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 1,22 mln. W do-
kumentacji projektowej wydzielono odcinki dla sprawniej-
szej możliwości realizacji prac. W  gminie Koniecpol łączna 
długość DW 786 do przebudowy według projektu to 11,2 
km. Obejmuje on przebudowę drogi, przebudowę i budowę 
systemu odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników 
i  ciągów pieszo-rowerowych, a  także przebudowę urzą-
dzeń obcych kolidujących z  zakresem robót do wykonania. 
W  planie rzeczowo-finansowym inwestycji i  remontów 
zabezpieczono kwotę 70 mln zł na realizację jednego z od-
cinków - od przejazdu kolejowego w  Koniecpolu w  stronę 
granicy województwa o  długości 7 km. Przetarg na reali-
zację prac ma zostać ogłoszony w drugiej połowie roku.

Sukces studentów Politechniki Częstochowskiej

Polecą do Stanów Zjednoczonych  
pochwalić się łazikiem marsjańskim
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NAGRODY 
PACHNĄCE WIOSNĄ

Pełną listę nagród znajdziesz na naszej stronie internetowej.

9 KWIETNIA, 11:00-18:00
Zrób zakupy za min. 150 zł 

i odbierz nagrodę z wiosennej kolekcji
HOME&YOU, HOMLA lub gustowny bukiet tulipanów!

W akcji nie biorą udziału paragony z hipermarketu.
Wielokrotność kwoty 150 zł uprawnia do odbioru jednej nagrody.

Pula nagród do wyczerpania zapasów.

Znajdź nas i polub na FB

auchanczestochowa.plCentrum Handlowe Auchan Poczesna
ul. Krakowska 10, Poczesna
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- Na skutek wojny w Ukrainie  
i przemieszczania się ludności 
do naszego kraju możemy się 
spodziewać wzrostu różnego 
rodzaju zakażeń, nie tylko 
COVID-19, nawet takich jak 
HIV – alarmowali eksperci 
podczas konferencji „Wiruso-
logia 2022 – najnowsze 
doniesienia”.

Podczas spotkania zaznaczono, 
że kluczową rolę będzie miało 
przekonanie ludności ukraińskiej 
do szczepień, bo najlepiej chronią 
one przed infekcjami i są najbar-
dziej efektywną metodą terapii. 
Kłopot polega na tym, że część 
Ukraińców nie jest przekonanych 
do szczepień. Jest to w znacznym 
stopniu skutek dezinformacji na 
ten temat, jaka od wielu lat była 
rozwijana w Ukrainie, nie tylko w 
czasie pandemii COVID-19.

Jak przyznają eksperci, w czasie 
wojny zawsze zwiększa się za-
grożenie chorobami zakaźnym i 
w jednakowym stopniu dotykają 
one żołnierzy, jak i cywilów. A 
sprzyja temu migracja ludności, 
silne stresy psychiczne oraz 
mniejsza odporność ludzi do-
tkniętych działaniami wojennymi.

W Ukrainie sytuacja epide-
miczna niektórych schorzeń była 
gorsza niż w naszym kraju już 
przed wybuchem wojny. Przy-
kładem jest AIDS. Z danych 
przedstawionych podczas kon-

ferencji wynika, że w tym kraju 
przed wybuchem wojny z wi-
rusem HIV żyło co najmniej 250 
tys. osób, spośród których lekami 
antyretrowirusowymi leczonych 
było 156 tys. pacjentów. W Polsce 
od 1985 r. do początku 2022 r. w 
sumie stwierdzono 15 196 za-
każeń HIV (zaledwie 0,04 proc. 
populacji). Leczonych jest 14,5 
tys. pacjentów, w tym 94 dzieci.

Ukraińcy znacznie częściej cho-
rują z powodu gruźlicy. Szacuje 
się, w 2020 r. z tego powodu cho-
rowało od 21 do 45 tys. z nich, 
czyli od 49 do 102 osób na 100 
tys. ludności. W tym samym roku 
w naszym kraju było 3,1-4,1 tys. 
chorych na gruźlicę (od 8,2 do 
11 przypadków na 100 tys. lud-
ności). Jeszcze poważniejszym 
wyzwaniem jest coraz bardziej się 
rozprzestrzeniająca na świecie 
gruźlica oporna ma leczenie.  
W Ukrainie było w 2020 r. 3076 
takich przypadków, a w Polsce – 
zaledwie 36.

Zdaniem ekspertów w najbliż-
szej przyszłości ważna rolę będą 
pełniły szczepienia przeciwko 
różnych zakażeniem, w tym 
również przeciwko COVID-19. - 
Trzeba wszystko zrobić, żeby nie 
dopuścić do rozprzestrzeniania 
się rożnych chorób zakaźnych w 
Polsce, bo z roku na rok będzie 
coraz trudniej – przekonywał 
ekspert ochrony zdrowia Jakub 
Szulc.

Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny wydał decyzję o 
wycofaniu z obrotu popular-
nego leku obniżającego 
cholesterol.

GIF kazał wycofać serię leku 
Atorvox, stosowanego na ob-
niżenie poziomu cholesterolu. 
Konkretnie chodzi o serię 21212 
produktu leczniczego Atorvox, 
40 mg, tabletki powlekane z datą 
ważności 09.2023.  Wszystko 
przez błąd w oznaczeniu mocy 
produktu leczniczego na opako-
waniu zewnętrznym.

Aktualny projekt graficzny 
opakowania zewnętrznego ww 
produktu leczniczego zawiera 
prawidłową informację o mocy 
produktu leczniczego, tj. 40 mg 
zamieszczoną na trzech ścianach 
opakowania zewnętrznego oraz 
jednocześnie błędną informację 
o mocy 20 mg, umieszczoną na 
jednej z bocznych ścianek opako-

wania. Zdaniem GIF może to pro-
wadzić do błędnego wydawania 
produktu leczniczego z apteki.  
A to z kolei może stwarzać za-
grożenie dla zdrowia pacjentów  
i stanowi przesłankę do wyco-
fania błędnie oznakowanego pro-
duktu leczniczego z obrotu.

Podmiot odpowiedzialny po-
informował, że seria 21212 
produktu leczniczego Atorvox,  
40 mg, tabletki powlekane, zo-
stała wprowadzona do obrotu 
jako pierwsza i jedyna po zmianie 
wzoru graficznego opakowania

Atrox należy do grupy statyn. 
Ta grupa leków stosowana 
jest w celu obniżenia stężenia 
lipidów we krwi, a przede 
wszystkim cholesterolu. 
Zwiększone stężenie lipidów 
we krwi niesie ze sobą ryzyko 
wystąpienia chorób sercowo-
-naczyniowych. 

Z powodu przemieszczania się ludności

Jesteśmy narażeni 
na różnego rodzaju 
zakażenia

Sprawdź, czy masz go w swojej apteczce

Lek obniżający 
cholesterol wycofany  
z obrotu

Także w śląskim oddziale

„Cicha godzina” w NFZ

Czy wiesz dlaczego?

Ustąp miejsca starszym i schorowanym

Ministerstwo Zdrowia

Specjalna aplikacja ułatwiająca 
porozumiewanie się

Potrzebujesz spokoju i wyci-
szenia w czasie załatwiania 
spraw w sali obsługi klientów 
NFZ? To możliwe za sprawą 
wprowadzenia nowej usługi. 
Wystarczy umówić wizytę w 
czasie „Cichej godziny”, pod-
czas której ograniczone są 
bodźce wzrokowe i słuchowe.

„Cicha godzina”

„Cicha godzina” to czas ogra-
niczenia bodźców wzrokowych i 
słuchowych, których nadmierne 
natężenie jest szczególnie uciąż-

liwe dla osób w spektrum autyzmu.

Przyjdź we wtorek między 
 14.00 a 15.00

W każdy wtorek od 14.00 do 
15.00 w siedzibie głównej Ślą-
skiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ panują specjalne 
warunki. Światła są wygaszone 
lub przyciemnione, a telefony i 
komunikaty głosowe wyciszone. 
Rozmowy są prowadzone – za-
równo przez pracowników, jak i 
klientów – w sposób cichy i nie-
zakłócający spokoju.

Zarezerwuj dłuższą  
„cichą” wizytę

Osoby ze szczególnymi potrze-
bami oraz ich opiekunowie mogą 
także skorzystać z wydłużonego, 
30-minutowego czasu obsługi w 
odizolowanym, wyciszonym po-
mieszczeniu. Wizytę w swoim 
oddziale wojewódzkim NFZ 
można zarezerwować przez:
• stronę internetową,
• telefon – 800-190-590.

Kilkaset plakatów informują-
cych o podstawowych 
zasadach kultury rozwieszono 
w środkach komunikacji miej-
skiej oraz w wielu budynkach 
mieszkalnych na terenie na-
szego miasta. To efekt 
zainicjowanej przez MPK w 
Częstochowie akcji, której 
partnerem jest ZGM TBS.

- Istotą przedsięwzięcia jest 
przypomnienie każdemu z nas, 
że należy ustępować miejsca w 
pojazdach publicznego trans-
portu publicznego tym, którzy 
potrzebują tego najbardziej 
- mówi Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstochowie. 
- Osoby starsze, niepełno-
sprawne, kobiety w ciąży to 
grupa pasażerów, która powinna 

być traktowana przez innych 
z należytym szacunkiem. Wy-
razić go możemy w najprostszy 
sposób – ustępując miejsca w 
podróży autobusem i tram-
wajem po mieście czy regionie, 
a to ułatwi osobom z ogranicze-
niami ruchowymi korzystanie z 
komunikacji miejskiej - podsu-
mowuje.

Ministerstwo Zdrowia uru-
chomiło aplikację LikarPL, 
która ułatwia porady lekar-
skie dla obywateli Ukrainy. 
Umożliwia ona szybką dia-
gnozę stanu zdrowia pacjenta, 
a  także komunikację między 
pacjentem i  lekarzem, który 
nie posługuje się językiem 
ukraińskim.

Aplikacja składa się z  dwóch 
modułów – dla pacjenta i  dla 
lekarza. W  części dla pacjenta 
znajduje się specjalny formu-
larz, do którego należy wpisać 
podstawowe dane o  stanie 
zdrowia. Pozwoli to lekarzowi 
przygotować się do konsultacji 
medycznej. Ankietę można wy-
pełnić na komputerze lub tele-

fonie, dostępna jest w  języku 
ukraińskim, rosyjskim, polskim 
oraz angielskim.

Po wypełnieniu formularza na-
leży zapamiętać lub zapisać jego 
indywidualny numer. Numer 
pacjent poda lekarzowi przed 
konsultacją medyczną, lekarz 
spyta także o  datę urodzenia. 
Na podstawie podanych danych 
aplikacja odszuka wypełniony 
formularz. Można go również 
pobrać  i  wydrukować. Formu-
larz jest dostępny w języku ukra-
ińskim, polskim oraz angielskim.

Moduł dla lekarza jest wy-
korzystywany podczas wizyty. 
Dzięki aplikacji w czasie konsul-
tacji medycznej język ukraiński/
rosyjski będzie tłumaczony na 

język polski oraz język polski na 
język ukraiński/rosyjski. Gdy pa-
cjent będzie mówił po ukraińsku, 
to lekarz otrzyma transkrypcję 
w języku polskim. Lekarz będzie 
wykorzystywać język polski, 
a  pacjent otrzyma transkrypcję 
w  języku ukraińskim. Moduł za-
pewnia sprawną komunikację 
pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Zarówno formularz, jak i  tran-
skrypcja rozmowy mogą być 
wygenerowane do pliku pdf 
i  wydrukowane. Wygenerowany 
plik będzie dostępny w  języku 
ukraińskim, rosyjskim, polskim 
oraz angielskim. Aplikacja zo-
stała udostępniona pod linkiem: 
https://likar.mz.gov.pl
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Jedyny taki projekt na Świecie! 
Orkiestra Księżniczek TOM-
CZYK ART , gwiazdorska obsada, 
soliści, międzynarodowy balet, 
przepiękne głosy oraz projekcje 
multimedialne. To wszystko do 
zobaczenia już wkrótce pod-
czas Koncertu Wiedeńskiego 2 
 – NOWY PROGRAM.

To także zapierające dech 
w  piersiach, bajkowe kostiumy, 
które przeniosą widzów do ma-
gicznego, wiedeńskiego świata 
Króla Walca - Johanna Straussa. 
Nie zabraknie muzycznych 
żartów, niespodzianek i skeczów. 
Udowodnimy tym samym, że mu-
zyka łączy pokolenia i  nie zna 
granic! Niekwestionowana, naj-
bardziej rozpoznawalna, jedyna 
na Świecie Orkiestra Księżniczek 
Tomczyk Art wykonująca wy-
łącznie muzykę Króla Walca - Jo-
hanna Straussa nieprzerwanie od 
niemal dekady!  

Podczas koncertu wystąpią dla 
Państwa obdarzeni wspaniałymi 
głosami, fantastyczni soliści 
operowi oraz gwiazdy polskiego 
i  międzynarodowego baletu. To-
warzyszyć im będą wybitni kame-
raliści występujący na co dzień 
z  najlepszymi orkiestrami i  dy-
rygentami w  Polsce i  na świecie. 
Na scenie pojawią się laureaci 
międzynarodowych konkursów 

muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści mię-
dzynarodowej estrady, artyści 
występujący w największych pol-
skich i  światowych salach kon-
certowych. 

Wzruszają i  bawią publikę od 
wielu lat, za każdym razem przyj-
mowani owacjami na stojąco!  
Tradycją stały się już coroczne 
Noworoczne Koncerty Wiedeń-
skie w  wykonaniu tej niezwykłej 

grupy wspaniałych artystów. 
To połączenie klasycznej wie-

deńskiej formy i  kunsztu z  mło-
dością, wdziękiem, werwą 
i niespotykaną muzykalnością ar-
tystów wykonujących to jedyne 
w swoim rodzaju widowisko. 

Zabrzmią największe, po-
nadczasowe i  wiecznie bliskie 
sercom melomanów przeboje 
króla walca - Johanna Straussa, 
nie zabraknie także popisowych 

arii z  najsłynniejszych operetek 
„Zemsta nietoperza”, „Baron 
cygański”, „Wesoła wdówka”, 
„Księżniczka czardasza” oraz 
„Kraina uśmiechu”. Publiczność 
usłyszy m.in.: Walc „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, Arię Barin-
kaya „Wielka sława to żart”, Duet 
wszech czasów „Usta milczą 
dusza śpiewa”, polkę „Tritsch- 
Tratsch” oraz słynny „Marsz Ra-
deckiego”. W  klimat magicznych 
bali wiedeńskich wprawią Pań-
stwa olśniewające kreacje arty-
stów, przepiękne suknie balowe 
solistek oraz Orkiestry Księżni-
czek Tomczyk Art wykonującej to 
niezwykłe widowisko.

Przeniesiemy Państwa do baj-
kowego świata. Tutaj każdy może 
bujać się w  rytm muzyki oraz 
śpiewać wraz z  solistami naj-
piękniejsze melodie jak choćby 
„Wielka sława to żart”, czy „Usta 
milczą dusza śpiewa” Koncert 
Wiedeński to przede wszystkim 
doskonała zabawa. Chcemy 
śpiewać i  bawić się na scenie 
razem z  Państwem! U  nas nie 
zabraknie muzycznych żartów, 
niespodzianek i  skeczów. Udo-
wodnimy tym samym, że mu-
zyka nie zna granic. Jako pierwsi 
w  Polsce na tak szeroką skalę 
promujemy wiedeńską muzykę 
operetkową, a  także największe 
przeboje mistrza Johanna 
Straussa.

Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek wystąpi w Filharmonii Częstochowskiej.  
Koncert Wiedeński 2 – nowy program - już 23 kwietnia!

BILETY:
Kasa Filharmonii  
Częstochowskiej

ul. Wilsona 16, Cz-wa
Tel. 795 451 438

oraz sklepy Media Markt  
w całej Polsce

BILETY ONLINE:
https://bkb.pl/72911-02f68

Polski Balet  
Królewski 

Jeden z  najmłodszych i  jedno-
cześnie jeden z  najlepszych ze-
społów baletowych w  Europie. 
U  podstaw tworzenia Polskiego 
Baletu Królewskiego legła myśl, 
o  próbie zebrania najlepszych 
polskich, zachodnio i  południo-
woeuropejskich tancerzy w jeden 
zespół, który będzie odzwier-
ciedleniem najlepszych tradycji 
tańca klasycznego, jak również 
poszukiwania oryginalnych i  no-
woczesnych środków artystycznej 
ekspresji. 

W  skład Polskiego Baletu Kró-
lewskiego wchodzą tancerze na co 
dzień związani z  takimi zespołami 
i teatrami jak: Teatro alla Scala w Me-
diolanie, Teatro di San Carlo, Teatr 
Wielki w  Poznaniu, Łodzi, Varna 
Opera Theatre, Nuovo Teatro Abe-
liano, Sofia Opera and Ballet. Wśród 
naszych solistów znalazły się między 
innymi takie gwiazdy jak: Douglas 
de Oliveira Ferreira, Clara Uzhizake, 
Yassaui Mergaliev, Alessandro Bo-
navita, Arkadiusz Gumny, Marika 
Kucza, Stella Walasik, Wiktor Kra-
kowiak – Chu.

Tak dobrany zespół jest gwa-
rancją mistrzowskiego warsztatu, 
jak i  głębokiej znajomości świa-
towej klasyki tańca oraz współcze-
snych trendów. Tak dobrany zespół 
jest gwarancją mistrzowskiego 
warsztatu, jak i  głębokiej znajo-
mości światowej klasyki tańca oraz 
współczesnych trendów. 

„ Jezioro łabędzie”
Trudno znaleźć drugi tak mocno 

rozpoznawalny tytuł w  całej lite-
raturze baletowej, jak “Jezioro Ła-
będzie”. Balet wsiąkł na tyle mocno 
w  świadomość odbiorców, że stał 

się niemalże synonimem sztuki 
baletowej. Jak to często bywa 
prawdziwe arcydzieła zostają 
odkryte po czasie. To wyjątkowe 
dzieło nie od razu stało się prze-
bojem. Dopiero kolejna premiera, 
która odbyła się blisko dwadzie-
ścia lat później, w  nieco zmodyfi-
kowanej formie dramaturgicznej 
i  muzycznej zyskała przychylność 
publiczności. “Jezioro łabędzie” 
nazywane też baletem baletów to 
utwór o  wysoce dramatycznym 
zabarwieniu, w  którym szczęście 
może przynieść tylko śmierć. To 
także bardzo wymagające dzieło 
pod względem wykonawczym, 
o  czym publiczność będzie mogła 
przekonać się sama, wybierając się 
na proponowany przez nas spek-
takl. Możliwość spędzenia wie-
czoru z artystami Polskiego Baletu 
Królewskiego, z  pewnością do-
godzi najbardziej wymagającym 
koneserom sztuki baletowej. 

Najpiękniejszy spektakl baletowy świata - Jezioro Łabędzie  
w wykonaniu POLSKIEGO BALETU KRÓLEWSKIEGO  

już 11 kwietnia w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej!
Polski Balet Królewski - jeden z najlepszych zespołów baletowych w Europie - WSPIERAJMY POLSKĄ KULTURĘ

BILETY:
Kasa Filharmonii Częstochowskiej

ul. Wilsona 16, Cz-wa, tel. 795 451 438
oraz sklepy Media Markt w całej Polsce

BILETY ONLINE:
https://bkb.pl/62325-7b956
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Sala koncertowa

Koncert pasyjny w Filharmonii 
Częstochowskiej

W częstochowskim teatrze

Nosowska, Maanam, 
Kult i poezja

Filharmonia Częstochowska zaprasza na 
Misterium Pasyjne. Melomani usłyszą 
takie utwory, jak: James MacMillan 
„Siedem ostatnich słów Chrystusa na 
Krzyżu – kantata na chór i smyczki”, a 
także „Die Kunst der Fuge” Jana Seba-
stiana Bacha.

Koncert pasyjny odbędzie się w piątek, 8 
kwietnia, o godzinie 19.00. Na scenie wystąpią 
orkiestra i chór Filharmonii Częstochowskiej 
pod batutą Andrzeja Kosendiaka. Koncert po-
prowadzi Adam Klocek. Za recytacje odpowie-
dzialny będzie natomiast ks. Mikołaj Węgrzyn.

Pasyjna kantata MacMillana powstała w 1959 
roku na zamówienie telewizji BBC, ponad 200 
lat po pierwszym wykonaniu „Siedmiu ostatnich 
słów Chrystusa na krzyżu” Josepha Haydna. 
Utwór współczesnego szkockiego kompozy-
tora nawiązuje do muzyki średniowiecznej i ba-
rokowej, zawiera elementy szkockiego folkloru 
oraz brzmień z tradycyjnych chorałów prote-
stanckich, np. Johanna Sebastiana Bacha. Wła-
śnie te dwie tradycje - katolicką i protestancką 
- kompozytor łączy w sposób niezwykle prze-
myślany. Treść utworu to zapisane słowa wy-
powiedziane przez Jezusa tuż przed śmiercią. 

Andrzej Kosendiak powiedział, że ta kantata 
jest przykładem dzieła, w którym nowoczesny 
język muzyczny służy przekazaniu głębokich 
emocji. Emocje, które wiążą się z tym tekstem, 
kompozytor doprowadza do szczytu.

 Sztuka Fugi (Die Kunst der Fuge) BWV 1080 
to ostatnie dzieło w dorobku najwybitniejszego 
kompozytora epoki baroku, jednego z najważ-
niejszych twórców muzycznych wszech czasów, 
Johanna Sebastiana Bacha.

Dzieło składające się z części zwanych kon-
trapunktami od momentu swego powstania 
wzbudzało kontrowersje, począwszy od sa-
mego tytułu, przez brak wskazówki na jaki in-
strument lub zespół instrumentów zbiór jest 
przeznaczony po układ cyklu, którego sam Jo-
hann Sebastian Bach już nie zdołał nadzorować 
i zaakceptować w całości. Negatywne przyjęcie 
było także spowodowane strukturą dzieła: ca-
łość była oparta na jednym temacie, w jednej 
tonacji. Kunst der Fuge, zawierająca wszystkie 
cechy sztuki absolutnej długo nie była zrozu-
miana ani doceniona. Dziś dzieło nosi miano mi-
strzowskiego i niewielu artystów decyduje się 
na jego wykonanie. Fragmenty ze Sztuki Fugi 
usłyszymy w Filharmonii Częstochowskiej w 
instrumentacji Andrzeja Kosendiaka.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie zaprasza na spotkanie  
z Agnieszką Piśkiewicz-Bornstein, 
podczas którego powrócimy do 
wierszy Irit Amiel, izrealskiej poetki. 
Usłyszymy również piosenki z re-
pertuaru… Kasi Nosowskiej, 
Maanamu, Kultu.

10 kwietnia w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie w ramach 
cyklu „Kameralna literacka” odbędzie 
się spotkanie z Agnieszką Piśkiewicz-
-Bornstein. Będzie ono połączone z 
promocją jej nowej książki „Ostatnie fa-
strygi - Agnieszka Piśkiewicz-Bornstein 
w rozmowie z Irit Amiel”. Rozmowę z au-
torką poprowadzą: Ewa Oleś, sekretarz 
literacka Teatru im. Adama Mickiewicza 
i Ilona Kowalska z Filii nr 9 Biblioteki Pu-
blicznej im. dr. Władysława Biegańskiego.

Spotkanie będzie połączone z Salonem 
Poezji, w którym wezmą udział aktorki: 
Małgorzata Marciniak i Agnieszka 
Uchrońska-Kowalska oraz muzycy Mi-
chał Rorat (piano) i Łukasz Kluczniak 
(saksofon), Krzysztof Niedźwiecki (gi-
tara). Początek o godzinie 16.00.

Ostatnie, bezkompromisowe dzieło 
Irit Amiel. Rozmowa- rzeka, w której 
prawie dziewięćdziesięcioletnia pi-
sarka ujawnia wiele nieznanych dotąd 
faktów biograficznych, krytycznie od-
nosi się do literatury (swojej i innych 
piszących), opowiada o bolesnych 
początkach mieszkania w Izraelu  
i wiecznej, choć trudnej tęsknocie za 
Polską.

W wędrówkach po rozległych kra-
inach dzieciństwa, młodości i doro-
słości niestrudzenie towarzyszy Amiel 
jej asystentka literacka, Agnieszka Pi-
śkiewicz-Bornstein. Czytelnik po raz 
pierwszy może przyjrzeć się ich przy-
jaźni, poznać współpracę, zobaczyć z 
bliska warsztat pisarki, dowiedzieć się, 
kim jest tajemnicza, młoda przyjaciółka 
sędziwej Irit, bez której nie powsta-
łoby „Życie – tytuł tymczasowy”. Silna, 
władcza kobieca narracja przeplata się 
tu z pobłażliwymi żartami i trudnymi 
wyznaniami. Książka to idealna propo-
zycja dla miłośników literatury faktu, 
biografii, rozmów-rzek.
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 18 marca 2022 r. w  V Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza odbył się finał pro-
jektu edukacyjnego „Napoleońska 
Częstochowa”, realizowanego 
przez częstochowskie szkoły przy 
wsparciu Urzędu Miasta Często-
chowy i  Muzeum Częstochow-
skiego, pod patronatem Ambasady 
Francji w Polsce.

Wśród honorowych gości zna-
leźli się: Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy - Pan Ryszard 
Stefaniak, Naczelnik Wydziału 
Edukacji – Pan Rafał Piotrowski, 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – Pan Zdzisław Wolski, 
Dyrektor Muzeum Częstochow-
skiego – Pani Katarzyna Ozimek, 
Prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i  Kresów Południowo – 
Wschodnich/O/Cz-wa – Pan Adam 
Kiwacki, dr hab. Uniwersytetu Hu-
manistycznego im. Jana Długosza 

– Pan Maciej Trąbski, dr, nauczyciel 
w Zespole Szkół Specjalnych Zawo-
dowych im. Marii Grzegorzewskiej 
- Pan Przemysław Gorzałka, a także 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie 
częstochowskich szkół.

W słowie wstępnym Pani Dyrektor 
Małgorzata Witek nawiązała do 
dwusetnej rocznicy śmierci Napo-
leona  Bonaparte, który stał się dla 
Polaków symbolem wolności i  ma-
rzeń o  odbudowie ducha narodo-
wego. Artystycznym dopełnieniem 
spotkania był spektakl liryczny pt. 
„Dał nam przykład Bonaparte, jak 
zwyciężać mamy” w wykonaniu ak-
torów Amatorskiego Teatru Szkol-
nego „PÓŁ żartem, pół serio” V 
Liceum Ogólnokształcącego. Nasi 
uczniowie oczarowali publiczność, 
o  czym świadczą słowa wicepre-
zydenta Częstochowy – Ryszarda 
Stefaniaka: „wzruszająca, piękna, 
będąca wzorem do naśladowania 
uroczystość”.

Więcej informacji na temat uro-
czystości można przeczytać na 
stronie UM Częstochowa:  https://
www.czestochowa.pl/napoleonska-
-czestochowa

Amatorski Teatr Szkolny  
„PÓŁ żartem, pół serio”

opiekunowie: E. Aleksandrowicz,  
D. Zielińska

W  ramach Święta Kultury Ame-
rykańskiej w dniu 25 marca 2022 
roku w V LO im. A. Mickiewicza 

w  Częstochowie miały miejsce: 
9 edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Angielskiej Ortografii 
Spelling Quiz 2022 oraz występ 
zespołu musicalowego MICK ART 
GROUP, który zaprezentował 
szerszej publiczności swoje nowe 
widowisko pt: „SWEET VOICE 
AMERYKO”.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli: Pani Jadwiga Wi-
śniewska Europoseł, Pani Urszula 
Bauer Śląski Kurator Oświaty, 
Pan Krzysztof Matyjaszczyk 
Prezydent Miasta Częstochowy, Pani Edyta Dem-
ba-Siwek Prezes Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Alumni Association U.S. State 
Department Exchange Programs. 

23 uczestników z  całej Polski rywalizowało 
o  miano Mistrza Angielskiej Ortografii „Spel-
ling Quiz 2022” w  dwóch kategoriach: SENIOR 
(uczniowie szkół ponadpodstawowych) i  JUNIOR 
(uczniowie ze szkół podstawowych). Ich zadaniem 
było poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu 
angielskiego - ośmiu wyrazów począwszy od trzyli-
terowych do dziesięcioliterowych. Poziom zmagań 
finałowych był bardzo wysoki, a  skupienie uczest-
ników i widowni mocno odczuwalne. 

Tegoroczny spektakl to kontynuacja kulturowych 
pasji i  zainteresowań uzdolnionych aktorsko, wo-
kalnie i  tanecznie uczniów V LO. W  kolejnej od-
słonie nowego musicalu, poprzez taniec, śpiew 
i  muzykę, młodzi artyści ukazali ducha amery-
kańskiej tożsamości oraz własną wersję historii 
Stanów Zjednoczonych. 

Musical „SWEET VOICE AMERYKO” został oparty 
na amerykańskiej muzyce obejmującej okres od 
lat 20-tych ubiegłego wieku do lat współczesnych. 
W  przedstawieniu mogliśmy się cofnąć do historii 
z okresu Indian, kiedy to na deskach naszej szkolnej 
sceny zagościła tańcząca Pocahontas. Muzyka 
z  filmu „Conquest Of Paradise” i  odkrycie Ameryki 
przez Kolumba, Deklaracja Niepodległości i  taniec 
Modern Jazz swą widowiskowością przeniosły 

widzów w  odległe czasy. Energetyzujący taniec 
Country przypomniał Dziki Zachód, a tancerki w su-
kienkach z frędzlami i tancerze w szelkach, muchach 

i  eleganckich koszulach wprowadzili nas w  klimat 
charlestona. Poprzez śpiew i  taniec przypomniano 
Królów Jazzu i  Rock ‚n’ rolla - Luisa Armstronga 
oraz Elvisa Presleya. Fani sławnego filmu „Rocky” 
z  Sylvestrem Stallone oraz miłośnicy boksu mogli 
oglądać popis walki bokserskiej w rockowej piosence 
„Eye of Tiger”. Uczniowie z  Mickiewicza zaprezento-
wali swoje umiejętności taneczne w stylach: Modern, 
Hip hop, Breakdance, Jazz oraz Vouging.

Musical jest formą sztuki, magiczną opowieścią 
wyrażoną tańcem, śpiewem, słowem i  muzyką. 
Emocje, które młodzi artyści przekazywali grając 
na szkolnej scenie: radość, miłość, piękno, gniew, 

strach - stworzyły wyjątkowo spójną 
całość. 

Słowa Charlesa Aznavoura, francu-
skiego kompozytora i piosenkarza: ‚’Mu-
sical to sztuka mówiona dla tych, co nie 
umieją śpiewać, a  sztuka śpiewana dla 
tych, co nie umieją mówić’’ doskonale 
odzwierciedlają wszechstronne umie-
jętności artystyczne uczniów V LO. 
Poprzez tę wyjątkową formę teatralną 
uczniowie mają możliwość wyrażania 
swoich uczuć oraz dzielenia się arty-
stycznymi pasjami. 

mgr M. Gromotowicz
mgr D. Tomecka

Święto Kultury Amerykańskiej w Mickiewiczu

DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE,  
JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY

V LO 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
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Policja

56-letni gwałciciel zatrzymany  
w Częstochowie

Wypadek

Przechodziła przez pasy.  
Została potrącona

Częstochowa

Z uszkodzonej paczki  
wysypała się... marihuana

W dzielnicy Stradom

Ukradł biżuterię  
wartą kilka tysięcy złotych

Częstochowscy policjanci zatrzymali 
56-letniego gwałciciela. Mężczyzna 
był poszukiwany listem gończym. Od 
ośmiu miesięcy ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwości na terenie 
całego kraju. Kolejne 6,5 roku spędzi 
w więzieniu.

Operacyjni z  Wydziału Kryminalnego 
Komisariatu I  Policji w  Częstochowie od 
dłuższego czasu prowadzili czynności 
w sprawie poszukiwanego listem gończym 
56-latka. - Mężczyzna poszukiwany za 

zgwałcenie ukrywał się przed organami 
ścigania od lipca 2021 roku, a od listopada 
2021 roku wpisany był na listę poszuki-
wanych przestępców seksualnych – mówi 
asp. Daniel Zych z częstochowskiej policji.  
- Kryminalni z  jedynki wnikliwie anali-
zowali zebrane informacje, co pozwoliło 
ustalić miejsce, gdzie ukrywa się poszuki-
wany – dodaje.

Mężczyzna został zatrzymany w  jednym 
z  mieszkań w  Częstochowie i  trafił do 
aresztu. 56-latek kolejne 6,5 roku spędzi 
za kratkami.

Poważne zdarzenie na ulicy Szajnowi-
cza-Iwanowa w  Częstochowie. 
57-latka przechodziła przez przejście 
dla pieszych. Jeden z  kierowców za-
trzymał się, aby ją przepuścić, a drugi 
jadący pasem obok, to zlekceważył 
i potrącił kobietę.

Do zdarzenia doszło w  poniedziałkowy 
poranek. Sprawcą wypadku był obywatel 
Gruzji. - Mężczyzna chciał ominąć stojący 

przez przejściem dla pieszych pojazd i  nie 
ustąpił pierwszeństwa kobiecie, która 
znajdowała się na pasach - mówi asp. Da-
niel Zych z częstochowskiej policji. Kobieta 
została przewieziona do szpitala. Była 
przytomna. W  miejscu, w  którym doszło 
do zdarzenia, występowały utrudnienia 
w ruchu - tylko jeden pas był drożny. Trwa 
ustalanie szczegółów tego zdarzenia.

Spore problemy będzie miał 25-letni 
mieszkaniec Częstochowy, który 
oczekiwał na przesyłkę z  Holandii. 
Pech chciał, że paczka została uszko-
dzona i  jej zawartość wysypała się 
w  firmie kurierskiej. Jak się okazało, 
w środku była marihuana. Zamiast ku-
riera do adresata przesyłki udali się 
policjanci.

O całej sprawie policjantów powiadomiła 
firma kurierska. Podczas przeładunku, 
uszkodzeniu uległ karton zaadresowany 
do 25-letniego częstochowianina. Wy-

sypał się z  niego susz roślinny wyglądem 
i  zapachem przypominający marihuanę. 
Wstępne badanie potwierdziło podej-
rzenia kuriera.

Do drzwi adresata przesyłki, zamiast 
niego zapukali więc kryminalni z  Komisa-
riatu Policji VI w Częstochowie. W trakcie 
wykonywanych czynności mundurowi za-
bezpieczyli blisko 100 działek dilerskich 
marihuany, które nie trafią do dalszej 
sprzedaży. Decyzją częstochowskiej pro-
kuratury 25-latek został objęty dozorem 
policyjnym i grozi mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie 44-latek zatrzymany przez 
częstochowskich policjantów. Męż-
czyzna włamał się do jednego ze 
sklepów jubilerskich i  ukradł biżu-
terię. Jej wartość oszacowano na kilka 
tysięcy złotych. Częstochowianin zo-
stał jednak zatrzymany wraz ze 
skradzionym łupem.

Do zdarzenia doszło w  nocy 23 marca 
w  częstochowskiej dzielnicy Stradom. Po-
licjanci ustalili, że złodziej przeciął kratę, 
a  następnie wyważył okno. Jego łupem 
padła biżuteria warta kilka tysięcy złotych.

Już następnego dnia kryminalni z  „je-
dynki” wytypowali do tego włamania 

44-letniego mieszkańca Częstochowy. 
Mężczyzna nie miał stałego miejsca prze-
bywania i  od jakiegoś czasu ukrywał się 
przed organami ścigania.

Ostatecznie udało się go zatrzymać na 
jednym z  częstochowskich osiedli. Poli-
cjanci znaleźli przy nim torbę, w  której 
znajdowała się część skradzionej kilka dni 
temu biżuterii.

Decyzją sądu na wniosek częstochow-
skiej prokuratury, mężczyzna najbliższe 
3 miesiące spędzi w  areszcie. Jak się oka-
zało, 44-latek był już wcześniej karany za 
podobne przestępstwa, dlatego zamiast 10 
lat pozbawienia wolności, grozić mu może 
kara o połowę wyższa.

Śledztwo

W powiecie częstochowskim 
znaleziono dwa martwe płody 
ludzkie

Zamordowane kobiety nie zostały zatrute

Przyczyna śmierci 45-latki  
nadal nieznana

Prokuratura bada sprawę

Cztery osoby zatruły się 
śmiertelnie denaturatem

Częstochowska prokuratura prowadzi 
śledztwo w  sprawie dwóch martwych 
płodów, które znaleziono w  jednej 
z  miejscowości powiatu częstochow-
skiego. Płody pochodziły z bliźniaczej 
ciąży.

Jak udało się nam dowiedzieć, w ubiegłym 
tygodniu do jednego ze szpitali w  Czę-
stochowie zgłosiła się 18-latka w  stanie 
poporodowym. Szpital w związku z tym za-
wiadomił policję.

Komenda Miejska Policji potwierdza, że 
31 marca 2022 roku otrzymała informacje 
o  znalezieniu martwych płodów w  jednej 
z miejscowości powiatu częstochowskiego. 

Płody miały zostać znalezione pod-
czas przeszukania miejsca zamieszkania  
nastolatki.

Prokuratura zleciła wykonanie sekcji 
zwłok, która określi przyczyny zgonu 
płodów i czy były one żywe w momencie, 
kiedy się urodziły. Śledztwo jest prowa-
dzone w  sprawie tzw. dzieciobójstwa, 
czyli zabicia dzieci przez matkę w okresie 
porodu pod wpływem jego przebiegu, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

Przesłuchana w  sprawie rodzina 18-latki 
twierdziła, że nie wiedziała o ciąży.

 ■ TS

Częstochowska prokuratura ma już 
wyniki badań toksykologicznych 
zwłok 45-letniej częstochowianki i  jej 
15-letniej córki, które zostały zamor-
dowane 10 lutego 2022 roku. Z badań 
wynika, że kobiety nie zostały otrute 
i  nie spożywały alkoholu. Biegli już 
wcześniej stwierdzili, że przyczyną 
śmierci 15-latki i  jej psa było udu-
szenie. Przyczyna śmierci 45-letniej 
nie została jeszcze ustalona.

Prokuratura wciąż czeka na wyniki badań 
histopatologicznych, których analiza zaj-
muje więcej czasu. Te wyniki mają pozwolić 
na określenie przyczyn śmierci 45-latki.

52-letni Krzysztof R., któremu posta-
wiono zarzut podwójnego zabójstwa i bez-
prawnego pozbawienia wolności kobiet. 
Podejrzany nie przyznaje się do winy i  od-
mawia składania wyjaśnień.

 ■ TS

Podczas dwóch libacji alkoholowych, 
które odbyły się w ubiegłym tygodniu 
w gminie Wręczyca Wielka, doszło do 
śmiertelnego zatrucia denaturatem aż 
czterech osób. Trzy kolejne trafiły do 
szpitala, a na temat ich stanu zdrowia 
pojawiają się sprzeczne informacje.

Do pierwszego zatrucia doszło 30 marca 
w  miejscowości Pierzchno w  gminie Wrę-
czyca Wielka. Kryminalni z  Komisariatu 
Policji we Wręczycy Wielkiej prowadzą po-
stępowanie dotyczące śmierci 24-letniego 
mieszkańca tej miejscowości. Ciało męż-
czyzny zostało odnalezione około godziny 
10.00 przez domowników, którzy zawiado-
mili służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że do 
śmierci mężczyzny nie przyczyniły się 
osoby trzecie, natomiast kwestia, która 
również jest przedmiotem postępowania 
dotyczy faktu, iż tego samego dnia w  go-
dzinach popołudniowych i  wieczornych 
z  objawami zatrucia nieznaną substancją 
do szpitala trafili również ojciec i brat zmar-
łego, a następnego dnia kolejny z jego braci

Policjanci ustalili, że mężczyźni prawdo-
podobnie spożywali zakupiony legalnie de-
naturat. Dokładne okoliczności zdarzenia 
są wyjaśniane przez śledczych oraz czę-
stochowskiego prokuratora. Oczywiście 
ze swojej strony przestrzegamy przed pi-
ciem alkoholu niekonsumpcyjnego, którego 
spożywanie może zagrażać zdrowiu i życiu. 
Niestety nie wiadomo, jaki jest stan pozo-
stałych uczestników libacji z 30 marca.

Do kolejnego zatrucia doszło w  sobotę 

2 kwietnia. Po godzinie 23 oficer dyżurny 
kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie 
dotyczące śmierci mężczyzny, do której 
miało dojść w  miejscowości Czarna Wieś 
w  gminie Wręczyca Wielka. Na miejsce 
pojechali mundurowi z  komisariatu policji 
we Wręczycy Wielkiej, którzy potwierdzili 
zgłoszenie i  ustalili, że zmarły mężczyzna 
to 55-letni mieszkaniec tej miejscowości.

Niestety w  trakcie czynności realizo-
wanych przez policjantów okazało się, 
że w  budynku znajdowało się także ciało 
drugiego, 62-letniego mężczyzny, również 
mieszkańca Czarnej Wsi. Wobec tych oko-
liczności, na miejsce skierowano krymi-
nalnych wraz z  technikiem kryminalistyki, 
natomiast o zdarzeniu poinformowano czę-
stochowskiego prokuratora, który również 
przyjechał na miejsce i  kierował czynno-
ściami realizowanymi przez śledczych.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że męż-
czyźni przed śmiercią spożywali razem 
alkohol. Jak się okazało w  imprezie 
uczestniczył również trzeci mężczyzna. 
37-latek opuścił imprezę wcześniej, bo 
źle się poczuł. W domu wezwano do niego 
pogotowie ratunkowe, które zabrało męż-
czyznę do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Prokuratura wszczęła śledztwo 
w  sprawie pozbawienia życia. Wykonana 
zostanie sekcja zwłok, która ustali przy-
czyny śmierci mężczyzn, nie mieli oni bo-
wiem żadnych obrażeń zewnętrznych. Nie 
wiadomo, czy śledczy połączą obydwie 
sprawy w jedno śledztwo.

 ■ TS

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Pyszności nie tylko na święta

Wielkanocne menu w tradycyjnym  
i nowoczesnym wydaniu
Ciężko wyobrazić sobie Wielkanoc bez stołów uginających się od przeróżnych pyszności. Pod-
stawowym elementem tego menu są oczywiście jajka - serwowane na różne sposoby, 
gotowane, faszerowane, w sałatkach... Ale nie tylko! Dziś chcemy się podzielić z wami spraw-
dzonymi przepisami, dzięki którym zaskoczycie nie tylko gości, ale i domowników.

Komponując menu na Wielkanoc powinniśmy uwzględnić liczbę gości i dopasować do niej przygotowywane dania. Zadbajmy nie 
tylko o dania ciepłe, ale także o zimną płytę. Pamiętajmy o kontrastach. Smak słodki powinien kontrastować ze słonym i kwaśnym,  
a kremowe składniki z chrupkimi. Na stole koniecznie też powinny pojawić się ciasta i słodkości. I na zakończenie najważniejsze! Nie 
przesadźmy z ilością serwowanych potraw – lepiej, żeby wszystko zostało zjedzone, niż aby zostało i ostatecznie wylądowało w śmietniku.

PASZTET Z JAJKIEM
 Y 1,2 kg mięsa wieprzowego (np. łopatka)
 Y 0,8 kg mięsa wołowego
 Y 300 g słoniny
 Y 500 g wątróbki z kurcząt
 Y 3 duże kajzerki
 Y 3 duże jajka
 Y 1 duża pietruszka
 Y 2 duże cebule
 Y 2 duże marchewki
 Y ok. połowa niedużego selera

PRZYPRAWY:

 Y ok. 5 liści laurowych
 Y ok. 8 ziaren ziela angielskiego
 Y kilka ziarenek pieprzu (ok. 12) 2-3 łyżeczki soli
 Y 3 łyżeczki mielonego pieprzu
 Y 3/4 łyżeczki mielonego imbiru
 Y 2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej 
 Y 6-8 małych jajek

MAZUREK
 Y 300 g mąki pszennej
 Y 150 g masła (lub margaryny)
 Y 80 g cukru pudru
 Y 1 jajko

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mięso kroimy na mniejsze kawałki i zalewamy wodą do pokrycia mięsa. Do-
dajemy obrane warzywa, cebule w całości, liście laurowe, ziele angielskie i 
pieprz. Gotujemy do całkowitej miękkości mięsa i jego rozpadania (przez ok. 
2 godziny mięso wieprzowe, a mięso wołowe 3-4 godziny).
W połowie gotowania dodajemy słoninę. Następnie mięso, słoninę oraz wa-
rzywa wyciągamy z wywaru i studzimy (ok. 2-3 szklanki wywaru pozosta-
wiamy na namoczenie w nim bułek).
Wątróbkę wrzucamy do wrzątku i gotujemy przez ok. 10 minut. Odcedzamy 
i studzimy.
Mięso, słoninę, wątróbkę, warzywa oraz odsączone z nadmiaru wywaru 
bułki mielimy w maszynce do mięsa (najlepiej minimum trzykrotnie). Na-
stępnie dodajemy żółtka, doprawiamy solą, pieprzem, gałką muszkatołową 
oraz imbirem i wszystko bardzo dokładnie mieszamy do dokładnego połą-
czenia składników. Białka spieniamy za pomocą widelca i dodajemy do ca-
łości - ponownie wszystko mieszamy do otrzymania gładkiej konsystencji.
Jajka gotujemy na twardo. Masę na pasztet wykładamy do połowy foremek 
i w każdej z nich za pomocą łyżki wyżłabiamy środek tak aby w to miejsce 
włożyć jajka. Foremki wypełniamy do końca masą tak, aby całkowicie zakryć 
jajka. Pieczemy ok. 1-1,5 godziny (w zależności od wielkości foremek) w 160 
stopniach.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wszystkie składniki łączymy ze sobą i zagniatamy, aby otrzymać jednolite 
ciasto. Później owijamy je folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 
godzinę. Przed rozwałkowaniem jeszcze raz zagniećmy ciasto, aby nieco 
zmiękło. Następnie wałkujemy je zgodnie z kształtem, który ma mieć nasz 
mazurek. Niewielką część możemy sobie zostawić do dekoracji. Ciasto najle-
piej rozwałkować od razu na papierze do pieczenia. Później przekładamy je 
na blachę. Z zostawionej części możemy uformować wałeczki i zrobić brzegi. 
Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika – pieczemy w temperaturze 
180°C przez około 25 minut.
Gdy ciasto przestygnie możemy przystąpić do dekorowania. Najpierw posma-
rujmy je masą krówkową. Całość możemy zwieńczyć orzechami, rodzynkami, 
płatkami migdałowymi, czy owocami kandyzowanymi – wszystko według 
uznania.

PASCHA WIELKANOCNA
 Y ½ kg tłustego twarogu
 Y 3 żółtka
 Y 150g cukru
 Y 2 łyżeczki cukru waniliowego
 Y 130ml słodkiej śmietany
 Y 120g masła
 Y 150 g bakalii

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

• Dwukrotnie mielimy twaróg.
• Orzechy wkładamy do miski i zalewamy wrzącą wodą, pozostawiamy  na co 

najmniej 5 min, obieramy  ze skórki, suszymy i siekamy.
• Suszone owoce zalewamy wrzącą wodą, pozostawiamy na kilkanaście 

minut, osączamy i siekamy.
• Żółtka ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym.
• Dalej miksując dodajemy śmietanę.
• Naczynie z utartymi żółtkami i śmietaną wkładamy do większego garnka z 

gotującą się wodą tak, aby woda z większego garnka nie dotykała naczynia 
z jajkami.

• Ubijamy ok. 10 minut aż masa zacznie gęstnieć.
• Naczynie z ubitymi jajkami zdejmujemy z ognia i dalej miksując, dodajemy 

porcjami miękkie masło i twaróg.
• Na końcu dodajemy orzechy, suszone i kandyzowane owoce.
• Masę przekładamy do miski wyłożonej gazą.
• Wstawiamy do lodówki na 12 godz.
Po tym czasie odwracamy na talerz, ściągamy gazę i dekorujemy.

Do dekoracji możemy użyć suszonych owoców, orzechów, owoców kandyzo-
wanych, polewy czekoladowej, a nawet listków mięty, czy melisy
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TARTA Z CZEKOLADOWYM KREMEM
 Y mąka pszenna - 265 g
 Y masło - 320 g
 Y cukier puder – trzy łyżki
 Y jedno jajko
 Y mleko – 400 ml
 Y cukier – pięć płaskich łyżek
 Y słoik dżemu wiśniowego
 Y czekolada deserowa
 Y budyń czekoladowy

ROLADA SZpInAKOWA Z łOSosIEM
 Y 2 filiżanki świeżego szpinaku
 Y 1 filiżanka listków bazylii
 Y 2 łyżki mąki razowej (można też użyć uniwersalnej)
 Y 3 jajka
 Y ok. 80 g wędzonego łososia w plasterkach
 Y 1 opakowanie kremowego serka śniadaniowego
 Y 2 łyżki soku z cytryny

GALARETKI W KSZTAłCIE JAJEK

 Y żelatyna (około 16 g)
 Y bulion drobiowy (około 250 ml)
 Y białe wino (około 250 ml)
 Y jajka 6 sztuk
 Y marchewka
 Y papryka
 Y szczypiorek
 Y czarne oliwki
 Y groszek
 Y rzeżucha

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Zaczynamy od przygotowania wywaru na galaretę – żelatynę zalewamy 
dwoma łyżkami wody i odstawiamy. Następnie podgrzewamy bulion z winem 
i wlewamy żelatynę. Mieszamy aż do zagotowania. Odstawiamy do przesty-
gnięcia. W tym czasie w osobnym garnku gotujemy marchewkę, przecedzamy 
i odkładamy. Paprykę podpiekamy w piekarniku, aż do zarumienienia. Po wy-
studzeniu usuwamy z niej skórę. Mrożony groszek blanszujemy.
Kolejnym etapem jest przygotowanie wydmuszek. Na spodzie każdego jajka 
robimy otworek 1,5 x 1,5 cm. Z drugiej strony robimy tylko małą dziurkę. Wy-
lewamy białko z żółtkiem. Skorupki wyparzamy i osuszamy. Mniejszy otworek 
zalepiamy masą plastyczną i zabezpieczamy folią spożywczą. Jajka, które po-
zostaną po zrobieniu wydmuszek można wykorzystać do przyrządzenia jajecz-
nicy, omletu lub świątecznego tatara.
Następnie bierzemy się za warzywa – marchewkę i paprykę kroimy w słupki, 
a oliwki w plasterki. Siegamy szczypiorek. Przez większy otwór wkładamy do 
wydmuszki warzywa, szczypiorek, oliwki, groszek i rzeżuchę, praktycznie aż 
po sam wierzch, a następnie zalewamy przygotowaną galaretą.
Wypełnione w ten sposób wydmuszki ustawiamy, np. w pojemnikach do jajek 
i wkładamy do lodówki na minimum trzy godziny. Przed zaserwowaniem gala-
retek na stół, obieramy jajka ze skorupek.
Jeśli nie chcemy „bawić się” w robienie wydmuszek, możemy postawić na go-
towe foremki do galaretki w kształcie jajka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Do mąki dodajemy około 150 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła, na-
stępnie cukier puder i jajko. Zagniatamy ciasto. Kiedy będzie gładkie, for-
mujemy z niego kulę, zawijamy w folię spożywczą i władamy do lodówki na  
15 minut.
Następnie rozwałkujemy ciasto, podsypując je mąką i wykładamy nim formę do 
tarty, wysmarowaną masłem. Pieczemy 15-20 minut w temperaturze 190°C.
Po ostygnięciu, smarujemy na cieście dżem wiśniowy.
Kolejny etap do gotowanie 150 ml mleka ze 100 g masła. Budyń o smaku cze-
koladowym łączymy z cukrem, łyżką mąki i rozprowadzamy w 250 ml zimnego 
mleka. Wlewamy mieszankę do gotującego się mleka z masłem. Gotujemy 
dalej energicznie mieszająć, aż masa zgęstnieje. Pozostawiamy do wystu-
dzenia. Masę czekoladową miksujemy z 50 g miękkiego masła, dodając je ma-
łymi porcjami. Gotowy krem przekładamy na wierzch tarty. Dekorujemy deser 
wedle upodobań.

To doskonałe przekąski, które urzekną nie tylko smakiem, ale i orygi-
nalnym wyglądem. Przypadną do gustu zarówno starszym, jak i tym nieco 
młodszym.

BIAłA KIEłBASA PIECZoNA 
MUsZTARDą I pIWEM

 Y dziesięć białych surowych kiełbas
 Y trzy cebule
 Y dwie łyżeczki miodu
 Y cztery łyżeczki musztardy francuskiej
 Y trzy łyżki oleju
 Y pół łyżeczki chili
 Y 125 ml jasnego piwa
 Y trochę soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Cebulę obieramy, kroimy w cienkie półplasterki i podsmażamy na roz-
grzanym oleju. Solimy ją od razu po wrzuceniu na patelnię. Następnie 
dodajemy chili, mieszamy i przekładamy usmażoną cebulę do naczynia ża-
roodpornego. Na niej układamy kiełbasę -  nie rozdzielamy pętek, ale każdy 
kawałek nakłuwamy w kilku miejscach np. wykałaczką. Dolewamy piwo. 
Musztardę mieszamy z miodem i smarujemy nimi kiełbasę. Całość pieczemy 
przez około 30-40 minut w temperaturze 180°C , co jakiś czas polewając 
kiełbasę sosem powstałym podczas pieczenia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Szpinak zalewamy wrzątkiem i pozostawiam na chwilę, by zmiękł. Odce-
dzamy dokładnie. W blenderze mieszamy żółtka, szpinak i bazylię i mik-
sujemy do uzyskania gładkiej masy. Białka z dużą szczyptą soli ubijamy na 
sztywną pianę.
Następnie delikatnie mieszamy masę szpinakowo-żółtkową z pianą, doda-
jemy mąkę i ponownie delikatnie mieszamy. Na dużej blaszce do pieczenia 
wyłożonej papierem rozsmarowujemy ciasto na grubość ok 1 cm. Pieczemy 
przez około 12-15 minut w piekarniku nagrzanym do 175 st. C. (bez termo-
obiegu). Upieczone, ciepłe ciasto przykrywamy czystą ściereczką i delikatnie 
zawijamy w roladę (ze ściereczką, bez odrywania papieru do pieczenia). Od-
stawiamy do ostygnięcia.
W tym czasie możemy przygotować serek. Miksujemy go dodając sok z cy-
tryny. Następnie delikatnie rozwijamy ciasto szpinakowe, zdejmujemy ście-
reczkę i rozsmarowujemy serek na całej powierzchni. Jeśli chcemy nieco 
podkręcić smak, możemy posypać serek rzeżuchą. Następnie układamy 
wędzonego łososia. Delikatnie zawijamy roladę (odrywając papier do pie-
czenia). Całość zawijamy w folię aluminiową i chłodzimy. Przed podaniem 
kroimy w plastry. Roladę możemy przygotować nawet dzień, czy dwa dni 
wcześniej.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wielkanocne atrakcje w Galerii Jurajskiej

Zaśpiewają soliści 
Zespołu „Śląsk”

Tym razem na Politechnice

W Częstochowie powstanie 
kolejna pasieka

Chcecie poczuć przedsmak zbliżają-
cych się świąt? Nic prostszego! 
Wystarczy tylko odwiedzić Galerię 
Jurajską. Centrum z okazji zbliżającej 
się Wielkanocy przygotowało moc 
atrakcji. Wśród nich wymienić można 
chociażby koncert solistów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny, a 
także wystawę olbrzymich pisanek 
stworzonych przez dzieci z 10 lokal-
nych przedszkoli i spotkanie  
z Sylvanian Families.

Pisanki, króliki i przedszkolaki

Wielkanoc w Galerii Jurajskiej zapowiada 
się… artystycznie. W centrum handlowym 
już można oglądać 10 olbrzymich pisanek, 
które są dziełem przedszkolaków m.in. z 
Kłobucka, Lelowa, Wrzosowej, Kościelca, 
Poczesnej, Gnaszyna i Częstochowy.

– Nad tymi nietypowymi, wielkanocnymi 
dziełami sztuki podopieczni z 10 przed-
szkoli ciężko pracowali przez ostatnie 
tygodnie. Efekty są spektakularne. W Ga-
lerii Jurajskiej można zobaczyć 10 totalnie 
różnych, zaskakujących pisanek - mówi 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor mar-
ketingu Galerii

– W ich tworzeniu dzieci miały absolutną 
swobodę twórczą, mogły więc puścić wodzę 
fantazji. Zależało nam bowiem na tym, aby 
pisanki odzwierciedlały ich kreatywność, 
ale także zaskakiwały oryginalnym podej-
ściem do tradycji – dodaje.

Ekspozycja wielkanocnych jaj na pasażu 
Jurajskiej potrwa do 9 kwietnia. Tego sa-
mego dnia też odbędzie się wielki finał wy-
stawy, w czasie którego zostanie wręczona 
„Nagroda Jury” dla przedszkola, które 
stworzyło najciekawsze pisanki.

Wybrane zostanie także „Jajo Publicz-
ności”. W dniach od 9 do 14 kwietnia wcho-
dząc na fan page Jurajskiej na Facebooku 

każdy będzie mógł oddać głos na ulubioną 
pisankę. Rezultaty głosowania ogłoszone 
zostaną już 15 kwietnia.

Jak informuje, Galeria Jurajska, dla 
wszystkich przedszkoli przygotowano 
cenne nagrody. Pierwsze trzy miejsca 
nagrodzone zostaną sprzętem elektro-
nicznym, a dla pozostałych przygotowano 
zestawy zabawek Sylvanian Families.

To jednak nie jedyne atrakcje jakie przy-
gotowano. Również 9 kwietnia, od godz. 12 
do 18, najmłodsi będą mogli spotkać się z 
Freyą, jedną z postaci ze świata Sylvanian 
Families. Oprócz tego będzie można także 
pobawić się zabawkami Sylvanian Families.

W planach są także warsztaty i zabawy, w 
tym rzut marchewką do celu. Oprócz tego 
przedszkolacy wystąpią w specjalnie przy-
gotowanych przedstawieniach, które od 
dawna już były szykowane.

„Śląsk” wystąpi w Galerii Jurajskiej

Muzyczne atrakcje zaplanowano nato-
miast na 10 kwietnia. Tego dnia o godz. 16 
w centrum handlowym wystąpią soliści Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.  Stanisława 
Hadyny. W czasie występu będzie można 
posłuchać tradycyjne pieśni z różnych re-
gionów Polski.

–  Ten koncert to prawdziwa gratka za-
równo dla wielbicieli „Śląska”, muzyki folk-
lorystycznej, jak również dla osób, które 
do tej pory nie miały styczności z tego typu 
twórczością. To również unikalna okazja do 
tego, aby podziwiać piękne stroje ludowe, 
z których słynie „Śląsk” – mówi Violetta 
Dziubin – Łuszczyk.

–  Soliści dadzą u nas godzinny koncert, 
w czasie którego będzie można posłuchać 
pieśni z przebogatego repertuaru zespołu. 
Tym razem jednak będzie można ich po-
słuchać nie w sali koncertowej, ale w prze-
strzeni centrum handlowego, co samo w 
sobie jest ewenementem – dodaje.

Dziesięć częstochowskich placówek 
oświatowych weźmie udział w pro-
jekcie edukacyjnym „Pszczoła w 
mieście”. W jego ramach najmłodsi 
będą siać miododajne rośliny, a także 
brać udział w specjalnych zajęciach te-
matycznych. Dzięki zdobytej wiedzy 
pasiaste owady nie będą mieć przed 
dziećmi żadnych tajemnic. Na tym 
jednak nie koniec - w ramach akcji Po-
litechnika Częstochowska wybuduje 
pasiekę z dziesięcioma ulami, zakupi 
roje pszczół i wynajmie pszczelarza.

W akcji „Pszczoła w mieście” bierze 
udział sześć szkół i cztery przedszkola 
(SP 1,  21,  31, 42, 48 i 53 oraz MP 2, 
17, 41 i 42). Każda z nich ma stworzyć 
grządkę, w której uczniowie będą siać 
rośliny miododajne. Poza tym uczest-
nicy będą brać udział w edukacyjnych 
zajęciach na temat życia pszczół, ich 
znaczenia dla przyrody i człowieka oraz 
produkcji miodu. Zaplanowano także 
konkurs plastyczny. Dzieci spotkają się 
również z pszczelarzem, który odwiedzi 
wszystkie placówki. Na tym jednak nie 
koniec - szkoły i przedszkola otrzymają 
przepisy na świąteczne domowe wypieki 
z wykorzystaniem miodu. W projekt będą 
również angażowani rodzice.

Reprezentanci poszczególnych pla-
cówek biorących udział w akcji spotkali 
się w Klubie Politechnik, aby oficjalnie 
zainaugurować projekt.

Wydarzenie organizują Zespół Szkół 
Przemysłu i Reklamy im. Reymonta, 
Wydział Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej, Centrum Obsługi Inwe-
stora, Zespół Szkół Gastronomicznych 
im. M. Skłodowskiej-Curie i oddział Ligi 
Ochrony Przyrody. I to właśnie często-

chowska uczelnia przygotowała nie lada 
niespodziankę. Jak zapowiedział rektor 
Politechniki Częstochowskiej Norbert 
Szczygiol, wkrótce zostanie wybudo-
wana pasieka z dziesięcioma ulami! Po-
litechnika zakupi również roje pszczół 
i wynajmie pszczelarza. - Bardzo lubię 
przyrodę. Mieszkam na wsi, za płotem 
mam las, a za nim są łąki z mnóstwem 
owadów. Przeważają oczywiście po-
żyteczne pszczółki - zaznaczał rektor 
Norbert Szczygiol. - Tak się składa, że w 
poniedziałek kolega postawił w moim 
ogrodzie dwa ule, ponieważ jego syn za-
czął hodować pszczoły - zdradził.

Pasieka, która powstanie na terenie 
Politechniki Częstochowskiej, będzie po-
glądowym elementem edukacyjnym dla 
dzieci, dzięki któremu będą mogły obser-
wować kolejne etapy produkcji miodu, a 
nawet go spróbować. Gdzie dokładnie 
powstaną nowe mieszkanka dla pszczół? 
- Tego na razie jeszcze nie wiemy. Pasieka 
musi powstać w miejscu, które będzie 
zabezpieczone przed dostępem, szcze-
gólnie dzieci. To, co najmłodsi oglądają w 
telewizji może rodzić w nich przeświad-
czenie, że cała przyroda jest bardzo przy-
jaźnie nastawiona dla ludzi. A czasami 
tak nie jest. Pod uwagę bierzemy kilka 
lokalizacji. Chcemy, aby dawała ona moż-
liwość obserwowania pszczół, ale też 
zabezpieczać przed nieodpowiedzialnym 
zbliżaniem się do tych owadów - wyjaśnił 
rektor Politechniki Częstochowskiej.

Oficjalne otwarcie pasieki, na które zo-
staną zaproszone dzieci uczestniczące w 
projekcie, nastąpi we wrześniu.  Projekt 
będzie kontynuowany poprzez przy-
łączanie do niego kolejnych placówek 
edukacyjnych i tworzenie nowych pasiek 
przy zakładach pracy i instytucjach.
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Ustawa z  dnia 12 marca 2022 
r. o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w  związku z  konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego 
państwa, tzw. specustawa o  po-
mocy dla Ukraińców, umożliwiła 
obywatelom Ukrainy swobodny 
dostęp do rynku pracy. Na mocy 
tej ustawy w  Polsce może pra-
cować obywatel Ukrainy, który:

1. przebywa legalnie w Polsce i ma 
ważny tytuł pobytowy lub

2. przybył legalnie na terytorium 
Polski w  okresie od 24 lutego 
2022 roku z  terenu Ukrainy 
i  deklaruje zamiar pozostania 
w Polsce. 

Na mocy specustawy za obywa-
tela Ukrainy uważa się również 
małżonka obywatela Ukrainy, 
który nie ma obywatelstwa 
ukraińskiego, o  ile przybył na 
terytorium Polski bezpośrednio 
z  terytorium Ukrainy z  związku 
z  działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium tego 
państwa. 
Jeśli spełniona jest jedna z  po-
wyższych przesłanek można 
zatrudnić obywatela Ukrainy na 
podstawie umowy o  pracę lub 
umowy zlecenie. Pracodawca/
zleceniodawca obowiązkowo 
musi powiadomić powiatowy 
urząd pracy właściwy ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania podmiotu o  powierzeniu 
wykonywania pracy obywate-
lowi Ukrainy w  terminie 14 dni 
od dnia podjęcia przez niego 
pracy. Powiadomienie składa się 
tylko elektronicznie za pośred-
nictwem systemu teleinforma-
tycznego praca.gov.pl. 
W  zgłoszeniu podjęcia pracy 
przez obywatela Ukrainy do po-
wiatowego urzędu pracy należy 
podać:

1. informacje dotyczące pod-
miotu powierzającego wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi 
– nazwa albo imię (imiona) 

i  nazwisko, adres siedziby albo 
miejsca zamieszkania, numer 
telefonu lub adres poczty 
elektronicznej o  charakterze 
służbowym, numery identyfi-
kacyjne NIP i  REGON (w  przy-
padku podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą) albo 
numer PESEL (w  przypadku 
osoby fizycznej), numer wpisu 
do rejestru podmiotów prowa-
dzących agencje zatrudnienia 
– w  przypadku podmiotu po-
wierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi, prowa-
dzącego agencję zatrudnienia 
świadczącą usługi pracy tym-
czasowej, symbol PKD i  opis 
wykonywanej działalności 
związanej z  wnioskiem o  wy-
danie zezwolenia na pracę;

2. dane osobowe cudzoziemca - 
imię (imiona) i  nazwisko, data 
urodzenia, płeć, obywatel-
stwo, rodzaj, numer i  seria do-
kumentu podróży lub innego 
dokumentu stwierdzającego 
lub pozwalającego ustalić toż-
samość i  państwo, w  którym 
wydano ten dokument, numer 
PESEL – o ile został nadany;

3. informacje dotyczące wyko-
nywanej pracy - rodzaj umowy 
pomiędzy podmiotem powie-
rzającym wykonywanie pracy 

a  obywatelem Ukrainy, stano-
wisko lub rodzaj wykonywanej 
pracy, miejsce wykonywanej 
pracy.

Pracodawca przez zatrudnie-
niem obywatela Ukrainy musi 
sprawdzić legalność jego po-
bytu w  Polsce oraz posiadać 
ksero dokumentów potwier-
dzających jego tożsamość.  Dla 
uchodźców, którzy przybyli do 
Polski w  okresie od 24 lutego 
2022 roku będzie to przede 
wszystkim stempel w  pasz-
porcie lub innym dokumencie 
podróży, umieszczony przez 
polską Straż Graniczną. Stempel 
potwierdza legalne przekro-
czenie granicy wraz ze wskaza-
niem daty. W  przypadku braku 
paszportu, będzie to powiado-
mienie o nadaniu numeru PESEL, 
w którym powinna być wskazana 
podstawa prawna nadania tego 
numeru, uprawniająca do legal-
nego pobytu przez okres 18 mie-
sięcy od dnia 24 lutego 2022 r.
Innym tytułem potwier-
dzającym legalność pobytu 
w Polsce może być na przykład 
zezwolenie na pobyt stały, ze-
zwolenie na pobyt czasowy, 
paszport w  przypadku wjazdu 
i  pobytu na terytorium Polski 
w ruchu bezwizowym, zaświad-
czenie o  korzystaniu z  ochrony 
czasowej wydane przez Urząd 
do Spraw Cudzoziemców.
Należy pamiętać, że ochrona 
udzielona uchodźcom z  Ukrainy 
ma charakter czasowy i  ich 

pobyt uznaje się za legalny przez 
okres 18 miesięcy, licząc od 24 
lutego 2022 r., niezależnie od 
rzeczywistszego momentu prze-
kroczenia granicy. 
Pracodawca zatrudniający 
obywatela Ukrainy musi 
przestrzegać wszystkich 
obowiązków związanych z  za-
trudnieniem. Najważniejsze 
z nich to:

1. wypłacanie wynagrodzenie nie 
niższego niż płaca minimalna 
lub minimalna stawka godzi-
nowa;

2. zawarcie umowy w  formie pi-
semnej, która uwzględnia wa-
runki zawarte w  oświadczeniu 
(powiadomieniu);

3. przedstawienie tłumaczenia 
umowy przed jej podpisaniem;

4. zgłoszenie pracownika/zle-
ceniobiorcy do ubezpieczeń 
społecznych i  ubezpieczenia 
zdrowotnego w  ciągu 7 dni od 
dnia podjęcia przez niego pracy.

Porady prawne

Zatrudnienie osób z Ukrainy

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 

ANETA WIDUŁA
UL. DĄBKOWSKIEGO 27, 
CZĘSTOCHOWA
TEL. 516-670-816

Aneta Widuła 
- radca prawny

 OW kolejnym numerze:
- Wszystko o testamentach
- Adwokat czy radca prawny?
   (poznaj różnice)

Uwaga

Po kwaterunek 
na ulicę Krakowską

Ważne

Praca  
bez zezwolenia

W punkcie informacyjno-pomocowym

Doradzą także  
w sprawie pracy

Ze względu na zmniejszenie się napływu 
uchodźców z Ukrainy poszukujących w na-
szym mieście noclegu, punkt przyjęć 
i kwaterowania działający przy ulicy Ogro-
dowej przestał funkcjonować. Został on 
przeniesiony w  inne miejsce – do siedziby 
straży miejskiej.

Jak już informowaliśmy, punkt przyjęć i kwate-
rowania uchodźców działa obecnie w  budynku 
Straży Miejskiej w  Częstochowie przy ul. Kra-
kowskiej 80 blok 3. Jest czynny od poniedziałku 
do piątku w  godzinach 8.00-15.00. Osoby, które 
pojawią się tam w  tych godzinach, będą kiero-
wane do miejsc noclegowych (z  wyżywieniem) 
na terenie Częstochowy, którymi obecnie dyspo-
nuje magistrat.

Pojedynczy uchodźcy, którzy dotrą na Kra-
kowską 80 w  godzinach wieczornych i  nocnych, 
będą mieli możliwość znalezienia tymczasowego 
schronienia w  świetlicy Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „Skrawek Nieba” prowadzonej w  sie-
dzibie Straży Miejskiej. Strażnicy są w  stanie 
zapewnić tym uchodźcom także m.in. jedzenie 
i środki czystości.

Działający dotychczas punkt przyjęć przy ulicy 
Ogrodowej 24/44 przestał działać 1 kwietnia. 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej nadal kon-
tynuje realizowane przez siebie formy wsparcia 
uchodźców.

Współpracująca z miastem ukraińsko-polska 
Fundacja „Nasz Dom” cały czas przyjmuje 
zgłoszenia od osób chcących udzielić gościny 
uchodźcom i kontaktuje je z osobami szuka-
jącymi kwater prywatnych. Wolontariusze 
działają w  miejskim punkcie informacyjno-
-pomocowym dla uchodźców przy ul. Śląskiej 
3/5 w Częstochowie, tel. + 48 34 37 07 331; 
e-mail: evelyn7@poczta.onet.pl – od ponie-
działku do piątku w  godz. 9-17, a  w  soboty 
i niedziele w godz. 9-14.

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w na-
szym kraju bez posiadania zezwolenia na pracę. 
Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby po-
twierdzić ten fakt w  ciągu 14 dni na stronie 
internetowej praca.gov.pl.

Ważne wskazówki:
• Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzy-

stać ze sprawdzonych
• i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do 

takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Po-
wiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.
pl). Posiadając smartfona można zainstalować 
aplikację ePraca.

• Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za 
granicą i  nie narażać się na niepotrzebne ryzyko 
można znaleźć na stronie sieci EURES - https://
eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf

• Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrud-
nienia znajduje się na stronie internetowej: www.
stor.praca.gov.pl w  zakładce Rejestr Podmiotów 
Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe 
informacje można uzyskać również telefonicznie 
w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W  przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem 
agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrud-
nienia umowy, w której będą podane warunki pracy, 
płacy, należne świadczenia, itp.

• Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieod-
płatne porady prawne na temat przepisów re-
gulujących legalność zatrudnienia oraz praw 
pracowników. Informacje dostępne są również 
w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji 
można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/
web/pip/nieodplatne-porady-prawne
oraz pod numerem telefonu:

• 22 111 35 29 (telefon rekomendowany dla cu-
dzoziemców świadczących pracę na terenie 
województw: podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego).

Przy ul. Śląskiej 3/5 od 7.30 do 
15.30 funkcjonuje punkt infor-
macyjno-pomocowy dla 
uchodźców z  Ukrainy. Obywa-
tele tego kraju mogą tam 
uzyskać między innymi infor-
macje dotyczące procedury 
rejestracji osoby bezrobotnej 
w  Polsce czy form aktywizacji 
zawodowej.

Punkt działa w  godzinach pracy 
urzędu (7.30-15.30). Na miejscu 
dostępny jest tłumacz języka ukra-
ińskiego oraz osoba, która doradzi 
w  sprawach dotyczących pobytu, za-
siłku społecznego, pomocy prawnej 
czy psychologicznej.

Pracujący w  punkcie informacyj-
no-pomocowym Urzędu Miasta 
konsultanci i  doradcy tłumaczą rów-
nież, w  jaki sposób można się zare-
jestrować jako osoba bezrobotna; 
informują na temat podejmowania 
pracy przez obywatelki/obywateli 
Ukrainy oraz możliwości skorzystania 
z różnych form aktywizacji – np. staży.

Istotne jest jednak to, że każdy z re-
jestrujących się musi posiadać po-
twierdzenie przekroczenia granicy po 
24 lutego tego roku.

Jako że firmy nie składają ofert pracy 
skierowanych wyłącznie do obywa-
telek/obywateli Ukrainy (czasem 
zaznaczają, że są zainteresowane 
pracownikami z  tego kraju), Ukrainki 
i  Ukraińcy mogą korzystać z  ofert za-
trudnienia na ogólnych zasadach.

Praca czeka zarówno na stanowi-

skach produkcyjnych, w  sektorze 
budowlanym (dekarze, zbrojarze, sto-
larze), jak i  na stanowiskach dla spe-
cjalistów (m.in. menedżer produktu).

Na stronie Publicznych Służb 
Zatrudnienia (PSZ) została uru-
chomiona zakładka adresowana 
do uchodźców z  Ukrainy o  nazwie 
,,Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”. 
Zawiera ona trzy bloki informacyjne 
– rynek pracy w Polsce, pomoc w in-
nych obszarach oraz rynek pracy 
w  UE. Jest dostępna w  języku ukra-
ińskim. Zainstalowano też automa-
tycznego tłumacza, przekładającego 
zawartość wszystkich zakładek 
(oprócz grafik) na 4 języki – angielski, 
białoruski, rosyjski i ukraiński.

Wsparciem dla wszystkich po-
szukujących pracy jest również 
aplikacja ePraca dla urządzeń mo-
bilnych z  systemem operacyjnym 
Android i  iOS. Aplikacja (dostępna 
w  sklepachGoogle Play i  AppStore) 
posiada kilka wiele bardzo przydat-
nych funkcji – jak m.in. szybkie filtro-
wanie ofert (wg zawodu i  lokalizacji 
lub kodu pocztowego), wskazywanie 
geolokalizacji czy zapisywanie da-
nych kontaktowych.

W  związku z  masowym napływem 
uchodźczyń/uchodźców trwają 
prace nad stworzeniem jednego, 
ogólnopolskiego portalu na stro-
nach www.gov.pl Znalazłyby się 
tam wszystkie informacje (także 
dotyczące rynku pracy) dla osób 
zamierzających pozostać na dłużej 
w Polsce bądź osiedlić się tutaj.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Ogłoszono przetarg

Nowoczesne rozwiązania drogowe  
w Olsztynie

Kontynuacja akcji

„Samochodówka”  będzie zbierać  
dary dla Ukrainy

Interaktywne przejście dla 
pieszych przy szkole w Olsz-
tynie i wyświetlacz prędkości 
w Biskupisach – między in-
nymi na takie elementy 
drogowe postawiło Miasto i 
Gmina Olsztyn. Właśnie ogło-
szono przetarg na realizację 
tych zadań. Wyłoni on rów-
nież wykonawcę przebudowy 
dwóch ulic w Odrzykoniu i bu-
dowy tłuczniówki w Skrajnicy.

Czujniki ruchu, komunikaty 
dźwiękowe, odblaskowe znaki 

drogowe oraz dodatkowe oświe-
tlenie mają poprawić bezpie-
czeństwo pieszych, szczególnie 
uczniów, w obrębie skrzyżo-
wania ul. Kühna z ul. Szkolną w 
Olsztynie. - Wprowadzimy tam 
także nową organizację ruchu – 
wschodnia część ulicy Szkolnej 
będzie jednokierunkowa. A przed 
wyjściem ze żłobka staną ba-
rierki – informują przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn. - 
Zgodnie z oczekiwaniami lokalnej 
społeczności w celu spowolnienia 

ruchu na ul. Olsztyńskiej w Bi-
skupicach ustawimy radar z wy-
świetlaczem informujący m.in. o 
wysokości mandatu, jaki można 
zapłacić za przekroczenie dozwo-
lonej prędkości – dodają.

Wykonawca wyłoniony w wy-
niku procedury przetargowej ma 
wybudować z kostki brukowej 
ulice Wrzosową i Konwaliową 
w Odrzykoniu oraz ulicę More-
lową o nawierzchni tłuczniowej w 
Skrajnicy. Termin składania ofert 
mija 20 kwietnia.

W naszym mieście będzie kon-
tynuowana akcja zbiórki 
darów na rzecz naszych są-
siadów z Ukrainy. Wcześniej 
były one zbierane we wszyst-
kich częstochowskich 
szkołach. Teraz dary przyjmo-
wane są w Zespole Szkół 
Samochodowych.

Wszystkie rzeczy, które chcemy 

przekazać wschodnim sąsiadom 
należy dostarczyć do Zespołu 
Szkół Samochodowych (ul. św. 
Augustyna 3/7). W terminie do 
29 kwietnia. Placówka przyjmuje 
rzeczy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 15.00.

Zbiórka rzeczowa obejmuje:

• artykuły spożywcze o wydłu-

żonym terminie przydatności, 
m.in.: konserwy, olej, mąka, cu-
kier, makaron, ryż, kasza,

•  słodycze – czekolady, batony,
• artykuły chemiczne i środki 

czystości, w tym: mydło, pro-
szek do prania, płyny do mycia, 
papier toaletowy, ręczniki pa-
pierowe,

• koce i śpiwory.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jednym z  ulubionych kie-
runków polskich turystów od 
wielu lat jest Chorwacja. Część 
urlopowiczów wybiera jako 
środek transportu swoje 
własne auto. Jesteście cie-
kawi, ile trwa podróż 
samochodem do Chorwacji 
i  czy to w  ogóle się opłaca? 
O  jakich dodatkowych kosz-
tach musimy pamiętać i  jak 
należy zaplanować podróż? 
Podpowiadamy.

Zanim wyruszymy w  podróż, 
najlepiej uprzednio wybrać trasę 
z  Polski do Chorwacji. Jest kilka 
bardziej popularnych dróg, a  de-
cyzja, co do wyboru jest o  tyle 
ważna, że konieczne będzie wy-
kupienie stosownych winiet. Poza 
tym możemy zaplanować postoje 
i  ewentualny nocleg – zwłaszcza, 
jeżeli samochód prowadzi tylko 
jedna osoba.

Z Polski do Chorwacji – jaka 
trasa najlepsza?

Wiele zależy od tego, z  jakiego 
regionu Polski startujemy i  do 
jakiego chorwackiego kurortu 
zmierzamy. Trasa może liczyć ok. 
1200-1600 km. Wówczas podróż 
samochodem może potrwać od 
12 do 16 godzin. Mieszkańcy pół-
nocno-zachodniej części naszego 
kraju zazwyczaj decydują się na 
podróż przez Niemcy, Austrię 
i  Słowenię. Jest ona atrakcyjna, 
gdyż możemy skorzystać z  kom-
fortowych, niemieckich autostrad. 
Chcecie je ominąć? Możecie wy-

brać jedną z dłuższych tras, która 
prowadzi przez Bośnię i Hercego-
winę, ale trzeba liczyć, że przejazd 
może liczyć ok. 1500 km i potrwać 
ponad dwadzieścia godzin.

4 polecane trasy:

• Polska - Czechy, Austria, Sło-
wenia - Chorwacja

• Polska – Czechy, Słowacja, Au-
stria, Słowenia – Chorwacja

• Polska – Słowacja, Węgry – 
Chorwacja

• Polska – Słowacja, Węgry, 
Bośnia i Hercegowina – Chor-
wacja

Ceny winiet i opłat

Jeśli decydujemy się na podróż 
z  Polski do Chorwacji autostra-
dami czy drogami szybkiego ruchu, 
powinniśmy pamiętać o  tym, że 
obowiązują nas wówczas dodat-
kowe opłaty. Stosowne winiety 
możemy nabyć na kilka sposobów. 

Te tradycyjne są dostępne między 
innymi na przejściach granicznych 
i  pobliskich stacjach benzyno-
wych. Istnieje także możliwość 
wykupienia ich jeszcze w  kraju 
– w  oddziałach PZM, ale wów-
czas należy doliczyć do kosztów 
dodatkową prowizję. Tradycyjne 
winiety przykleja się na przednią 
szybę samochodu. Większość 
krajów umożliwia podróżującym 
wykupienie winiet przez Internet. 
Od 1 stycznia 2022 roku Czechy 
i  Słowenia zlikwidowały możli-
wość wykupienia winiet tradycyj-
nych. Obowiązują tam wyłącznie 
winiety elektroniczne.

Winiety w Czechach

Obowiązuje tylko forma elek-
troniczna. Winiety zakupić można 
m.in. na stronie internetowej edal-
nice.cz, w  specjalnych punktach 
– np. na czeskiej poczcie bądź za 
pomocą terminala samoobsługo-
wego. Obowiązek zakupu winiety 

dotyczy pojazdów samochodo-
wych, których dopuszczalna masa 
całkowita wynosi 3,5 tony. Wów-
czas koszt winiety 10-dniowej 
to 310 CZK (ok. 60 zł). Winieta 
30-dniowa wyniesie nas 440 CZK 
(ok. 85 zł), a  winieta roczna 1500 
CZK (ok. 290 zł). Z  opłaty zwol-
nione są motocykle i przyczepy.

Winiety na Słowacji

Zakupić je można w  sklepie in-
ternetowym na stronie eznamka.
sk, na stacjach benzynowych, 
bądź w automatach samoobsługo-
wych na przejściach granicznych. 
Obowiązek ich wykupienia mają 
pojazdy samochodowe, moto-
cykle oraz przyczepy. Opłata dla 
samochodu osobowego o  masie 
całkowitej do 3,5 t wynosi kolejno: 
winieta 10-dniowa: 10 euro (ok. 
47 zł), winieta 30-dniowa: 14 euro 
(ok. 65 zł), winieta roczna: 50 euro 
(ok. 230 zł).

Winiety w Austrii

Winiety można zakupić w  sieci 
punktów sprzedaży – np. na sta-
cjach paliw czy na przejściach 
granicznych. Istnieje także moż-
liwość zakupu przez Internet na 
stronie shop.asfinag.at/pl, jednak 
należy pamiętać, że trzeba to 
zrobić z  dużym wyprzedzeniem. 
Wszystko dlatego, że obowią-
zuje tam prawo od odstąpienia od 
umowy elektronicznej i  winieta 
online aktywuje się dopiero po 18 
dniach. Obowiązek zakupu winiety 
elektronicznej dotyczy pojazdów 
samochodowych oraz motocykli. 
Koszt dla samochodu osobowego 
o masie całkowitej do 3,5 t to: wi-
nieta 10-dniowa: 9,6 euro (ok. 45 
zł), winieta 2-miesięczna: 28,20 
euro (ok. 135 zł), winieta roczna: 
93,80 euro (ok. 440 zł).

Winiety w Słowenii

Podobnie jak w  Czechach obo-
wiązuje od początku 2022 roku 
jedynie forma elektroniczna. 
Można ją wykupić w sklepie inter-
netowym na stronie evinjeta.dars.
si. Obowiązek zakupu winiety 
elektronicznej dotyczy pojazdów 
samochodowych oraz motocykli. 
Pojazdy o wysokości przedniej osi 
powyżej 1,3 m i  masie całkowitej 
do 3,5 t muszą liczyć się z wyższą 
stawką zgodnie z  taryfikatorem. 
Koszt winiety 7-dniowej wy-
niesie wówczas 15 euro (ok. 70 
zł), winieta 1-miesięczna będzie 
kosztować 30 euro (ok. 140 zł), 
a  winieta roczna 100 euro (ok. 
470 zł).

Winiety na Węgrzech

Obowiązek zakupu winiety elek-
tronicznej dotyczy wszystkich 
pojazdów. Możemy zakupić ją 
w sklepie internetowym na stronie 
https://ematrica.nemzetiutdij.
hu/, na stacjach benzynowych lub 
na przejściach granicznych. Dla 
samochodu osobowego o  masie 
całkowitej do 3,5 t koszt wi-
niety 10-dniowej wyniesie 3640 
HUF (ok. 46 zł), a  cena winiety 
30-dniowa to 4970 HUF (ok. 63 zł).

Czy winiety obowiązują 
w Chorwacji?

Nie. Na terenie Chorwacji wi-
niety nie obowiązują, ale podobnie 
jak w naszym kraju możemy trafić 
na drogi płatne, za które opłaty 
pobierane są na bramkach wjaz-
dowych na poszczególnych odcin-
kach autostrad.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdj. freepik.com

Samochodem do Chorwacji

Jak zaplanować podróż?

Podróżując po świecie, nie tylko 
zwiedzamy, ale poznajemy rów-
nież kulturę danego kraju. 
Próbowanie narodowych spe-
cjałów to świetny sposób na 
pogłębienie doświadczeń  
i wiedzy na temat miejsca,  
w którym przebywamy.

Niektóre kraje mogą pochwalić 
się tak fantastyczną kuchnią, że 
często najgorsze jest w nich to, 
że nie da się spróbować wszyst-
kiego. Ilość potraw i smakołyków 
może zawrócić w głowie. Podpo-
wiadamy więc, jakie flagowe dania 
spróbować w poszczególnych 
państwach.

Co koniecznie zjeść  
we Włoszech?

Byłoby dziwnie odwiedzić ten 
kraj i nie spróbować pizzy, która – 
choć tak powszechna – jest niemal 
kulinarną wizytówką Włoch. Za-
zwyczaj mamy do wyboru dwa 
rodzaje tej sycącej przekąski. 
Pizza neapolitańska charaktery-

zuje się grubym 
i pulchnym cia-
stem, podczas 
gdy w przypadku 
pizzy rzymskiej 
jest ono cienkie 
i kruche. Włosi 
uważają, że nie na-
leży przesadzać z do-
datkami, ponieważ ich 
nadmiar zdecydowanie psuje 
efekt całości. We Włoszech warto 
spróbować także przysmaku, 
jakim jest Bottarga. To szuszona 
ikra – często z tuńczyka lub ce-
fala morskiego. Jest ona serwo-
wana jako przystawka, pokrojona 
w plasterki i skropiona sokiem z 
cytryny i oliwą z oliwek. Lasagne 
to kolejna potrawa, z której słyną 
Włochy. Szeroki, płaski makaron, 
przekładany warstwami farszu i 
pieczony w piekarniku jest nam 
dobrze znany w Polsce, ale warto 
sprawdzić, czy smakuje lepiej w 
miejscu swojego pochodzenia. 
Podczas wakacji we Włoszech 
moglibyśmy nie jeść nic innego 
poza makaronem. Kolejnym da-

niem, które warto tam zamówić 
jest spaghetti carbonara. Zasad-
niczo proste, bo opierające się na 
kilku składnikach, ale sztuką jest 
odpowiednie przygoto-

wanie tego 
dania i wyko-
rzystanie praw-
dziwych składników, 
a nie ich substytutów.

Czego spróbować  
w Grecji?

Kuchnia grecka jest jedną z 
najsmaczniejszych na świecie. 
Ma ona długą tradycję i stanowi 
punkt wyjścia dla wielu innych 
tradycji kulinarnych w krajach za-
chodnich. Najbardziej charakte-
rystycznym produktem greckim, 
po który chętnie sięgamy także w 
Polsce jest ser feta. Produkuje się 
go z mieszanki pasteryzowanego 
mleka owczego z mlekiem kozim, 

bądź też z samego mleka owczego. 
Dojrzewa on przez trzy miesiące, 
ale nie można dodawać do niego 
jakichkolwiek konserwantów. Ser 
feta to główny składnik słynnej 

„sałatki greckiej”, która zde-
cydowanie różni się od 

tej, którą znamy w 
Polsce. Kucharze 

w naszym kraju 
często popełniają 
kardynalny błąd, 
dodając do niej 
sałatę. Będąc 
w Grecji warto 
więc spróbować 

sałatki w orygi-
nalnej odsłonie. 

Można po-
kusić się 

także o 
spróbowanie 

tradycyjnego gy-
rosa czy souvlaki. 
To drugie danie 
to nic innego, jak 
kawałki mięsa 
wieprzowego lub 
kurczaka. Jest ono 
nadziewane na spe-
cjalną szpadę i pieczone na 
ruszcie. Kolejny punkt obowiąz-
kowy to sos tzatziki, czyli grecki 
dip na bazie jogurtu naturalnego. 
Serwuje się go do dań z grilla lub 
innych potraw pieczonych, du-
szonych czy smażonych. Mousaka 
to danie, którego nie można nie 

spróbować w Grecji. Jest jedną 
ze sztandarowych potraw tamtej-
szej kuchni. Przygotowuje się ją 
na bazie bakłażanów, pomidorów  
i mielonego mięsa.

Poznaj hiszpańskie potrawy

Wybierasz się na urlop do Hisz-
panii? Musisz koniecznie dowie-
dzieć się, z czego słynie tamtejsza 
kuchnia. Jednym ze sztandaro-
wych dań hiszpańskich jest paella. 
W formie tradycyjnej zawiera 
ryż, mięso królika, kurczaka bądź 
owoce morza. Samo przygoto-
wanie tej potrawy jest niezwykle 
czasochłonne, ale dzięki temu mo-

żemy cieszyć się wszyst-
kimi smakami i 

aromatami. Jamon 
Iberico to ko-

lejny, klasyczny 
przysmak w 
Hiszpanii. Jest 
to dojrzewa-
jąca szynka, 

s t a n o w i ą c a 
prawdziwy ra-

rytas. Używa się 
jej jako przekąski w 

formie tapas, ale poda-
wana jest także jako pełnoprawne 
danie. W Hiszpanii warto spró-
bować również gazpacho, czyli 
serwowanej na zimno zupy pomi-
dorowej, która przyrządzana jest 
na bazie dojrzewających na hisz-
pańskim słońcu warzyw.

Kuchnie świata

Czego spróbować 
za granicą?
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MERCEDES GLC 250 
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

173.900 zł

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

77.900 zł

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

144.900 zł

VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

149.900 zł

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

79.900 zł

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

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 11.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 E, rok prod. 2009, kraj.,  

serwisowany    21.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005,     8.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

 59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 8 kwietnia 2022

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

139.900 zł

Nagrywali wykroczenia

Piesi i kierowcy w oku 
kamery

Nietypowe rozwiązanie na 
myszkowskich drogach.  
W trosce o bezpieczeństwo 
przede wszystkim pieszych, 
ale również kierowców, tam-
tejsza drogówka podczas 
działań profilaktycznych  
skorzystała z Ruchomego Sta-
nowiska Dowodzenia  
z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach. Dzięki 
temu możliwe było nagry-
wanie niebezpiecznych 
zachowań osób, które łamały 
przepisy ruchu drogowego  
w newralgicznych miejscach.

Policyjna akcja prowadzona była 
na terenie Myszkowa, a jej celem 
była przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa pieszych oraz 
podniesienie ich świadomości w 
zakresie zagrożeń na drodze. W 
ramach działań mundurowi ob-

serwowali skrzyżowania, przej-
ścia dla pieszych i główne ciągi 
komunikacyjne. Wykorzystując 
możliwości Ruchomego Stano-
wiska Dowodzenia z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach, nagrywali niebezpieczne 
zachowania pieszych i kierowców, 
którzy łamali przepisy w tych 
newralgicznych miejscach. - 
Każde ujawnione wykroczenie 
zakończyło się represją – mówi 
asp. sztab. Barbara Poznańska, 
oficer prasowy myszkowskich po-
licjantów.- Mundurowi nałożyli 
kilkadziesiąt mandatów karnych 
na pieszych, którzy w dalszym 
ciągu nie respektują przepisów i 
przechodzą przez jezdnię w miej-
scach niedozwolonych. Nie było 
też żadnych pobłażliwości dla 
kierujących, którzy popełniali wy-
kroczenia wobec pieszych – pod-
sumowuje.

 ■ Katarzyna Gwara
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SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

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

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Przy drogach szybkiego 
ruchu zarządzanych przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i  Autostrad, usta-
wiono charakterystyczne 
tablice informacyjne z  ostrze-
żeniem przed wjazdem pod 
prąd. To element działań  
mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa.

Mimo stosownego oznakowania 
i  samego układu jezdni, która 
wymusza prawidłową jazdę, nie-
którzy kierujący wjeżdżają na 
drogi ekspresowe w  przeciwnym 
kierunku, stwarzając tym samym 
ogromne zagrożenie w ruchu dro-
gowym. - Jeżeli już popełni się ten 
błąd i  wjedzie pod prąd na drogę 
szybkiego ruchu, należy bez-
zwłocznie się zatrzymać w  moż-
liwie najbardziej bezpiecznym 
miejscu, najlepiej na pasie awa-
ryjnym, jak najdalej od osi jezdni 
i  włączyć światła awaryjne – 

podkreślają stróże prawa. 
- Następnie z  zachowaniem 
szczególnej ostrożności 
opuścić pojazd i jeśli to moż-
liwe schronić się za barierą 
ochronną. Natychmiast na-
leży też powiadomić służby 
drogowe lub policję, które 
pomogą kierowcy wydostać 
się z  „pułapki”. Pamiętajmy, 
żeby nie próbować samo-
dzielnie zawracać! Powoduje 
to dodatkowe zagrożenie dla 

nas samych i  innych uczestników 
ruchu. Takie manewry mogą skoń-
czyć się tragicznie – zaznaczają 
funkcjonariusze.

GDDKiA skorzystała z  roz-
wiązań stosowanych w  Austrii, 
Niemczech, Słowacji i  Chorwacji. 
Charakterystyczne duże żółte 
tablice z  napisem „STOP Zły kie-
runek” i symbolem dłoni z umiesz-
czonym na niej piktogramem 
znaku zakaz wjazdu nie są zna-
kiem drogowym, ale tablicami in-
formacyjnymi, które mają służyć 
jako wzmocnienie obowiązującej 
organizacji ruchu.

- Decydujący jest jednak zawsze 
tak zwany czynnik ludzki. Sku-
pienie i  koncentracja za kierow-
nicą, obserwacja przedpola jazdy 
i otoczenia drogi, jej oznakowania, 
geometrii i  zachowania innych 
uczestników to czynniki, których 
nie zastąpi nawet najlepsza infra-
struktura drogowa – podsumo-
wują policjanci.

MZD

Uwaga! Ulica 
Pułaskiego będzie 
częściowo zamknięta
Trwa przebudowa DK-46. Drogowcy właśnie ru-
szają z  pracami przy łączeniu nowego śladu drogi 
tzw. obejścia ul. św. Barbary z  ul. Pułaskiego. Po-
wstanie tam rondo, które znacznie zmieni układ 
drogowy tego rejonu. W  związku z  tym musimy 
spodziewać się kolejnych utrudnień. Od ponie-
działku, 11 kwietnia, ulica Pułaskiego będzie 
częściowo zamknięta.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, wy-
konawca przebudowy DK-46 na zachodzie miasta rusza 
z  pracami przy łączeniu nowego śladu drogi. W  związku 
z tym od poniedziałku (11.04) zamknięta będzie dla ruchu 
kołowego południowo-zachodnia jezdnia ul. Pułaskiego 
od skrzyżowania z  ul. św. Andrzeja do wjazdu na teren 
Dworca Stradom PKP - o  jezdnia na kierunku od Jasnej 
Góry do Dworca Stradom PKP. - Ruch będzie się odbywał 
dwukierunkowo po jezdni południowo-wschodniej, czyli 
prowadzącej obecnie ruch jednokierunkowy w stronę Ja-
snej Góry – mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD. 
Przewidywany termin obowiązywania tego etapu organi-
zacji ruchu to około 6 miesięcy.

Przy tej okazji przypominamy, że oprócz przebudowy 
istniejącego śladu DK-46 w  ciągu uli: Głównej i  Prze-
jazdowej, powstaje także nowy odcinek drogi od 
skrzyżowana z ul. św. Jadwigi wzdłuż linii kolejowej do  
ul. Pułaskiego przy Dworcu Stradom PKP tzw. obej-
ście ul. św. Barbary. Całość prac ma zostać ukończona 
w drugiej połowie przyszłego roku. Wartość inwestycji 
wynosi 98 mln zł. Jest ona dofinansowana ze środków 
Unii Europejskiej.

W  komisach, na 
stronach interneto-
wych oraz 
u  dealerów samo-
chodowych rośnie 
liczba samochodów 
używanych. Z analiz 
wynika, że w  marcu 
w  Polsce pojawiło 
się 231.824 samo-
chody używane. 
O  ile w  lutym liczba 
aut w  stosunku do 
stycznia 2022 roku 
wzrosła jedynie 
o  3.271 pojazdów, to w  marcu 
rynek samochodów z  drugiej ręki 
zwiększył sie aż o  33.705 aut. 
Mimo wyraźnie większej oferty, 
wzrosła także mediana ceny aut 
używanych z  23.000 złotych 
w lutym 2022 roku do 23.500 zło-
tych w marcu.

Raport dotyczący rynku wtórnego 
przedstawił serwis AAA AUTO. Naj-
popularniejszym modelem ofero-
wanym na sprzedaż w  marcu 2022 
roku był Opel Astra – 6.780 samo-
chodów, na drugim miejscu znalazło 
się Audi A4 – 5.815 samochodów, 

a  na trzecim BMW 3 – 5.443 samo-
chody. Największa liczba ofert pre-
zentowała samochody z  silnikami 
diesla – 110.938 aut, a  na drugim 
miejscu z  silinikami benzynowymi – 
100.345 aut.

Mediana ceny samochodu używa-
nego w marcu 2022 r: 23.500 PLN

Mediana przebiegu w  marcu 2022 
r: 186.100 km

Mediana rocznika produkcji 
w marcu 2022 r: 12,7 lat

Najwięcej ofert sprzedaży samo-
chodów używanych w  marcu 2022 
roku pojawiło się w  województwie 
mazowieckim – 42.963 oferty. Drugie 

miejsce z  28 388 ofertami zajęło wo-
jewództwo śląskie. Z  kolei, najmniej 
ofert pojawiło się w  województwie 
opolskim – 3.883 oferty. Najdroższe 
samochody oferowano w  wojewódz-
twie mazowieckim (mediana ceny: 
29.900 zł), a  najtańsze w  wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim (17.900 zł).

Oferty sprzedaży najczęściej pre-
zentowały samochody z  silnikami 
diesla – 110.938, przed autami z sil-
nikami benzynowymi – 100.345. 
W  następnej kolejności znalazły się 
auta napędzane LPG (16.282), hy-
brydowe (3.546), elektryczne (623) 
oraz CNG (87).

10 modeli aut używanych naj-
częściej ogłaszanych do sprze-
daży w marcu 2022 roku:
1. Opel Astra
2. Audi A4
3. BMW 3
4. Volkswagen Passat
5. Volkswagen Golf
6. Ford Focus
7. BMW 5
8. Opel Corsa
9. Skoda Octavia
10. Audi A6

Analiza rynku

Ceny samochodów używanych
nadal rosną

Ostrzegają przed wjazdem pod prąd

Kierowco, patrz na znaki!

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

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

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

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek, 
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

Wysłać email
na adres:  
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Częstochowa, 5 kwietnia 2022 roku

O G Ł O S Z E N I E
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandy-
datów do pracy na stanowisku: kierowcy autobusu.

Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są 
o składanie ofert pracy   bezpośrednio do Biura Podawczego - 
Sekretariat MPK z dopiskiem „kandydat na kierowcę autobusu”  

lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl

• Kontakt telefoniczny: 343779101 lub 
343779120

Oferta powinna zawierać: CV+podanie+Oświadczenie 
RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie 

 ( oświadczenie dostępne na stronie internetowej Spółki:  
www.mpk.czest.pl  

w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji ).

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu 
procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje:
• praca w równoważnym systemie czasu pracy

• praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta

Od kandydatów oczekujemy:
• prawa jazdy kat.D z kodem 95,
• świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu 

osób,
• orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie 

drogowym ),
• odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• opanowania i odporności na stres,
• umiejętności pracy z ludźmi.

Oferujemy:
• umowę o pracę – cały etat,
• wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
• pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypo-

czynku,
• bilety wolnej jazdy środkami komunikacji miejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do odwołania.

w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. Sprze-
dam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

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

 ● Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 ● Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 ● Wózki inwalidzkie (2), nowe,  
regulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

 ● Wzmacniacz gitarowy 30W 
lampowy typu VOX, b.dobry, 
400 zł,  tel. 697 272 102

USŁUGI

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów, szkice. 
Tel. 667 499 164

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

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

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

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396
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W przedsprzedaży taniej!

Bilety na mecze Włókniarza
Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 
postanowił zachęcić kibiców do kupowania bi-
letów w przedsprzedaży. Wejściówki nabyte 
wcześniej będą tańsze, ale to nie jedyna korzyść. 

Ceny biletów w kasach stadionowych w dniu 
meczu będą wynosić kolejno: 50 zł – bilet normalny, 
40 zł – bilet ulgowy i 70 zł – trybuna centralna. Je-
żeli zdecydujemy się na zakupienie wejściówki w 
przedsprzedaży, możemy liczyć na niższe ceny. Za 
bilet normalny zapłacimy 40 zł, ulgowy – 30 zł, a za 
trybunę centralną 60 zł. Co ważne, kupując bilet w 
przedsprzedaży będą mamy możliwość samodziel-
nego wyboru miejsca na Arena zielona-energia.com. 
Bilety, które sprzedawane będą w dniu zawodów, nie 
posiadają opcji samodzielnego wyboru miejsca — 
system przypisze je automatycznie. 

Dzieci do 12. roku życia wchodzą za darmo

Włókniarz nie zapomina o najmłodszych sympa-
tykach „czarnego sportu”. Jako jedyny klub w PGE 
Ekstralidze, nie pobiera żadnych opłat od dzieci do 
12. roku życia za wejście na mecze domowe, które 
rozgrywane są na Arenie zielona-energia.com. Klub 
jest przekonany, że takie rozwiązanie przyniesie w 
przyszłości wymierne korzyści, a przede wszystkim 
zachęci całe rodziny do coraz częstszych wizyt na 
meczach żużlowych w Częstochowie.– Od lat na-

szym priorytetem było groma-dzenie jak największej 
liczby kibiców na trybunach. Zdajemy sobie sprawę, 
że żużel w Częstocho-wie jest mocno zakorzeniony 
w mentalności i świadomości mieszkańców, ale to nie 
wystarczy, aby zbudować wielopokoleniowe rzesze 
fanów. Nie bez powodu ceny biletów na zawody żuż-
lowe w Częstochowie były zawsze najtańsze w Eks-
tralidze. Oferując możliwość bezpłatnego wejścia na 
stadion dzieciom do 12 roku życia, dajemy szansę wy-
brania się na żużel całym rodzinom. Bez-względnie za-
leży nam także na budowaniu nowych pokoleń kibiców, 
a przyciąganie najmłodszych na stadion i budowanie 
ich więzi z drużyną bezsprzecznie sprzyja naszym zało-
żeniom. Wiemy, że wiele klubów docelowo umożliwia 
bezpłatne wejścia dzieciakom włącznie do 6 czy 7 roku 
życia. Nasza polityka jest jednak nieco inna i zapewne 
w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie – mówi Pa-
trycja Świącik-Jeż, dyrektor Włókniarza Częstochowa. 
– Myślę, że polityka klubu sprzyja wspól-nym wyjściom 
na żużel w Częstochowie. Mamy świadomość, że dla 
wieloosobowej rodziny week-endowe zawody to 
często spore obciążenie finansowe, dlatego wyszliśmy 
z inicjatywą podtrzyma-nia tradycji i familiarności na-
szej społeczności kibicowskiej i zaoferowania bezpłat-
nego udziału dzieciaków w meczach. Poza tym obrazki 
tych najmłodszych kibiców z biało-zielonymi flagami, 
pomalowanymi buziami czy fryzurami “na Fredrika 
Lindgrena” to najpiękniejsze obrazki z naszych me-
czów – dodaje. 

Nowym sponsorem tytularnym 
Włókniarza Częstochowa została 
firma zielona-energia.com, której 
nazwę nosi także częstochowski 
stadion przy ul. Olsztyńskiej.

Prezes Włókniarza na konferencji pra-
sowej, podczas której ogłoszono spon-
sora tytularnego, nie krył zadowolenia 
z  tego, że firma zielona-energia.com 
zdecydowała się na jeszcze większą 
i  ściślejszą współpracę z  klubem. – 
Branża, w której na co dzień działa firma, 
jest branżą typowo ekologiczną, która 
nam — klubowi, daje możliwość dzia-
łania zgodnie z panującymi obecnie tren-
dami związany-mi z  szeroko rozumianą 
ochroną środowiska. Najlepszym na to 
dowodem jest Arena zielona-energia.
com. Na stadionie — który nosi nazwę 
naszego sponsora i takim też pozostanie 
w  nowym sezonie, znajdują się rozwią-
zania, które wpisują się w  charakter 
prowadzonej przez firmę działalno-ści. 
Mowa o  panelach fotowoltaicznych, 
które zamontowane są na budynku klu-

bowym – oznajmił podczas konferencji 
Michał Świącik. – W  Zielonej-energii 
sport był obecny od zawsze, więc status 
sponsora tytularnego to taka “wisienka 
na torcie”. Bardzo się cieszymy, że mo-
żemy wspierać druży-nę Włókniarza 
Częstochowa, bo to przede wszystkim 
świetni i  pełni pasji ludzie, doskonali 
spor-towcy. Z  Włókniarzem wiąże nas 
też Częstochowa, gdzie mamy swoje cen-
trum logistyczne. Co więcej, dzięki naszej 
instalacji fotowoltaicznej stadion Włók-
niarza to obecnie jedna z  najbardziej 
ekologicznych aren w  Polsce. Wierzę, 
że ta wymiana energii pozytywnie 
wpłynie na nas i  całą dru-żynę – dodał 
Michał Klimczyk, współwłaściciel firmy  
zielona-energia.com. 

Firma Stoelzle Częstochowa  
sponsorem głównym

Tuż przed inauguracją rozgrywek PGE 
Ekstraligi Włókniarz poinformował, że 
w  sezonie 2022 firma Stoelzle Często-
chowa będzie wspierać klub jako sponsor 
główny. - Na samym wstępie warto za-

zna-czyć, że Stoelzle Częstochowa 
to wieloletni partner częstochow-
skiej drużyny, a  przede wszystkim 
sponsor, na którego nasz klub za-
wsze mógł liczyć – zaznaczył klub 

i wyraził nadzieję, że zbliżający się sezon 
będzie idealną okazją do świętowania 
wspólnych triumfów dzięki owocnej 
współpracy.

Inauguracja na Arenie zielona-energia.com

Włókniarz 
Częstochowa 
– Fogo Unia Leszno
W najbliższy piątek 8 kwietnia na stadionie w Częstochowie 
zainaugurowane zostaną rozgrywki PGE Ekstraligi. Zespół 
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa podejmie dru-
żynę FOGO Unii Leszno. Początek wydarzenia o godz. 18:00.

Trener Lech Kędziora desygnował do pierwszej tegorocznej walki 
o ligowe punkty możliwie najsil-niejszy skład. Biało-zieloni są w 
bardzo dobrej formie. W meczu sparingowym, rozgrywanym w Czę-
stochowie pokonali Cellfast Wilki Krosno 67:23, a w kolejnym te-
stowym spotkaniu zwyciężyli na wyjeździe z ZOOleszcz GKM-em 
Grudziądz 50:40. - Myśląc o piątkowym spotkaniu, nie należy zapo-
minać o pogodzie, która od kilku dni nie rozpieszcza fanów “czar-
nego sportu”. Pomimo kalen-darzowej wiosny w wielu miejscach w 
Polsce występują opady śniegu oraz obfite deszcze. Mamy jednak 
nadzieję, że niekorzystna aura ominie Częstochowę, abyśmy mogli 
razem z Wami emocjo-nować się tym niezwykle ciekawe zapowia-
dającym się pojedynkiem – podsumowuje klub. Pierwszy bieg za-
planowany został o godz. 18:00. Pół godziny wcześniej odbędzie się 
próba toru, a piętnaście minut przed startem prezentacja. Kibice, 
którzy nie pojawią się na trybunach, będą mogli obejrzeć bezpo-
średnią transmisję na Eleven Sports 1.

Awizowane składy:

FOGO UniaLeszno

1. JASON DOYLE
2. JANUSZ KOŁODZIEJ
3. DAVID BELLEGO
4. JAIMON LIDSEY
5. PIOTR PAWLICKI
6. HUBERT JABŁOŃSKI
7. ANTONI MENCEL
8.

zielona-energia.com 
WŁÓKNIARZ Częstochowa

9. LEON MADSEN
10. BARTOSZ SMEKTAŁA
11. KACPER WORYNA
12. JONAS JEPPESEN
13. FREDRIK LINDGREN
14. MATEUSZ ŚWIDNICKI
15. JAKUB MIŚKOWIAK
16.

PGE Ekstraliga – sezon 2022
Skład drużyny Włókniarza

Leon Madsen
Fredrik Lindgren
Bartosz Smektała
Kacper Woryna
Jakub Miśkowiak
Mateusz Świdnicki
Jonas Jeppesen

TRENER:
LECH KĘDZIORA

 ■ Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ

Nowa nazwa drużyny

Zielona-energia.com 
sponsorem tytularnym

Fot.: Podpisanie umowy z firmą Stoelzle
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TERMINARZ ROZGRYWEK PGE EKSTRALIGA 
1.  kolejka

(8 KWIETNIA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA– FOGO UNIA LESZNO

2.  kolejka
(17 KWIETNIA) MOTOR LUBLIN – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

3. kolejka
(24 KWIETNIA) ARGED MALESA OSTRÓW WLKP. – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

4.  kolejka
(1 MAJA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – BETARD SPARTA WROCŁAW

5.  kolejka
(8 MAJA) MOJE BERMUDY STAL GORZÓW WLKP. – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

6. kolejka
(20 MAJA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ

7.  kolejka
(3 CZERWCA) EWINNER APATOR TORUŃ – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

8.  kolejka
(12 CZERWCA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – EWINNER APATOR TORUŃ

9.  kolejka
(19 CZERWCA) ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

10.  kolejka
(26 CZERWCA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW WLKP.

11.  kolejka
(1 LIPCA) BETARD SPARTA WROCŁAW – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

12.  kolejka
(15 LIPCA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – ARGED MALESA OSTRÓW WLKP.

13. kolejka
(24 LIPCA) ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – MOTOR LUBLIN

14.  kolejka
(5 SIERPNIA) FOGO UNIA LESZNO – ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

ĆWIERĆFINAŁY (PIERWSZA RUNDA PLAY-OFF) – PIERWSZE MECZE – 21 SIERPNIA

6. zespół po rundzie zasadniczej – 1. zespół po rundzie zasadniczej
5. zespół po rundzie zasadniczej – 2. zespół po rundzie zasadniczej
4. zespół po rundzie zasadniczej – 3. zespół po rundzie zasadniczej

ĆWIERĆFINAŁY (PIERWSZA RUNDA PLAY-OFF) – REWANŻE – 28 SIERPNIA

1. zespół po rundzie zasadniczej – 6. zespół po rundzie zasadniczej
2. zespół po rundzie zasadniczej – 5. zespół po rundzie zasadniczej
3. zespół po rundzie zasadniczej – 4. zespół po rundzie zasadniczej

PÓŁFINAŁY – PIERWSZE MECZE – 2 WRZEŚNIA
zwycięzcy ćwierćfinałów + najlepszy z pokonanych

PÓŁFINAŁY – REWANŻE – 4 WRZEŚNIA
zwycięzcy ćwierćfinałów + najlepszy z pokonanych

FINAŁ/O 3. MIEJSCE – PIERWSZE MECZE – 11/9 WRZEŚNIA
FINAŁ/O 3. MIEJSCE – REWANŻE – 25/23 WRZEŚNIA

 ■ Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ

 TERMINARZ 
U-24

 EKSTRALIGA:

1. RUNDA (26.04.2022):
CZĘSTOCHOWA – LESZNO

2. RUNDA (03.05.2022):
LUBLIN – CZĘSTOCHOWA

3. RUNDA (10.05.2022):
OSTRÓW – CZĘSTOCHOWA

4. RUNDA (17.05.2022):
CZĘSTOCHOWA – WROCŁAW

5. RUNDA (24.05.2022):
GORZÓW – CZĘSTOCHOWA

6. RUNDA (07.06.2022):
CZĘSTOCHOWA – GRUDZIĄDZ

7. RUNDA (14.06.2022):
TORUŃ – CZĘSTOCHOWA

8. RUNDA (21.06.2022):
CZĘSTOCHOWA – TORUŃ

9. RUNDA (28.06.2022):
GRUDZIĄDZ – CZĘSTOCHOWA

10. RUNDA (05.07.2022):
CZĘSTOCHOWA – GORZÓW

11. RUNDA (12.07.2022):
WROCŁAW – CZĘSTOCHOWA

12. RUNDA (26.07.2022):
CZĘSTOCHOWA – OSTRÓW

13. RUNDA (02.08.2022):
CZĘSTOCHOWA – LUBLIN

14. RUNDA (16.08.2022):
LESZNO – CZĘSTOCHOWA

CZĘŚĆ FINAŁOWA:
FINAŁ (30.08.2022),  

  REWANŻ (06.09.2022)



PIĄTEK-NIEDZIELA 8-10 KWIETNIA 2022  23

W drugim meczu fazy play-off 
KS Sorella Częstochowianka 
zmierzy się z  zespołem Enea 
Energetyk Poznań. Spotkanie 
zostanie rozegrane w sobotę 9 

kwietnia w  Hali Sportowej 
Częstochowa. Początek 
o godz. 18:00.

Niestety pierwszy mecz w  ry-
walizacji play-off częstochowskie 

zawodniczki przegrały 1:3. - Nie 
zwieszamy głów, dopóki piłka 
w grze walczymy dalej. Już w naj-
bliższą sobotę zapraszamy do 
HSC, przyda się każda para rąk 
– tymi słowami drużyna „Czanki” 
zwróciła się do kibiców w mediach 
społecznościowych. W przypadku 
remisu, trzecie i  decydujące 
starcie odbędzie się w  niedzielę 
10 kwietnia – również w  Hali 
Sportowej Częstochowa. 

Raków Częstochowa rusza ze 
specjalną akcją „Czerwono-
-Niebieska Lekcja” i  zachęca 
do udziału szkoły, przedszkola 
i organizacje społeczne. W ra-
mach tego przedsięwzięcia 
piłkarze częstochowskiej dru-
żyny będą gościć 
w  placówkach oświatowych 
na terenie miasta i regionu.

- W  ramach akcji Czerwono-
-Niebiescy wyruszą na spotkania 
z uczniami, którzy będą mogli po-
znać odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania, zebrać autografy i  zrobić 
sobie selfie z zawodnikami. Bedzie 
też okazja do rozmowy o  warto-
ściach płynących z  uprawiania 
sportu i  zdrowego stylu życia. 
Spotkaniom towarzyszyć będą 

konkursy z  nagrodami. Ponadto 
każda placówka, którą odwiedzą 
nasi piłkarze, otrzyma specjalny 
czerwono-niebieski certyfikat – 
wyjaśnia Raków Częstochowa i in-
formuje, jak dokonać zgłoszenia 
- Dyrektorzy, nauczyciele i  opie-
kunowie mogą wysłać zgłoszenie 
lub zapytanie na adres mailowy 
marketing@rakow.com. W  tytutle 
wiadomości należy umieścić hasło 
„Czerwono-Niebieska Lekcja”, 
a w treści adres i nazwę placówki. 
Po otrzymaniu wniosku w  nie-
długim czasie przedstawiciele 
klubu skontaktują się w celu usta-
lenia szczegółów wizyty. - Jesteś 
uczniem? Daj znać swoim nauczy-
cielom o akcji! - zachęca klub.

sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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90. IMP

5 miejsce Roksany Załomskiej

Czerwono-Niebieska Lekcja

Zaproś piłkarzy 
do swojej szkoły!

I Liga Kobiet

KS Sorella Częstochowianka 
– Enea Energetyk Poznań

Podczas 90. Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w  tenisie 
stołowym, które rozgrywane 
były w  Hali Sportowej „Czę-
stochowa”, zawodniczka 
Bebetto AZS UJD Często-
chowa – Roksana Załomska 
zajęła 5 miejsce w  grze poje-
dynczej i podwójnej.

W  zawodach organizowanych 
w  Hali Sportowej Częstochowa 
wystartowało 96 najlepszych za-
wodników z całej Polski. - W grze 
indywidualnym rozstawiona z nu-

merem 12 zawodniczka Bebetto 
AZS UJD dotarła do czołowej 
ósemki. W  pierwszej rundzie 
miała wolny los. Następnie poko-
nała 4:2 Paulinę Nowacka (LKTS 
Luboń) i  w  tym samym stosunku 
Zuzannę Wielgos (Politechnika 
Rzeszów). W  pojedynku o  wej-
ście do strefy medalowej musiała 
uznać wyższość Ani Węgrzyn roz-
stawionej nr 3. (AZS UE Wrocław) 
0:4 – relacjonuje klub - W  grze 
deblowej Roksana Załomska 
w  parze z  Magdaleną Sikorską 
(AZS PWSiP Łomża) pokonała 3:0 
Julię Furman i  Paulę Krysińską 

(AZS UE Wrocław). O  medal 
uległy 2:3 Aleksandrze Michalak 
(KTS Tarnobrzeg) i  Annie Kubiak 
(ZKS Zielona Góra). Przy stanie 
2:1 w  czwartym secie prowadziły 
6:1 chwila dekoncentracji kosz-
towała ich stratą medalu. Osta-
tecznie były piąte – dodaje AZS 
UJD, który był organizatorem 
tegorocznych mistrzostw. Naj-
lepszymi zawodnikami w  grze in-
dywidualnej zostali Jakub Dyjas 
i  Katarzyna Węgrzyn. Najwięcej, 
bo aż trzy złote medale wywal-
czyła Katarzyna Węgrzyn.

Mistrzostwa Śląska kadetek

Julia Zyna 
z brązowym medalem

W  Łaziskach Górnych 
w dniach 2-3 kwietnia 2022 r. 
odbyły się Mistrzostwa Śląska 
kadetek. Bardzo dobrze za-
prezentowała się młodziutka 
zawodniczka częstochow-
skiego klubu KRS TKKF 
Sportowiec - Julia Zyna. 
W  grze podwójnej wspólnie 
z Julią Kaczmarczyk z KTS Gli-
wice zdobyła brązowy medal, 
przegrywając tylko jedną pół-
finałową potyczkę. 

- W  grach indywidualnych Julia 
po zaciętej walce musiała uznać 
wyższość medalistce Mistrzostw 
Polski z  zeszłego roku, ulegając 
jej nieznacznie 2-4 w setach. Rów-

nież w grze mieszanej Julia zakoń-
czyła rywalizację w  ćwierćfinale. 
W  obu tych kategoriach została 
sklasyfikowana na piątym miejscu 
– komentuje trener KRS TKKF 
Sportowiec Częstochowa – Da-
riusz Szlubowski i dodaje - Szkoda 
trochę tych porażek, ale należy 
zaznaczyć, iż Julia rywalizowała 
głównie z  zawodnikami o  rok 
starszymi. Teraz przed nią okres 
intensywnego treningu przed Mi-
strzostwami Polski, które zostaną 
rozegrane w  ostatni weekend 
maja w  ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Podczas 
Mistrzostw Julia będzie rozsta-
wiona w  najlepszej 20 w  kraju na 
64 startujące zawodniczki.

 ■ zdj. TKKF Sportowiec

Raków Częstochowa wraca 
po swoje! W minioną środę 
6 kwietnia Czerwono-Nie-
biescy pokonali Legię 
Warszawa 1:0 w półfinale 
Fortuna Pucharu Polski.  
Podopieczni szkoleniowca 
Marka Papszuna zapewnili 
sobie tym samym miejsce w 
finale, podczas którego 
zmierzą się z drużyną Lecha Po-
znań  na Stadionie Narodowym.

Bramkę na wagę awansu do fi-
nału zdobył dla Rakowa Często-
chowa Mateusz Wdowiak już 5. 
minucie spotkania. Oba zespoły 
jeszcze w pierwszej i drugiej po-
łowie stworzyły sobie kilka okazji 
do zmiany wyniku, jednak osta-
tecznie kolejna bramka nie padła. 
Końcowy gwizdek przyniósł 
ogromną radość na wypełnionym 
po brzegi stadionie przy ul. Li-
manowskiego 83. Finałowy mecz 

Rakowa Częstochowa i Lecha Po-
znań zostanie rozegrany 2 maja 
na Stadionie Narodowym w War-
szawie.

Raków: Trelowski - Tudor, Pe-
trášek, Arsenić, Lederman, Papa-
nikolaou, Sturgeon (79. Rundić), 
Sorescu, Ivi (90. Cebula), Wdo-
wiak, Musiolik (46. Gutkovskis)
Legia: Strebinger - Wieteska, 
Jędrzejczyk, Johansson, Rose, 
Skibicki (64. Włodarczyk), Mlade-
nović (79. Lopes), Josue, Rosołek, 
Slisz, Pekhart (64. Verbić)

Fortuna Puchar Polski
Raków Częstochowa 
w wielkim finale

 ■ fot. Grzegorz Misiak
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KIERMASZ 
WIELKANOCNY

8-10 KWIETNIA
W GODZINACH PRACY GALERII

Rękodzieło świąteczne,
wyroby i rarytasy z różnych zakątków świata 

oraz wiele innych atrakcji.

Znajdź nas i polub na FB

auchanczestochowa.plCentrum Handlowe Auchan Poczesna
ul. Krakowska 10, Poczesna


