
www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu  
Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 109 (1520)
Nr ISSN 22 99 4440 PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022

zd
j. 

fr
ee

pi
k

Opłata abonamentowa za telewizory lub radioodbiorniki jest w Polsce obowiązkowa. 
Jeżeli ktoś uchyla się od płacenia, powinien liczyć się z karą finansową, która może  
wynieść nawet 30-krotność miesięcznych opłat. Obecnie prowadzone są kontrole  

abonamentu RTV. Jak przebiegają?

Kogo dotyczą i jak wyglądają?

Trwają kontrole
abonamentu 
RTV

Abonament RTV to opłata, która 
pobierana jest na funkcjono-
wanie publicznej telewizji i radia. 
W  Polsce abonament radiowo 
- telewizyjny jest obowiązkowy. 
Każdy posiadacz odbiornika ra-
diofonicznego i  telewizyjnego 
powinien dokonać jego rejestracji 
w  ciągu 14 dni od wejścia w  jego 
posiadanie i  regularnego wno-
szenia opłat abonamentowych. 
Obowiązek rejestracji odbior-
ników wynika z  ustawy z  dnia 
21 kwietnia 2005 r. o  opłatach 
abonamentowych oraz rozpo-
rządzenia Ministra Administracji 
i  Cyfryzacji z  dnia 17 grudnia 
2013 r. w  sprawie warunków 
i  trybu rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych.

Kto nie płaci abonamentu 
RTV, musi zapłacić karę

 Jeśli posiadamy zarejestrowany 
sprzęt RTV i  nie płacimy abona-
mentu, możemy spodziewać się 
ponaglenia od Poczty Polskiej 
z  żądaniem zapłaty do pięciu lat 
wstecz. Na reakcję w sprawie we-

zwania jest siedem dni, a  po tym 
czasie sprawa kierowana jest do 
Urzędu Skarbowego. Jeżeli nato-
miast nie zgłosiliśmy posiadania 
telewizora lub odbiornika radio-
wego, możemy spodziewać się 
kary w  wysokości 30-krotności 
miesięcznej opłaty, która wynosi 
735 zł (w  przyszłym roku będzie 
to już 819 zł). Wyegzekwowanie 
kary leży po stronie Poczty Pol-
skiej i Urzędu Skarbowego.

Jak wygląda kontrola?
Do wykonywania kontroli obo-

wiązku rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i  telewizyjnych 
oraz obowiązku uiszczania opłaty 
abonamentowej uprawniona jest 
Poczta Polska S.A. Pracownicy 
spółki przeprowadzający kon-
trolę mają obowiązek okazać 
upoważnienie do wykonywania 
czynności kontrolnych w  tym 
zakresie, legitymację służbową, 
a  na żądanie kontrolowanego 
również dowód osobisty. Osoba 
kontrolowana powinna z  kolei 
umożliwić przeprowadzenie kon-

troli obowiązku rejestracji od-
biorników rtv lub okazać dowód 
potwierdzający rejestrację od-
biorników radiofonicznych i tele-
wizyjnych.

 ■ Paula Nogaj
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Powiat Częstochowski i Powiat Bodeński

20 lat współpracy 
zagranicznej  Q s.4

Wysokość opłat abonamen-
towych w 2022 roku

• Opłata za 1 miesiąc za ra-
dioodbiornik wynosi 7,50 zł 
miesięcznie 

• Opłata za 1 miesiąc za od-
biornik telewizyjny lub te-
lewizyjny i radiofoniczny 
wynosi 24,50 zł miesięcznie.

Wysokość opłat abonamen-
towych w 2023 roku

• Opłata za 1 miesiąc za ra-
dioodbiornik wynosi 8,70 zł 
miesięcznie 

• Opłata za 1 miesiąc za od-
biornik telewizyjny lub te-
lewizyjny i radiofoniczny 
wynosi 27,30 zł miesięcznie.
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

woj. śląskie Częstochowa

Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 79.  
Nieruchomość obejmuje lokal użytkowy w postaci hal oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych  
o pow. użytkowej 2.139,11 m2 wraz z udziałem wynoszącym 306/1000w prawie użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowej, obejmującej działki nr 17/1 i 4/26 o łącznej powierzchni 21.911,00 m2 oraz częściach 
wspólnych budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Legionów 79, dla której Sąd Rejonowy  
w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00074460/3.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości
zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl,  
zakładka: Dla Kontrahenta, Nieruchomości i majątek na sprzedaż.

Oddział 
Zakład Gazowniczy  

w Zabrzu

DANE KONTAKTOWE
tel. (32) 398 54 38;
email: nieruchomosci@zabrze.psgaz.pl

Częstochowa

Brutalnie pobił  
byłą żonę. Grozi  
mu dożywocie

II Edycja Konkursu

„Jurajskie Olimpy”

Niebawem ruszą prace

Umowa na przebudowę 
DK-91 podpisana

Kryminalni z Częstochowy zatrzymali sprawcę po-
dejrzanego o brutalne pobicie byłej żony. 39-letni 
mieszkaniec Częstochowy 13 września doprowa-
dzony został do prokuratury, gdzie został 
przesłuchany i  usłyszał zarzuty. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu nawet dożywocie.

Do zdarzenia doszło w  niedzielę, 11 września 
w  porze wieczornej przy ul. Ogińskiego w  Często-
chowie. Rafał K. odprowadzał do mieszkania swej 
byłej żony ich dziecko. Do kłótni i  rękoczynów do-
szło prawdopodobnie na tle różnicy zdań, która 
mogła dotyczyć sprawowania opieki nad dziec-
kiem. Mężczyzna najpierw zaczął dusić byłą żonę, 
a  potem wielokrotnie uderzał jej głową o  podłogę. 
Na miejsce awantury wezwano policję i  pogo-
towie. Kobieta trafiła po tej awanturze do szpitala. 
Śledztwo w  sprawie prowadzi Prokuratura Rejo-
nowej Częstochowa-Północ, a  dotyczy ono usiło-
wania zabójstwa 37-letniej kobiety przez byłego 
męża. Podejrzany Rafał K. w niedzielę, 11 września 
został zatrzymany przez policję, a  we wtorek, 13 
września doprowadzony został do Prokuratury. 
Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa byłej 
żony poprzez duszenie jej i  wielokrotne uderzanie 
jej głową o  podłogę. Przesłuchany przez prokura-
tora Rafał K. nie przyznał się do zarzucanego mu 
przestępstwa. Złożył natomiast wyjaśnienia, z któ-
rych wynikało, że do zdarzenia doszło, ponieważ 
został sprowokowany przez byłą żonę. Prokurator 
wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tym-
czasowego aresztowania, motywując ten wniosek 
surową karą, która mu grozi, a  także obawą, że 
w przyszłości może popełnić przestępstwo przeciw 
zdrowiu i życiu tej kobiety. W trakcie tego zdarzenia 
podejrzany groził bowiem kobiecie pozbawieniem 
jej życia. Sąd orzekając 13 września w popołudnio-
wych godzinach nie zastosował środka, uznał, że 
wystarczające będzie oddanie podejrzanego pod 
dozór policji oraz wydał orzeczenie o  zakazie zbli-
żania się do pokrzywdzonej. Usiłowanie zabójstwa 
zagrożone jest taką samą karą jak przestępstwo 
dokonane (art. 14 § 1 k.k.). W praktyce jednak kary 
wymierzane za usiłowanie są z reguły niższe od kar 
wymierzanych za dokonanie przestępstwa - poin-
formował nas Rzecznik Prasowy prokurator To-
masz Ozimek. W tym przypadku najwyższy wymiar 
kary to dożywotnie pozbawienie wolności.

 ■ Teresa Szajer

W  październiku odbędzie się II Edycja Konkursu „Juraj-
skie Olimpy” oraz Forum pn. „Prawne i  ekonomiczne 
perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 
w  subregionie północnym województwa śląskiego” de-
dykowane m.in. przedsiębiorcom, studentom, otoczeniu 
biznesu oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w  Częstochowie, a  współorganizatorem Uni-
wersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. 
Celem konkursu „Jurajskie Olimpy” jest nagradzanie i  od-
znaczanie osób, instytucji, organizacji, instytucji otoczenia 
biznesu, które poprzez swoją działalność społeczną i  zawo-
dową przyczyniły się do promocji Miasta Częstochowy i  Re-
gionu. Forum zaplanowane zostało na dwa dni – 20 oraz 21 
października 2022r. na Wydziale Prawa i  Ekonomii Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w  Częstochowie przy ulicy Zbierskiego 2/4. Gala Konkursu 
Jurajskie Olimpy odbędzie się z kolei 20 października 2022r. 
w godzinach wieczornych w siedzibie Uniwersytetu przy ulicy 
Waszyngtona 4/8. Wydarzenia te zostały objęte honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, a  nasza ga-
zeta objęła je patronem medialnym.

Miejski Zarząd Dróg poinformował, że 13 września zo-
stała podpisana umowa na realizację pozostałego do 
wykonania zakresu prac wielkiej przebudowy al. Wojska 
Polskiego w  Częstochowie – DK-91. – Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w  niezmiennym do pierwotnych 
założeń zakresie, zgodnie z projektem dofinansowanym 
ze środków UE – zaznaczył Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MZD w Częstochowie.

Dokumenty ze strony zamawiającego i  wykonawcy parafo-
wali przedstawiciele kadry zarządzającej Miejskiego Zarządu 
Dróg w Częstochowie i konsorcjum NDI. – Przed nami ogromne 
logistyczne wyzwanie, bo na realizację kontraktu mamy czas 
do końca przyszłego roku, tymczasem zakres prac jest bardzo 
duży. Ale to też nasza kolejna inwestycja, którą będziemy re-
alizować w  Częstochowie i  mamy nadzieję, że dobry kontakt 
z  Inwestorem jak i  Zamawiającym pomoże nam w  sprawnej 
realizacji tego ważnego projektu – podkreśliła Małgorzata Wi-
niarek – Gajewska, prezes zarządu grupy NDI S.A.  Prace po-
winny ruszyć w przeciągu kilkunastu dni od podpisania umowy, 
a zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada przy-
szłego roku. Jak podkreśla Maciej Hasik, rzecznik MZD, prze-
budowa al. Wojska Polskiego w  Częstochowie to największa 
drogowa inwestycja we współczesnej historii miasta.

Akt oskarżenia dla 18-latki

Częstochowianka  
pobiła małoletnie 
obywatelki Ukrainy
Do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafił akt oskar-
żenia przeciwko 18-letniej uczennicy, która w kwietniu 
br. na Skwerze Solidarności pobiła małoletnie dziew-
czynki z  Ukrainy. Motywem jej agresji była 
przynależność narodowa 15-latek.

Śledztwo wykazało, że 12 kwietnia 2022 roku 17-letnia 
wówczas uczennica jednego z  częstochowskich techników, 
przechodziła w  towarzystwie znajomego przez Skwer 
Solidarności w  Częstochowie. - Dziewczyna w  pewnym 
momencie podeszła do przebywających tam dziewczyn 
z Ukrainy w wieku 15 lat i z powodu ich przynależności na-
rodowej znieważyła je słowami powszechnie uznanymi za 
obelżywe. Następnie uderzyła jedną z  dziewczyn w  twarz, 
a  drugą chwyciła za włosy i  popchnęła, co spowodowało, 
że pokrzywdzona upadła na ziemię. Wtedy kopnęła dziew-
czynę kolanem w głowę i brzuch. Potem została odciągnięta 
przez znajomego, z którym oddaliła się z miejsca zdarzenia 
– informuje Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy częstochow-
skiej prokuratury. To jednak nie koniec historii. Kolejnego 
dnia po tym zdarzeniu, jedna z pokrzywdzonych zauważyła 
sprawczynię pobicia na ulicy i  poinformowała o  tym swoją 
ciotkę. Kobieta bez wahania zareagowała, podchodząc do 
wskazanej dziewczyny i  zapytała, dlaczego poprzedniego 
dnia zachowała się w sposób niewłaściwy wobec dzieci. 17-
latka zareagowała agresywnie, znieważając również starszą 
kobietę z  powodu jej przynależności narodowej. Używała 
przy tym słów powszechnie uznanych za obelżywe. Zanim 
się oddaliła, pokrzywdzonym udało się zrobić napastniczce 
zdjęcie, co pomogło w  toku podjętych czynności śledczych 
ustalić jej tożsamość. - W  postępowaniu uczennicy przed-
stawiono zarzuty popełnienia przestępstw stosowania 
przemocy wobec obywateli Ukrainy i  publicznego ich znie-
ważenia z powodu przynależności narodowej. Jednocześnie 
prokurator uznał, że przestępstwa te mają charakter chu-
ligański, gdyż sprawca działał publicznie bez powodu, oka-
zując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego 
– wyjaśnia rzecznik prasowy prokuratury. Podczas przesłu-
chania podejrzana przyznała się do zarzucanych jej prze-
stępstw i  wyraziła skruchę – przyznała, że żałuje swojego 
postępowania. Oskarżona nie była w  przeszłości karana. 
- Przestępstwo stosowania przemocy z  powodu przynależ-
ności narodowej jest zagrożone karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. W  przypadku przestępstwa w  cha-
rakterze chuligańskim sąd wymierza karę w  wysokości nie 
niższej od dolnej granicy zagrożenia ustawowego zwiększo-
nego o połowę. Ponadto warunkowe zawieszenie wykonania 
kary może nastąpić jedynie w  szczególnie uzasadnionych 
wypadkach – podsumowuje prokurator Tomasz Ozimek.
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W  najbliższą sobotę, 17 wrze-
śnia przypada 83. rocznica 
sowieckiej agresji na Polskę. 
W  niedzielę, czyli dzień póź-
niej odbędą się w  naszym 
mieście obchody Światowego 
Dnia Sybiraka.

- W związku z rocznicą radziec-
kiej agresji z września 1939 roku, 
w  najbliższą sobotę, 17 września 
o  godz. 12:00 zaplanowano ce-
remonię złożenia kwiatów na 
Grobie Nieznanego Żołnierza 
w  alei Henryka Sienkiewicza. 

Zbiórka uczestników – o  godz. 
11:50. Z  kolei dzień później, 
w  niedzielę, 18 września o  godz. 
11:30 na Skwerze Sybiraków od-
będzie się ceremonia upamięt-
niająca Światowy Dzień Sybiraka. 
Zbiórka – o godz. 11:20. Zaraz po 
zakończeniu tej uroczystości de-
legacja samorządu Częstochowy 
uda się na cmentarz Kule – tam 
kwiaty zostaną złożone na grobie 
Ireneusza Kozery w  pierwszą 
rocznicę jego śmierci – poinfor-
mował Wydział Kultury, Pro-
mocji i Sportu UM.

aktualności

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w  1990 r.  
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do 
różnych tytułów lokalnych i  regionalnych, głównie  
w  centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko 
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale więk-
szość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Powiat Częstochowski i Powiat Bodeński

20 lat współpracy 
zagranicznej
W tym roku mija 20 lat, odkąd 
Powiat Częstochowski współ-
pracuje z  Powiatem 
Bodeńskim. Relacje zagra-
niczne mają zasadnicze 
znaczenie zarówno dla two-
rzenia wspólnej europejskiej 
przestrzeni, jak i dla integracji 
europejskiej. W  dniach 6-10 
września Starostwo Powia-
towe w  Częstochowie gościło 
17-osobową delegację nie-
miecką, na czele ze Starostą 
Bodeńskim Lotharem Wöfle.

Wizyta gości znad Jeziora Bodeń-
skiego przewidywała m.in. udział 
w  konferencji „20-lecie partner-
stwa Powiatu Częstochowskiego 
i  Bodeńskiego”, która odbyła się 
w  Muzeum Monet i  Medali Jana 
Pawła II. - Z  wielką satysfakcją 
możemy stwierdzić, że współ-
praca powiatów częstochow-
skiego i  bodeńskiego nie tylko 
przetrwała próbę czasu, ale przy-
niosła obu stronom wiele korzyści 
i  nadal dynamicznie się rozwija. 
Dzieje się tak pomimo znacznej 
odległości dzielącej oba powiaty 
(1200 km), pomimo ich odmiennej 
specyfiki, historii, tradycji i  uwa-
runkowań społeczno-politycznych 
i  gospodarczych – zaznaczył Sta-
rosta Częstochowski  Krzysztof 
Smela. - Pragnę wyrazić słowa 
wielkiego szacunku i  uznania dla 
wszystkich, którzy przyczynili 
się do nawiązania współpracy 
obu powiatów i  przez wszystkie 
te lata ją wspierali i  rozwijali. Je-
stem przekonany, że nasze part-
nerstwo nadal będzie przynosić 
dobre owoce i wielorakie korzyści 
oraz że nadal będzie cechowała je 
dotychczasowa szczerość i otwar-

tość – dodał. Na przestrzeni tych 
20 lat współpracy, w Polsce zaszło 
wiele zmian i  choć jak podkreśla 
Starostwo, sami często już nie 
zwracamy na to uwagi, to nasz 
rozwój jest dostrzegalny w  Eu-
ropie. - Na początku ideą było 
wniesienie doświadczeń niemiec-
kich do budowania struktur w po-
wiecie częstochowskim. Jednak 
to już dawno minęło. Dzisiaj 
wymieniamy się na tym samym 
poziomie. Osobiście za każdym 
razem podczas moich wizyt je-
stem zaskoczony, jak pragma-
tycznie rozwiązuje się w  Polsce 
problemy. Życzyłbym sobie, 
abyśmy od czasu do czasu mogli 
tak samo działać u nas – przyznał 
starosta Wölfle. Podczas konfe-
rencji, głos w  sprawie 20-letniej 
współpracy zabrali Wicestarosta 
Częstochowski Jan Miarzyński, 
Katarzyna Buchajczuk, Katarzyna 
Zlotos i  Adam Morzyk. W  trakcie 
swojego pobytu w  Polsce, dele-
gacja niemiecka zwiedzała Mu-
zeum Górnictwa Rud Żelaza, 
wzięła udział w koncercie Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzoso-
wianie” i  Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z  Mykanowa, zapoznała się 
z funkcjonowaniem Zespołu Szkół 
w  Złotym Potoku, a  także zwie-
dziła zamek w Olsztynie.

83. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Miejskie uroczystości  
w nadchodzący weekend

Dodatek węglowy

Miasto przyjmuje wnioski,  
ale nie wypłaca pieniędzy, bo ich nie ma
Częstochowskie Centrum 
Świadczeń przyjęło dotych-
czas 11 tysięcy wniosków 
o  dodatek węglowy na kwotę 
ok. 33 mln złotych. Miasto wy-
stąpiło już o  przekazanie 
środków na wypłatę pierwszej 
transzy wsparcia dla osób, 
które wnioski złożyły naj-
wcześniej, jednak pieniądze 
jeszcze z rządu nie dotarły.

Częstochowa jest jednym z wielu 
samorządów, który zmaga się 
ze zmianami w  przepisach do-
tyczących dodatku węglowego 
oraz brakiem przekazania przez 
administrację rządową środków 
na wypłatę dodatków. Problem 
ten podjęło Biuro Związku Miast 
Polskich. W  specjalnym komuni-
kacie wskazano, że przekazanie 
w  trybie nagłym, bez żadnej kon-
sultacji ze środowiskiem samo-
rządowym, zadania zleconego 
– wypłaty dodatku węglowego 
na podstawie pośpiesznie, nie-
dbale przygotowanych i doraźnie 
uchwalonych przepisów – powo-
duje ogromne problemy. Zdaniem 
ZMP wynika to z  fatalnej jakości 
ustawy oraz braku środków na 
wypłaty. Jak wiadomo, dotych-
czas nie przekazano żadnych 
dotacji na to zadanie. – Wkrótce 

po uchwaleniu ustawy okazało 
się, że wymaga ona natychmia-
stowego poprawienia, przede 
wszystkim dla uszczelnienia 
procesu. Ustawę już zmieniono 
w  Sejmie, ale Senat wprowadził 
poprawki, które czekają na roz-
patrzenie przez Sejm. Potem nie-
zbędny jest podpis Prezydenta. 
Zakładając maksymalną spraw-
ność tych działań należy mieć na-
dzieję na szybkie wejście w życie 
zmian. W ramach ratunkowej no-
welizacji wprowadzono przepis, 
który wprowadza możliwość 
wypłacania dodatku w  terminie 
dwóch miesięcy od prawidło-
wego złożenia wniosku, tyle że 
rozwiązanie to wejdzie w  życie 
już po 17 września br., a  więc po 
terminie wynikającym z  aktual-
nego stanu prawnego – zauważa 
Biuro Związków Miast Polskich 
i dodaje – Faktyczny, choć ułomny 
stan prawny wymagałby od or-
ganów samorządu wypłacania 
dodatków, ale rząd apeluje, by za-
czekać na wejście w życie korekty 
złych przepisów, stawiając organ 
wykonawczy gminy i  jego służby 
w  trudnym położeniu prawnym 
i społecznym.

Związek Miast  Polskich wska-
zuje na Art. 49 ust. 5 ustawy o do-

chodach jednostek samorządu 
terytorialnego który mówi, że: 
„Dotacje celowe, o których mowa 
w  ust. 1, powinny być przekazy-
wane w  sposób umożliwiający 
pełne i  terminowe wykonanie 
zlecanych zadań.” Oznacza to, że 
wydatkowanie środków na nie-
zaplanowane w  budżecie, nagle 
nałożone zadania, nie powinno 
mieć miejsca przed otrzymaniem 
dotacji na ten cel. Zdaniem re-
gionalnych izb obrachunkowych 
samorządy powinny otrzymywać 
z budżetu państwa dotacje celowe 
w  wysokości zapewniającej reali-
zację zadań zleconych, a w przepi-
sach nie przewidziano możliwości 
planowania i  finansowania tych 
zadań ze środków własnych sa-
morządu.

Dotychczas żaden samorząd 
nie otrzymał środków na wy-
płatę dodatków węglowych. 
Biuro Związków Miast Polskich 
zauważa, że w  przypadku nie-
otrzymania środków wystar-
czających na wypłatę dodatków 
samorządy powinny informować 
wnioskodawców o  przyznaniu 
dodatku z  jednoczesną infor-
macją o  tym, że wypłata nastąpi 
natychmiast po otrzymaniu do-
tacji z budżetu państwa.

Biuro Inżyniera Ruchu poinfor-
mowało, że od 1 października br. 
zostaną wprowadzone zmiany 
w  komunikacji miejskiej na tra-
sach linii: 14, 20, 23, 25 i  69. 
Głównie chodzi o autobusy kur-
sujące przez Brzeziny oraz 
przedłużenie linii 23 do centrum 
handlowego Aniołów Park.

14 - Od Rząsawy do Brzezin bę-
dzie kursować bez zmian, na-
stępnie przez Brzeziny Nowe 
i  Sobuczynę do pętli MALOW-
NICZA.
Część kursów z  Sobuczyny poje-
dzie przez Młynek i  Mazury do 
pętli NIERADA – SZKOŁA, a nie-
które – do pętli NIERADA.
Na całej długości trasy linii nr 14, 

także w  gminie Poczesna, będą 
obowiązywały bilety wg taryfy 
miejskiej.
Uwaga! Linia nr 14 nie będzie 
kursować przez Brzeziny-Kolonię 
i  ulicę Korkową do pętli KOR-
KOWA.

20 - Wszystkie kursy, które do-
tychczas były wykonywane do 
pętli KORKOWA, ulegają prze-
dłużeniu przez ul. Korkową oraz 
Brzeziny-Kolonię do pętli BRZE-
ZINY. Również na całej długości 
trasy obowiązują bilety miejskie.

23 - We wszystkie dni tygo-
dnia, oprócz niedziel niehandlo-
wych, linia zostaje przedłużona 
z  al. Najświętszej Maryi Panny 
przez plac Daszyńskiego, ulice 
Mirowską, Nadrzeczną, al. Jana 

Pawła II i  Drogowców do pętli 
DROGOWCÓW, przy centrum 
handlowym „Aniołów Park”. 
Kursy powrotne przez al. Jana 
Pawła II i al. Kościuszki.
W  niedziele niehandlowe linia 
będzie nadal kursować na trasie 
DŹBÓW KSSE SKORKI – PIŁ-
SUDSKIEGO.

25 - Linia zostaje skrócona od 
strony Kuźnicy do pętli MALOW-
NICZA i  nie będzie kursować 
do Sobuczyny, Brzezin Nowych 
i  pętli BRZEZINY, ponieważ zo-
stanie zastąpiona na tym odcinku 
linią nr 14.

69 - Linia ulega likwidacji. Jej rolę 
przejmą wydłużone kursy na linii 
nr 14.

Od 1 października

Zmiany w komunikacji miejskiej

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

zdj. Starostwo Powiatowe  
w Częstochowie
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Czy dzięki e-papierosom ła-
twiej namówić palaczy do 
porzucenia nałogu? Tak 
twierdzi Louise Ross, wielo-
letnia szefowa Stop Smoking 
Service, przez wiele lat zwią-
zana z  magistratem 
w  brytyjskim Leicester. O  wa-
powaniu jako potencjalnie 
mniej szkodliwej alternatywie 
dla tradycyjnego tytoniu, 
które może być drogą do roz-
wiązania problemu palenia, 
mówią też niektórzy na-
ukowcy i  instytucje zdrowia 
publicznego.

Taką tezę można też było usły-
szeć tego lata podczas odbywa-
jącego się co roku Global Forum 
on Nicotine, jednego z  najwięk-
szych wydarzeń poświęconych 
branży tytoniowej. Jago uczest-
niczka, wieloletnia aktywistka 
walcząca z nałogiem palenia pa-
pierosów, Louise Ross, dowodzi 
w  swoich publikacjach, że z  wa-
powaniem wiąże się potencjalnie 
mniejsze ryzyko zdrowotne 
w  porównaniu do tradycyjnego 
palenia. - To dym wyrządza znisz-
czenia w naszym organizmie, nie 
zaś sama nikotyna. Użytkow-
nicy e-papierosów nie trują się 
dymem, przestają dostarczać 
organizmowi substancji smoli-
stych obecnych w  tradycyjnych 
papierosach. Oczywiście nie jest 
to cudowne lekarstwo i  jeżeli 
ktoś palił 40 lat, to nabyte przy 
tej okazji choroby nie znikną, 
ale jest to rozwiązanie dla osób, 
które mają problem z rzuceniem 
nałogu z dnia na dzień -  mówiła 
Louise Ross.

Problemem w Polsce jest nadal 
mała wiedza na temat dostęp-
nych możliwości i  brak znajo-
mości badań, które za nimi stoją. 
Tymczasem poszczególne rządy 
postawiły na wdrożenie stra-
tegii redukcji ryzyka, polegającej 
na rekomendowaniu pacjentom, 
którzy nie są w  stanie porzucić 
nałogu – potencjalnie mniej 
szkodliwych alternatyw, takich 
jak np. e-papierosy. Robią to 
rządy Wielkiej Brytanii, Nowej 
Zelandii, Kanady, czy Japonii.

O  potencjalnie mniejszej szko-
dliwości papierosów elektro-

nicznych mówią również liczne 
instytucje zdrowia publicz-
nego, w  tym Narodowy Instytut 
Zdrowia i Opieki (NICE) w Wiel-
kiej Brytanii. Już w 2013 r. NICE 
wyraźnie zalecił brytyjskim leka-
rzom wdrożenie tzw. technologii 
redukcji ryzyka, polegającej na 
rekomendowaniu ich pacjentom, 
którzy nie są w  stanie porzucić 
nałogu.

Z  kolei nowozelandzkie mini-
sterstwo zdrowia stwierdziło 
w  swoim komunikacie, że „po-
przez lepszą regulację prawną 
i  dostęp do publicznej infor-
macji, jest okazja do wspierania 
palaczy, by przerzucili się na 
mniej szkodliwe alternatywy, 
znacząco ograniczając ryzyko 
dla zdrowia ich i najbliższych”.

Trzeba jednak zwracać szcze-
gólną uwagę na to, po jakie 
zamienniki wyrobów tradycyj-
nych oraz po jakie e-papierosy 
sięgamy, czy są to produkty 
przebadane i  poddane testom 
laboratoryjnym, czy bierzemy 
do ręki produkt, którego osta-
teczną formułę i skład wcześniej 
zbadano. Warto bowiem wie-
dzieć, że na rynku mamy e-pa-
pierosy działające w  systemach 
otwartych oraz zamkniętych, 
z  gotowymi do użytku wymien-
nymi kartridżami, takie jak na 
przykład w  urządzeniach Vuse 
ePod.

Na ten aspekt zwracają uwagę 
także polscy naukowcy, na 
przykład prof. Artur Badyda 
z  Politechniki Warszawskiej 
podkreśla, że trzeba zadbać o re-
gulacje. – Powinno się zakazać 
tego, by użytkownik mógł wlać 
do e-papierosa cokolwiek, co 
mu się podoba, bo później mamy 
do czynienia z  poważnymi na-
stępstwami zdrowotnymi, spo-
wodowanymi zastosowaniem 
substancji o nieznanym składzie 
chemicznym .

Zasadna wydaje się teza wygło-
szona przez Davida Sweanora 
z  Uniwersytetu w  Ottawie: 
- Widzimy znaczną liczbę kon-
sumentów, która wyraża chęć 
przestawienia się [na alternaty-
wy-przyp. red.], jeśli dostępne 
są zarówno produkty, jak i infor-
macja o nich.

Bez dymuCo powinniśmy o niej wiedzieć?

Światowy Dzień Sepsy
13 września obchodziliśmy 
Światowy Dzień Sepsy, który 
został ustanowiony w  2012 
roku. Badacze szacują, że 
sepsa to blisko 50 mln przy-
p a d k ó w  r o c z n i e , 
a śmiertelność w zależności od 
kraju sięga nawet 50 proc. 
W  Polsce szacuje się, że ilość 
przypadków sięga ok. 50 tys.

Słowo sepsa pochodzi z  greki 
i oznacza „proces niszczący życie”. 
To szereg objawów, które towa-
rzyszą silnemu zakażeniu orga-
nizmu mikroorganizmami. Trzeba 
być czujnym, bo spóźnienie się 
z  interwencją może w  ciągu go-
dzin doprowadzić do śmierci lub 
nieodwracalnych powikłań.

Sepsa może być konsekwencją 
każdego zakażenia – podkreśla 
prof. Andrzej Kuebler – kierownik 
Katedry i  I  Kliniki Anestezjologii 
i  Intensywnej Terapii Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocławiu. 
Jego zdaniem w  Polsce przy-
padków sepsy jest co najmniej 
50 tys. rocznie, a  co drugi chory 
umiera.

Sepsa doprowadza do uszko-
dzenia tkanek i narządów wskutek 
niewłaściwej reakcji organizmu 
na zakażenie. W razie inwazji pa-
togenów z jakiegoś powodu orga-
nizm zamiast wykorzystać swoje 
mechanizmy obronne, by je zwal-
czyć, zaczyna walczyć z własnymi 
komórkami i tkankami.

Kto jest szczególnie  
narażony?

Do zakażenia organizmu może 
dojść u  każdego, jednak są dwie 
grupy szczególnie narażone na 
rozwój sepsy:
• starsi schorowani ludzie
• małe dzieci.

U nich sepsa może się rozwinąć 
z niegroźnej z pozoru infekcji.

Trzecią grupę stanowią na-
stolatki, którzy mają m.in. zwy-
czaj dzielenia się np. napojem 
z  jednej butelki czy „brania 
gryza” kanapki kolegi. A  sepsę 
często wywołują meningokoki, 
czyli bakterie bytujące w  jamie 
ustnej wielu osób. Osoby te nie 

muszą mieć jakichkolwiek dole-
gliwości z ich powodu. Patogeny 
mogą wywołać u nich:
• niegroźne zapalenie gardła
• niebezpieczne zapalenie opon 

mózgowych
• inwazyjną chorobę meningo-

kokową.
W  większości przypadków nie 

dzieje się z  tego powodu nic 
złego, ale w  niesprzyjających 
warunkach meningokoki mogą 
zaatakować i  doprowadzić do 
stanu zagrażającego życiu.

Jakie są objawy sepsy?

Eksperci wskazują na fakt,  
że do wysokiej śmiertelności 
z  powodu sepsy dochodzi z  po-
wodu mało swoistych objawów 
na początku jej rozwoju. Te ob-
jawy to:
• gorączka (choć nie zawsze 

występuje!)
• dreszcze
• poczucie zimna
• szybki oddech, duszność
• ból i złe samopoczucie
• spocona skóra
• wysypka nieznikająca po 

ucisku
• przyspieszone bicie serca
• pogorszenie kontaktu z oto-

czeniem, dezorientacja.
Takie objawy mogą jednak 

sugerować wiele innych pro-
blemów (choć pojawienie się 
wysypki to już groźny symptom 
w  sepsie, a  na końcowym jej 
etapie ciało chorego pokrywają 
rozległe wybroczyny).

Kiedy się zgłosić  
do lekarza?

Lepiej dmuchać na zimne. Jeśli 
zdarzy się coś tak niepokojącego, 
wybierz się do lekarza i  powiedz 
mu o  swoich obawach. W  razie 
sepsy trzeba jak najszybciej 
podać antybiotyk. Eksperci pod-
kreślają, że każda godzina zwłoki 
w  podaniu odpowiednich leków 
w  czasie rozwoju sepsy zwiększa 
śmiertelność z  jej powodu o  8 
proc. Sepsa może zabić w  ciągu 
niespełna 24 godzin.

Jakie bakterie  
wywołują sepsę?

Według Centres for Disease 
and Control – agendy rządowej 
USA, mającej na celu monitoro-
wanie chorobowości i  sposobów 
zapobiegania chorobom. około 
80 proc. przypadków sepsy jest 
wywoływanych przez bakterie 
pozaszpitalne. Wśród nich prym 
wiodą meningokoki. Inne bak-
terie, które często prowadzą do 
sepsy to: paciorkowce i  pałeczki 
hemofilne typu B. Sepsa nie jest 
chorobą, którą można się za-
razić. Ale niektórymi chorobami 
zakaźnymi, w  przebiegu których 
dochodzi do sepsy, już tak – np. 
zapaleniem gardła. Stąd, jeśli 
zostanie rozpoznany przypadek 
sepsy w  przebiegu zakażenia 
meningokokami, wszyscy z  oto-
czenia chorego otrzymują odpo-
wiednią profilaktykę w  postaci 
osłony antybiotykowej. Trzeba 
jednak pamiętać, że sepsa może 
wystąpić pod wpływem różnych 
czynników, zarówno zakaźnych, 
jak i niezakaźnych.

Jak chronić się przed 
sepsą?

Skuteczną ochroną przed 
sepsą wywołaną przez niektóre 
bakterie są szczepienia:
• przeciwko meningokokom 

(jest zalecane przez lekarzy, 
ale niefinansowane ze 
środków publicznych)

• przeciwko pałeczce hemo-
filnej typu B (szczepienie jest 
obowiązkowe i finansowane 
ze środków publicznych)

• przeciwko pneumokokom 
(szczepienie jest finansowane 
ze środków publicznych).

Przed zakażeniami innymi drob-
noustrojami chronią podsta-
wowe zasady higieny:
• częste mycie rąk
• skuteczne leczenie zakażeń
• niedzielenie kubka czy 

sztućców z innymi osobami
• nieoblizywanie smoczka, itp.

 ■ Oprac. Paula Nogaj
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V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Wielkie święto muzyki 
w Koniecpolu

W  Koniecpolu po raz kolejny 
zaprezentowały się orkiestry 
dęte z  powiatu częstochow-
skiego. Ponad 300 muzyków 
z  siedmiu zespołów wzięło 
udział w  piątej edycji prze-
glądu, który organizuje 
rokrocznie Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela 
i  Burmistrz Miasta i  Gminy 
Koniecpol Ryszard Suliga.

Wydarzenie miało miejsce 10 
września i  rozpoczęło się trady-
cyjnie od przemarszu muzyków 
i  mażoretek ulicami Koniecpola. 
Następnie oficjalnie powitano 
gości i  dokonano otwarcia V Po-
wiatowego Przeglądu Orkiestr 
Dętych. - Dziękuję burmistrzowi, 
za otwartość i  dobrą atmosferę. 
Z  Koniecpolem zawsze dobrze 
się współpracuje i  z  przyjemno-
ścią tutaj za każdym razem przy-
jeżdżam – zaznaczył starosta 
Krzysztof Smela. – Warto się 
realizować muzycznie. Uczy to 
samodyscypliny, pracy w  grupie 
i  pozwala nabyć nowe umiejęt-
ności. Jest to niezwykle ważne 
w  szybko zmieniającej się rze-
czywistości – dodał włodarz po-
wiatu. Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa, ponieważ w  tym roku 
gospodarze festiwalu, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Koniecpol 
obchodzi 20-lecie swojego ist-
nienia. - Bardzo serdecznie dzię-
kuje za zorganizowanie przeglądu, 
zbiegło się to z  jubileuszem na-

szej orkiestry w  Koniecpolu. Co 
prawda przegląd z  przemarszem 
miał się odbyć na dworze, ale ze 
względu na prognozy pogody po-
stanowiliśmy przenieść koncerty 
do hali sportowej, aby orkiestry 
nie musiały się martwić o warunki 
atmosferyczne – wyjaśnił bur-
mistrz Suliga. W ramach przeglądu 
odbyły się występy sceniczne, 
podczas których zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać 
muzyki klasycznej i  rozrywkowej. 
Oko cieszyły także występy ma-
żoretek. Do swoich gmin orkiestry 
wróciła z  pamiątkowymi statuet-
kami, dyplomami oraz nagrodami 
finansowymi na dalszy rozwój.

W przeglądzie wystąpiły:
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Mykanów, dyr. Krzysztof Wit-
czak, instruktorka mażoretek 
PRESTO Ewelina Stolarska,

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Poczesna, dyr. Wojciech 
Grela,

• Orkiestra Dęta OSP Nakło, dyr. 
Grzegorz Matyja,

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Dąbrowa Zielona, dyr. Dariusz 
Pikor, instruktorka mażoretek 
VIVAT Karolina Pyrzyna,

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Kłomnice, dyr. Łukasz Sta-
nisz, instruktorka mażoretek 
FANABERIA Anna Kościuch,

• Orkiestra Dęta MDK Bla-
chownia, dyr. Piotr Janik,

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Koniecpol, dyr. Maciej Piątek-
-Czarnecki.

Gmina Kłomnice

Kinga Kipigroch wystąpi w Szansie na Sukces - Eurowizja Junior
W  najbliższą niedzielę, 18 
września na kanale TVP2 bę-
dzie można obejrzeć kolejny 
odcinek Szansy na Sukces  
– Eurowizja Junior, w  którym 
zaśpiewa Kinga Kipigroch, 
mała mieszkanka gminy Kłom-
nice. Początek programu 
o godz. 15:15.

Kinga jest uczennicą klasy VII 
Szkoły Podstawowej w   Skrzy-
dlowie. Uczęszcza na zajęcia 

wokalne do pani instruktor Vio-
letty Ojrzyńskiej. - Śpiew to 
wielka pasja córki, daje jej wiele 
radości – zapewniają rodzice 
dziewczynki. Szansa na Sukces 
Eurowizja Junior to program 
pełen hitów i  niezapomnianych 
przebojów. Ma wyłonić polskiego 
przedstawiciela w  festiwalu Eu-
rowizja Junior 2022 w  Armenii. 
Utalentowani młodzi wykonawcy 
w  wieku od 9 do 14 lat śpiewają 
znane utwory. Ich zmagania 

oceniają jurorzy: gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej, autorzy 
tekstów oraz artyści związani 
z  konkursem Eurowizji i  Euro-
wizji Junior. Następnie sędziowie 
wybierają zwycięzców każdego 
odcinka, którzy zmierzą się ze 
sobą w  finale. O  tym, kto wygra, 
zdecydują zarówno jurorzy, jak 
i  biorący udział w  głosowaniu 
SMS-owym widzowie. Wokaliści 
mogą liczyć na wsparcie prowa-
dzącego - Aleksandra Sikory.
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OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia 
się, że w dniu 15.09.2022r. Wójta Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, została wydana decyzja nr 
1/2022/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK 46) do 1,00 km”. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 k.m.2; 68 k.m.2; 72 k.m.2; 86 k.m.2; 67 k.m.2; 78 
k.m.2; 63 k.m.2; 79/1 k.m.2; 79/2 k.m.2; 79/3 k.m.2; 62 k.m.2; 80 k.m.2; 69 k.m.2; 52 k.m.2; 85 k.m.2; 88/2 k.m.3; 
88/1 k.m.3; 89/1 k.m.3; 89/2 k.m.3; 90/1 k.m.3; 90/2 k.m.3; 136/1 k.m.4; 91 k.m.3; 92 k.m.3; 93/2 k.m.3; 93/1 
k.m.3; 168 k.m.4; 94 k.m.3; 95 k.m.3; 140 k.m.4; 141 k.m.4; 96 k.m.3; 97 k.m.3; 143 k.m.4; 98 k.m.3.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid. 68 k.m.2 (68/1, 68/2, 68/3); 72 k.m.2 (72/1, 72/2, 72/3); 
67 k.m.2 (67/1, 67/2); 78 k.m.2 (78/1, 78/2); 63 k.m.2 (63/1; 63/2); 79/1 k.m.2 (79/4; 79/5); 79/2 k.m.2 (79/6, 
79/7); 79/3 k.m.2 (79/8, 79/9); 62 k.m.2 (62/1, 62/2); 80 k.m.2 (80/1; 80/2); 69 k.m.2 (69/1; 69/2); 85 k.m.2 
(85/1; 85/2); 88/2 k.m.3 (88/6, 88/7); 91 k.m.3 (91/1, 91/2); 92 k.m.3 (92/1, 92/2); 93/2 k.m.3 (93/3, 93/4); 93/1 
k.m.3 (93/5, 93/6); 94 k.m.3 (94/1, 94/2); 95 k.m.3 (95/1, 95/2); 96 k.m.3 (96/1, 96/2); 97 k.m.3 (97/1, 97/2); 98 
k.m.3 (98/1, 98/2). 

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki sa-
morządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 68/2, 68/1 (68 k.m.2); 72/2, 72/1 (72 k.m.2); 67/1 (67 
k.m.2); 78/1 (78 k.m.2); 63/1 (63 k.m.2); 79/4 (79/1 k.m.2); 79/6 (79/2 k.m.2); 79/8 (79/3 k.m.2); 62/1 (62 k.m.2); 
80/1 (80 k.m.2); 88/1 (88/1 k.m.3); 85/1 (85 k.m.2); 88/6 (88/2 k.m.3); 91/1 (91 k.m.3); 92/1 (92 k.m.3); 93/3 
(93/2 k.m.3); 93/5 (93/1 k.m.3); 94/1 (94 k.m.3); 95/1 (95 k.m.3); 96/1 (96 k.m.3); 97/1 (97 k.m.3); 98/1 (98 
k.m.3); 89/1 (89/1 k.m.3); 90/1 (90/1 k.m.3); 69/1 (69 k.m.2).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasie wskazano nr działki 
przed podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 (70 k.m.2); 72/3 (72 k.m.2); 86 (86 k.m.2); 78/2 (78 
k.m.2); 79/5 (79/1 k.m.2); 79/7 (79/2 k.m.2); 79/9 (79/3 k.m.2); 80/2 (80 k.m.2); 52 (52 k.m.2); 88/7 (88/2 k.m.3); 
89/2 (89/2 k.m.3); 90/2 (90/2 k.m.3); 136/1 (136/1 k.m.4); 91/2 (91 k.m.3); 92/2 (92 k.m.3); 94/2 (94 k.m.3); 140 
(140 k.m.4); 141 (141 k.m.4); 95/2 (95 k.m.3); 96/2 (96 k.m.3); 143 (143 k.m.4); 97/2 (97 k.m.3); 98/2 (98 k.m.3).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój 
nr 14, tel. (034) 3229 129.
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Za nami VI Częstochowski Festiwal Piwa
Impreza ta na stałe wpisała się w kalen-
darz najciekawszych wydarzeń w naszym 
mieście. Jak co roku przyciągnęła wielu 
miłośników piwa regionalnego, rzemieśl-
niczego i  kraftowego. Choć pogoda 
momentami płatała figle, nic nie mogło 
zepsuć świetnej atmosfery, jaka pano-
wała w III Alei NMP.

Częstochowski Festiwal Piwa to praw-
dziwa gratka dla smakoszy tego trunku 
i świetna okazja dla tych, którzy nie mieli 
okazji, by spróbować rzemieślniczych pro-
duktów. Dzięki tej imprezie częstochowianie 
mają okazję poznać nowe, wyjątkowe smaki. 
Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy zlot 
food trucków. Podczas tegorocznej edycji 

nie zabrakło starych weteranów, jak i zu-
pełnie nowych wystawców, których stoiska 
przyciągały uwagę swoim kreatywnym wy-
glądem. Nie dość, że świetnie wyglądały, 
to w dodatku miały do zaoferowania wyjąt-
kowe produkty. Już teraz zapraszamy was na 
kolejną edycję Częstochowskiego Festiwalu 
Piwa!
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Oferujemy:
• kursy języka ogółnego oraz specjalistycznego
• kursy maturalne
• kursy dla ósmoklasistów
• konwersacje
• zajecia indywidualne
• różne poziomy zaawansowania
• bardzo atrakcyjne ceny 
• certy� kowanie wybranych kursów
• zajęcia w 3 systemach: stacjonarnym, online i mieszanym

Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie!

Pełna oferta kursów na stronie http://www.ucku.ujd.edu.pl/
Zadzwoń do nas lub wyślij maila, a my skontaktujemy się z Tobą! 

Znajdziesz nas w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09

Telefon: + 48 34 378 31 19;  34 378 31 20; 34 378 31 43
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

• angielski
• niemiecki
• polski dla obcokrajowców
• francuski
• hiszpański
• słowacki
• czeski
• włoski
• portugalski
• serbski
• chorwacki
• chiński
• japoński

KURSY JĘZYKOWEUniwersyteckie  zajęcia  dla  wszystkich!

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Otwarty

Pełna oferta  studiów podylpomowych  
na stronie: http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/ 
w zakładce „KIERUNKI”. 

Znajdziesz nas
w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09
Telefon: +48 34 3783 119; 34 3783 120; 34 3783 143
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

Kilkadziesiąt kierunków 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, m.in.: 

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomoweStudia podyplomowe
Zainwestuj w siebie. Zapisz się!

Rekrutacja trwa!

• Doradztwo zawodowe
• Podatki i doradztwo podatkowe
• Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym
• Terapia pedagogiczna z arteterapią
• Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

• Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
• Zarządzanie podmiotami leczniczymi
• Zarządzanie jednostkami publicznymi

Czekamy na Ciebie!
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Politechnika Częstochowska

Jubileusz 25-lecia 
Wydziału Infrastruktury  
i Środowiska

Wydział Infrastruktury i  Śro-
dowiska Politechniki 
Częstochowskiej obchodzi 
w  tym roku jubileusz 25-lecia 
powstania. Z  tej okazji w  mi-
niony czwartek, 14 września 
w  Hotelu Arche miał miejscu 
briefing prasowy, po którym 
zainaugurowano okoliczno-
ściową konferencję.

Historia kierunku inżynieria śro-
dowiska rozpoczęła się w 1975 r., 
kiedy powołany został Instytut 
Inżynierii Lądowej. W  1997 roku 
dzięki staraniom prof. dra hab. 
inż Januarego Bienia Instytut zo-
stał przekształcony w  Wydział 
Inżynierii i  Ochrony Środowiska. 
Obecnie nosi nazwę Wydział In-
frastruktury i  Środowiska i  po-
siada pełne prawa akademickie, 
w  tym prawa doktoryzowania 
oraz nadawania stopnia dok-
tora habilitowanego. Wydział 
tworzą trzy katedry: Sieci i  In-
stalacji Sanitarnych, Inżynierii 
Środowiska i  Biotechnologii oraz 
Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych. Mury Wydziału 
opuściło dotychczas ponad 5500 
absolwentów. Po czwartkowej 
konferencji miało miejsce uro-
czyste otwarcie trzydniowej 
konferencji: „Energia – Klimat – 

Środowisko – 25-lecie Wydziału 
Infrastruktury i  Środowiska”. 
Zainaugurowali ją Rektor Poli-
techniki Częstochowskiej prof. 
dr hab. inż. Norbert Sczygiol 
oraz Dziekan WIiŚ prof. dr hab. 
inż. Izabela Majchrzak – Kucęba. 
W wydarzeniu biorą udział przed-
stawiciele z  polskich i  zagranicz-
nych ośrodków naukowych, m.in.: 
Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy.

Zapisz się!

Kursy przygotowujące do egzaminów

Zwiększenie środków

Dotacja podręcznikowa dla uczniów

Bezpłatne kursy przygotowujące do matury 
i  egzaminów zawodowych odbywać się będą 
stacjonarnie na Politechnice Częstochowskiej. 
Potrwają od października do kwietnia. Warto 
się zapisać, jednak zainteresowani udziałem 
w programie powinni się spieszyć – liczba miejsc 
jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

- Biologia, chemia, fizyka, informatyka i  matema-
tyka na poziomie podstawowym i  rozszerzonym 

znajdują się w programie kursów przygotowujących 
do matury. Z  kolei w  programie kursów przygoto-
wujących do egzaminów zawodowych: technik eko-
nomista, technik rachunkowości – informuje Magda 
Fijołek z Działu Promocji Politechniki  Częstochow-
skiej. W ramach kursu organizatorzy przewidują 15 
spotkań po 3 godziny lekcyjne. Zgłoszenia należy 
nadsyłać na adres kursy@pcz.pl do 2 października. 
Szczegóły na stronie: www.pcz.pl  w zakładce współ-
praca i promocja.

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane 
z  rozpoczęciem uczęszczania do szkół w  pol-
skim systemie oświaty uczniów pochodzących 
z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wyni-
kające z  tego tytułu migracje uczniów, 
zwiększeniu ulec musi w  2022 r. maksymalny 
limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na do-
tację podręcznikową – poinformowało 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Resort edukacji podkreślił w  specjalnym komu-
nikacie, że zgodnie z  zapotrzebowaniem wniosko-

wanym przez organy prowadzące na wyposażenie 
szkół w  podręczniki, materiały edukacyjne i  mate-
riały ćwiczeniowe, są w 100% zabezpieczone w bu-
dżecie MEiN. - Zostaną przekazane niezwłocznie 
wojewodom, a  za ich pośrednictwem organom pro-
wadzącym szkoły/jednostkom samorządu terytorial-
nego, po wejściu w  życie regulacji prawnych, które 
to umożliwią – wyjaśnia ministerstwo i wyjaśnia, że 
nieuprawnionym jest egzekwowanie od rodziców 
uczniów zwrotu środków finansowych poniesionych 
na zakup podręczników, które zostały przez szkołę 
wskazane jako niezbędne do prowadzenia procesu 
dydaktycznego.

Światowy Dzień FAS

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu 
edukacyjnym
W  ramach Światowego Dnia 
FAS w  sali sesyjnej Urzędu 
Miasta Częstochowy odbyło 
się spotkanie edukacyjne 
z  młodzieżą szkół ponadpod-
stawowych. Tematem prelekcji 
były negatywne skutki picia al-
koholu przez kobiety w  ciąży. 
Organizatorem wydarzenia był 
Wydział Polityki Społecznej 
UM Częstochowy oraz Miejska 
Komisja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
w Częstochowie.

Światowy Dzień FAS obcho-
dziliśmy w  minionym tygodniu, 

9 września. - Dziewiątki w  dacie 
mają wydźwięk symboliczny i od-
noszą się do liczby miesięcy, przez 
które nienarodzone dziecko po-
winno być chronione od wszelkich 
zagrożeń zewnętrznych. Dzień 
ten ma na celu uświadomienie 
przyszłym rodzicom skutków 
picia alkoholu w  czasie ciąży, jak 
również zwrócenie uwagi całemu 
społeczeństwu na występowanie 
problemu spożywania alkoholu 
– wyjaśnia częstochowski magi-
strat. FAS (Alkoholowy Zespół 
Płodowy) FASD (Spektrum Poal-
koholowych Uszkodzeń Płodu) 
to różnorodne nieprawidłowości 
zachodzące w  procesie rozwoju 

dziecka w okresie płodowym, bę-
dące następstwem spożywania 
alkoholu przez kobiety ciężarne. 
Charakteryzuje się fizycznym 
i  umysłowym zaburzeniami wro-
dzonymi spowodowanymi piciem 
alkoholu przez ciężarną matkę. 
Alkoholowy zespół płodowy jest 
chorobą nieuleczalną. Do dziś 
nie określono dawki alkoholu, 
która byłaby bezpieczna dla 
płodu. Każda ilość niesie ryzyko 
wystąpienia zaburzeń w  rozwoju 
dziecka, które wymaga wówczas 
specjalistycznej diagnozy oraz 
wsparcia medycznego i  środowi-
skowego.

zdj. PCz

zdj. PCz

zdj. PCz
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DODATEK: PRACA
INFORMACJE. OGŁOSZENIA LOKALNYCH FIRM. BAZA OFERT PRACY.

Rada Ministrów przyjęła rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej w  2023 roku. Od 1 
stycznia płaca minimalna ma 
wzrosnąć do 3490 zł, a  od 1 
lipca – do 3600 zł. To więcej, niż 
wynosiła wcześniejsza propo-
zycja. – Jako odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo finansowe Po-
laków rząd, reagujemy na 
inflację spowodowaną agresją 
Rosji na Ukrainę – powiedziała 
szefowa resortu Marlena 
Maląg.

- Wzrost płacy minimalnej za-
pewni bezpieczeństwo finan-
sowe Polakom, nie dopuścimy do 
sytuacji, kiedy wypłata nie wy-
starcza na podstawowe potrzeby. 
Podwyżka jest naszą odpowie-
dzią na oczekiwania pracow-
ników, w  ten sposób reagujemy 
na inflację spowodowaną agresją 
Rosji na Ukrainę – wyjaśnia mini-
ster rodziny i  polityki społecznej 

Marlena Maląg. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem od 1 stycznia 2023 
r. płaca minimalna wzrośnie do 
3490 zł, a  od 1 lipca przyszłego 
roku – do 3600 zł. W  lipcu przy-
szłego roku płaca minimalna bę-
dzie o 590 zł wyższa niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę w  bie-
żącym roku. Jednocześnie mini-
malna stawka godzinowa w  2023 
r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 
zł od 1 stycznia i  do 23,50 zł od 1 
lipca. Stawka w  lipcu przyszłego 
roku będzie o  3,80 zł wyższa od 
tej z  2022 r. - Wynagrodzenie mi-
nimalne odgrywa dużą rolę w ogra-
niczaniu ubóstwa i  zmniejszaniu 
nierówności dochodowych oraz 
chroni pracowników przed wyko-
nywaniem pracy po niższych staw-
kach. Jak zaznacza szefowa resortu 
rodziny, tak znacząca podwyżka 
minimalnego wynagrodzenia jest 
również konieczna, aby uchronić 
uboższe warstwy społeczeństwa 
przed poniesieniem nieproporcjo-
nalnie zawyżonego kosztu trudnej 
sytuacji ekonomicznej, w  jakiej 

z  powodu wywołanej przez Rosję 
wojny w  sąsiedniej Ukrainie zna-
lazła się Polska i  Europa – infor-
muje Ministerstwo.

Pensje wyższe, niż  
w pierwotnym założeniu

- Kwoty wskazane w  rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów są wyższe 
niż początkowe propozycje. 
Wcześniej proponowaliśmy, by 
płaca minimalna wzrosła – po 
dwóch podwyżkach – do 3450 
zł, czyli o  440 zł w  stosunku 
do bieżącego roku. Podobnie 
jest w  przypadku minimalnej 
stawki godzinowej, która finalnie 
w  2023 r. miała wynieść 22,50 
– podkreśliła minister Marlena 
Maląg. Oznacza to, że w  efekcie 
od stycznia 2023 r. minimalne 
wynagrodzenie za pracę będzie 
stanowić 50,3 proc. prognozo-
wanego przeciętnego wynagro-
dzenia w  gospodarce narodowej 
na 2023 r., a  od lipca 2023 r. – 
51,9 proc. - Od lipca 2023 r. mi-

nimalne wynagrodzenie będzie 
wyższe o  19,6 proc. w  stosunku 
do najniższej płacy, która obowią-
zuje w  2022 r. Z  kolei w  porów-
naniu do 2015 r. płaca minimalna 
wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. 
wynosiła ona bowiem 1750 zł – 
dodała szefowa resortu rodziny.

Dwukrotny wzrost płacy 
minimalnej w 2023 roku

Zgodnie z  ustawą o  mini-
malnym wynagrodzeniu za 
pracę - jeżeli prognozowany na 
następny rok wskaźnik cen to-
warów i  usług konsumpcyjnych 
ogółem wynosi co najmniej 105 
proc. – ustala się dwa terminy 
zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej: 
od 1 stycznia i od 1 lipca.

- Spełniamy obietnice złożone 
obywatelom. Jednocześnie pra-
cujemy nad tym, żeby płace 
netto Polaków rosły jeszcze 
bardziej i  były godne w  czasach 
putinflacji – podkreślił premier 
Mateusz Morawiecki i  dodał  
- Równolegle walczymy o  każde 
miejsce pracy, żeby poziom bez-
robocia był jak najniższy.

Sytuacja na rynku pracy

Premier Mateusz Morawiecki od-
niósł się także do sytuacji na rynku 
pracy. Stwierdził, że Polska gospo-
darka nie konkuruje dziś niskimi 
wynagrodzeniami, konkuruje za to 
coraz lepszymi wysokimi technolo-
giami i  produktywną pracą, która 
ma się ludziom opłacać. Ze wstęp-
nych danych Ministerstwa Rodziny 
i  Polityki Społecznej wynika, że 
w  sierpniu stopa bezrobocia osią-
gnęła poziom 4,9 proc. W  porów-
naniu do poprzedniego miesiąca 
liczba bezrobotnych w  sierpniu 
spadła o  2,1 tys. osób. Jednocze-
śnie, w końcu sierpnia w urzędach 
pracy zarejestrowanych było 
808,2 tys. bezrobotnych. Po raz 
ostatni, w  rejestrach urzędów 
pracy mniej bezrobotnych zare-
jestrowanych było w  końcu lipca 
1990 r. (699 tys.). Polska jest 
obecnie krajem o  jednym z  naj-
niższych wskaźników bezrobocia 
w  Unii Europejskiej. Według Eu-
rostat, stopa bezrobocia w  Polsce 
wyniosła w  lipcu 2,6 proc., wobec 
6 proc. w  UE i  6,6 proc. w  strefie 
euro. Tym samym Polska zajęła 
drugie, po Czechach (2,3 proc.), 
miejsce pod względem najniższej 
stopy bezrobocia w UE.

Rząd przyjął projekt

Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku?

 ■ Paula Nogaj



PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022  13praca

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Program aktywizacji

Szansa dla 
przedsiębiorczych  
z powiatu

Dane statystyczne

Bezrobocie w dół

„Szansa dla przedsiębiorczych 
z powiatu” to program aktywi-
zacji bezrobotnych w rejonach 
wysokiego bezrobocia, reali-
zowany w  2022 roku przez 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie i Gminne Cen-
trum Pracy w  Koniecpolu ze 
środków rezerwy Funduszu 
Pracy na finansowanie działań 
aktywizacyjnych.

Cel programu
Głównym celem programu 

jest przede wszystkim aktywi-
zacja zawodowa osób bezrobot-
nych, które są zarejestrowane 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie i spełniają pod-
stawowy warunek, a mianowicie 
ich miejsce zamieszkania znaj-
duje się na terenie powiatu czę-
stochowskiego. Do programu 
zakwalifikować się może 20 
osób.
W ramach tego programu prze-
widziano następujące formy 
wsparcia:
• usługa pośrednictwa pracy 

lub poradnictwa zawodowego  

- 20 osób
• zatrudnienie w  ramach refun-

dacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska 
pracy - 10 osób

• uzyskanie wsparcia finanso-
wego na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej - 10 osób.

Zakładana wysokość wsparcia:
• maksymalna kwota refundacji 

kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy 
wynosi 33 000,00 zł.

• maksymalna kwota dofinan-
sowania podjęcia działal-
ności gospodarczej wynosi  
33 000,00 zł.

Kwota środków rezerwy do za-
angażowania w  realizację pro-
gramu: 660 000,00 zł.

Program będzie realizowany do 
31.12.2022 r. Szczegółowe in-
formacje o  naborach wniosków 
w  ramach programu „Szansa dla 
przedsiębiorczych z  powiatu” 
znaleźć będzie można na stronie 
internetowej urzędu.

W  sierpniu stopa bezro-
bocia rejestrowanego 
osiągnęła poziom 4,9 proc.  
– wynika ze wstępnych da-
nych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W po-
równaniu do poprzedniego 
miesiąca liczba bezrobot-
nych w  sierpniu br. spadła 
o 2,1 tys. osób.

Według wstępnych danych 
w  końcu sierpnia 2022 roku 
w urzędach pracy zarejestrowa-
nych było 808,2 tys. bezrobot-
nych. Po raz ostatni w rejestrach 
urzędów pracy mniej bezrobot-
nych zarejestrowanych było  
w  końcu lipca 1990 r.  
(699 tys.). W sierpniu 2022 roku 
(wg wstępnych danych) praco-
dawcy zgłosili do urzędów pracy 
95,8 tys. wolnych miejsc pracy  
i  miejsc aktywizacji zawodowej, 
tj. o  6,1 tys. (6,8 proc.) więcej, 
niż miesiąc wcześniej. Najlepiej 
sytuacja wyglądała w  woje-
wództwie wielkopolskim, gdzie 
bezrobocie wyniosło 2,7 proc. 
Najwyższą stopę bezrobocia od-
notowano w województwie war-
mińsko-mazurskim (7,6 proc.). 
W  województwie śląskim stopa 
bezrobocia wyniosła 3,7 proc. 

Porównując poziom bezrobocia 
w  końcu sierpnia br. do stanu 
z  końca lutego 2020 r. (przed 
epidemią COVID-19), liczba 
zarejestrowanych bezrobot-
nych spadła o  111,7 tys. osób 
(o  12,1 proc.), a  stopa bezro-
bocia rejestrowanego jest o  0,6 
punktu proc. niższa niż w  końcu 
lutego 2020 r. Jak podkreśla re-
sort rodziny, Polska jest krajem  
o  jednym z  najniższych wskaź-
ników bezrobocia w UE. Według 
danych opublikowanych 1 wrze-
śnia 2022 r. zharmonizowana 
stopa bezrobocia, liczona wg de-
finicji przyjętej przez Eurostat, 
wyniosła w lipcu 2022 r. 2,6 proc. 
w  Polsce wobec 6 proc. w  Unii 
Europejskiej i 6,6 proc. w strefie 
EURO. Tym samym Polska zajęła 
drugie, po Czechach (2,3 proc.), 
miejsce pod względem najniż-
szej stopy bezrobocia w  UE.  
- Nasz rynek pracy, mimo czasu 
pandemii i  sytuacji za naszą 
wschodnią granicą jest stabilny. 
Dane wskazują, że stopa bezro-
bocia nie wzrosła, chociaż roz-
poczęło pracę wiele osób, które 
przyjechały do nas z  Ukrainy 
– podkreśliła na początku mie-
siąca minister Marlena Maląg.
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OGŁOSZENIA O PRACĘ
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY

Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj umowy Pracodawca Dostępna od

Tynkarz  Kobyłczyce, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  12.09.2022

Pomoc kuchenna  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  09.09.2022

Szewc  Widłaków 19, 42-209 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  Butdam Arkadiusz Gawęda  07.09.2022

Pracownik fizyczny do pracy na 
obiektach przemysłowych

 42-202 Częstochowa, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  SERVIS SYSTEM Tomasz Sekret  09.09.2022

kasjer - sprzedawca  Stalowa 103, 42-240 Rudniki, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  DINO POLSKA SA  07.09.2022

Pracownik gospodarczy  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  09.09.2022

kasjer - sprzedawca  Częstochowska 56, 42-274 Konopiska, 
powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  DINO POLSKA SA  06.09.2022

Krawcowa-szwaczka  Strażacka 27, 42-233 Lubojna, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  F.P.H.U.’’MIKRUS-KAL’’Iwona Kucharczyk  09.09.2022

cholewkarz  Bankowa 5, 42-290 Blachownia, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas nieokreślony  FRAPO-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.  06.09.2022

Specjalista ds. CMR  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  05.09.2022

FRYZJER MĘSKI/FRYZJER 
DAMSKI

 Waszyngtona 46, 42-217 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne WIKTORIA 

Błażej Adamus  05.09.2022

Stolarz meblowy  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  08.09.2022

Robotnik magazynowy
 Rynek Wieluński 12, 42-217 
Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie

 Umowa o pracę na czas nieokreślony  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZBIG 
ZBIGNIEW WOŹNIAK  05.09.2022

Mechanik pojazdów 
samochodowych

 Poczesna, powiat: częstochowski, woj: 
śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  08.09.2022

Pomoc nauczyciela/sprzątaczka  Legionów 58, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 IM. 

JANUSZA KORCZAKA  07.09.2022

Pracownik ochrony
 Drogowców 43, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  SERIS KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  08.09.2022

Sprzedawca w stacji paliw
 Koniecpol, powiat: częstochowski, woj: 
śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  08.09.2022

Stażysta w dziale logistyki  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  05.09.2022

Nauczyciel przedszkola  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  07.09.2022

Elektromechanik samochodów 
osobowych  Zaciszańska 28, 42-202 Częstochowa, 

powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie
 Umowa o pracę na okres próbny  PROMIX PASIUT PRZEMYSŁAW  05.09.2022

Wulkanizator  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie

 Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  07.09.2022

Lakiernik proszkowy  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie

 Umowa o pracę na czas nieokreślony  kontakt przez PUP  07.09.2022

Koordynator ds. pracowników  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie

 Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  06.09.2022

Sprzątaczka  42-224 Częstochowa, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie

 Umowa o pracę na okres próbny  Firma Usługowa ADJA  07.09.2022

Specjalista do spraw doskonalenia 
organizacji  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 

woj: śląskie
 Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  07.09.2022

Specjalista do spraw doskonalenia 
organizacji  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 

woj: śląskie
 Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  07.09.2022

Technik farmaceutyczny  Prądzyńskiego 1, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie

 Umowa o pracę na okres próbny  SŁONECZNA LEWANOWICZ SPÓŁKA JAWNA  07.09.2022

szwaczka maszynowa
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas nieokreślony  kontakt przez PUP  05.09.2022

Operator Produkcji  42-200 Częstochowa 1, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie

 Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  AAS RECRUITMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  31.08.2022

szwaczka maszynowa  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  05.09.2022

Pracownik gospodarczy-złota 
rączka

 42-216 Częstochowa, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny

 ULISSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA  06.09.2022

pracownik magazynowy  Krakowska 45, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  WAFELEK SUPERMARKETY GOŁĘBIOWSCY 

KAWKA SPÓŁKA JAWNA
 05.09.2022

Monter ociepleń budynków  Łysiec, powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  05.09.2022

Stolarz  Kowale, powiat: częstochowski, woj: 
śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  05.09.2022

Magazynier  Targowa 15, 42-244 Wancerzów, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie

 Umowa o pracę na okres próbny  Sklep Ogrodniczy Rolnik Jan Michalik  02.09.2022

Kierowca-magazynier
 42-202 Częstochowa, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  JAGOPOL WOJCIECH BOBRZYŃSKI  02.09.2022



PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022  15praca

Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj umowy Pracodawca Dostępna od

Praczka/szwaczka  Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie  01.09.2022

Nauczyciel wspomagający w 
przedszkolu

 Rędzińska 44/46, 42-209 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI 

AKADEMIA UŚMIECHU Anna Zatoń
 01.09.2022

Nauczyciel wspomagający w 
przedszkolu

 Rędzińska 44/46, 42-209 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI 

AKADEMIA UŚMIECHU Anna Zatoń  01.09.2022

Pokojowa
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  01.09.2022

Tłumacz
 Krótka 29/31, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  RIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  29.08.2022

Pracownik wsparcia produkcji
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  30.08.2022

Pracownik produkcji
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  30.08.2022

Kierownik budowy
 Częstochowa, powiat:  
m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  30.08.2022

Kierownik budowy
 Częstochowa, powiat:  
m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  29.08.2022

Stolarz
 Kowale, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  31.08.2022

Kierownik budowy
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  29.08.2022

Montaż wyrobów tekstylnych
 Częstochowa, powiat:  
m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  29.08.2022

Pomocniczy robotnik budowlany
 Częstochowa, powiat:  
m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  26.08.2022

pracownik budowlany
 42-229 Częstochowa, powiat:  
m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  MAX Wojciech Bartos  31.08.2022

Nauczyciel współorganizujący 
kształcenie specjalne

 Szkolna 7, 42-242 Rędziny, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach  26.08.2022

Pracownik produkcyjny
 Kolonia Klepaczka, powiat: częstochowski, 
woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  kontakt przez PUP  26.08.2022

Doradca klienta w banku PKOBP
 Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, 
powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas nieokreślony  Katarzyna Mańczyk Firma ,,KDM  26.08.2022

Lakiernik proszkowy
 Cegielnia, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  30.08.2022

Asystent rachunkowości  Zachodnia 58/60, 42-230 Koniecpol, 
powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny

 ANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA

 29.08.2022

Robotnik gospodarczy  Janów, powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  29.08.2022

Dyspozytor transportu
 Krótka 27 A, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  AUTOLEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
 24.08.2022

Monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych

 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  29.08.2022

Inżynier robót mostowych
 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  23.08.2022

Asystentka/higienistka 
stomatologiczna

 Kordeckiego 56, 42-226 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  Praktyka Lekarska Piotr Hadrowicz  26.08.2022

Inżynier robót drogowych  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  23.08.2022

Inżynier robót sanitarnych  Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, 
woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  kontakt przez PUP  23.08.2022

Inżynier elektroenergetyk  Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  Polontex Spółka Akcyjna Oddział Energetyczny 

w Częstochowie  25.08.2022

Elektromonter  Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Polontex Spółka Akcyjna Oddział Energetyczny 

w Częstochowie  25.08.2022

Młodszy brakarz wyrobow 
szklanych

 Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  Randstad Polska Sp. z o. o.  22.08.2022

Fryzjer  Aleja Pokoju 2, 42-207 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  ZAKŁAD FRYZJERSKI ALEKSANDRA ZIĘBA  25.08.2022

Monter urządzeń energetyki 
odnawialnej

 Rusinów, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  13.06.2022

Monter urządzeń enerii 
odnawialnej

 Rusinów, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  14.06.2022

Kaletnik szwacz  Limanowskiego 93, 42-208 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas nieokreślony  Vigoroso Ilona Ściebura  18.08.2022

Spawacz  Kopalniana 15, 42-262 Nowa Wieś, 
powiat: częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  GERROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  23.08.2022

Pracownik magazynowy, 
traktorzysta

 Klonowa 1, 42-270 Nieznanice, powiat: 
częstochowski, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  22.08.2022

Sortowanie paczek  Legionów 198, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług  HR Work Force Sp. z o.o.  18.08.2022

Konsultant-sprzedawca w sklepie 
drogeryjnym

 Aleja Najświętszej Maryi Panny 49/7, 
42-217 Częstochowa, powiat: m. 
Częstochowa, woj: śląskie

 Umowa o pracę na okres próbny  Drogerie Janusz Musiał  22.08.2022

Szwaczka maszynowa  Sopocka 6/8, 42-202 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar 

i Szmidla sp. j.  16.08.2022

Nauczyciel przedszkola  Mazowiecka 34, 42-221 Częstochowa, 
powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie  Umowa o pracę na okres próbny  WIOLETTA WOZDEREWICZ KOLOROWE 

KREDKI  17.08.2022

Magazynier  Koniecpol, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  16.08.2022

Krojczy  Koniecpol, powiat: częstochowski,  
woj: śląskie  Umowa o pracę na czas określony  kontakt przez PUP  16.08.2022



16 PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022 praca



PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022  17praca

Pierwszy krok w stronę pracy

Co powinno  
zawierać CV?
Przygotowanie CV to bardzo 
ważny etap procesu rekrutacji 
i choć wydawać by się mogło, że 
jest to proste zadanie, wielu 
osobom przysparza ono spo-
rych problemów. Jak 
w  klarowny i  adekwatny do  
sytuacji sposób przedstawić 
najważniejsze informacje na 
swój temat? Podpowiadamy.

Mówi się, że profesjonalnie na-
pisane Curriculum Vitae to furtka 
do kariery. Często ten krótki 
dokument decyduje o  tym, czy 
otrzymamy zaproszenie na roz-
mowę kwalifikacyjną, czy jednak 
nasz życiorys zostanie odłożony 
na stos pozostałych. Pamiętajmy, 
że CV to nasza biznesowa wi-
zytówka. Warto więc poświęcić 
trochę czasu na jego opraco-
wanie. W  Internecie znajdziemy 
sporo darmowych szablonów, 
które można dowolnie modyfi-
kować. Bądźmy kreatywni, ale nie 
przesadzajmy. Ważne, aby nasz 
życiorys był treściwy, schludnie 
sformatowany i  przejrzysty. Na-
leży wygospodarować miejsce na 
istotne części takie jak dane oso-
bowe, doświadczenie zawodowe, 
edukację itd.

Zaczynamy od imienia i  na-
zwiska. Dobrze jest zamieścić 
również zdjęcie, bo choć nie 
jest to konieczne, rekrutujący 
mogą nas łatwiej skojarzyć i być 
może właśnie dzięki temu zosta-
niemy lepiej zapamiętani. We-
dług badań, profile z  dodanym 
zdjęciem na portalu LinkedIn, 
mają o  14 razy większe szanse 
na to, że zostaną wyświetlone 
przez innych użytkowników. 
Dalej uzupełniamy swoje dane 
osobowe i  kontaktowe: adres, 
telefon, e-mail. Możemy okre-
ślić również swój cel zawodowy, 
a więc napisać wprost, do czego 
dążymy. W  kolejnej części pi-
szemy o  swoim wykształceniu. 
Należy w  tym miejscu podać 
najważniejsze szczeble edu-
kacji w  odwróconym porządku 
chronologicznym, czyli daty 
od roku – do roku. Tuż po wy-
kształceniu dobrze jest dodać 
informacje o  przebytych kur-
sach i  szkoleniach, które są do-
wodem aktywnej postawy - tym 
bardziej, jeżeli dotyczą stano-
wiska, o  które się ubiegamy. 
W  dalszej części powinniśmy 
zawrzeć fakty z  naszego do-
świadczenia zawodowego (rów-
nież z datami od roku – do roku). 
Tutaj wymieniamy wykonywane 
prace, wpisując nazwę firmy, 
zajmowane stanowisko, zakres 
obowiązków. Podajemy także 
przykłady największych osią-
gnięć, projekty, nad którymi pra-

cowaliśmy itp. Warto umieścić 
również informacje o  pracach 
niepełnoetatowych. Jeżeli sta-
ramy się natomiast o  pierwszą 
pracę, uwzględnijmy także prak-
tyki i  staże zawodowe, prace 
dorywcze, wakacyjne i  za gra-
nicą. Kolejnymi informacjami, 
jakie powinniśmy podać to zna-
jomość języków obcych oraz 
stopień posługiwania się nimi. 
W  dodatkowych umiejętno-
ściach dobrze jest napisać, że 
korzystamy i  obsługujemy kon-
kretne programy komputerowe, 
a  także posiadamy prawo jazdy. 
Na koniec możemy wymienić 
swoje zainteresowania zawo-
dowe i  pozazawodowe. Jeżeli 
możemy pochwalić się czymś 
oryginalnym – śmiało! Jeżeli 
mamy możliwość uzyskania od 
poprzedniego pracodawcy lub 
innych osób, z  którymi współ-
pracowaliśmy referencji – nie 
załączajmy ich od razu, ale zade-
klarujmy chęć ich okazania.

Klauzula o ochronie danych 
osobowych

Na koniec dodajemy klauzulę 
o  poniższej treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z  dnia 10 maja 2018 roku 
o  ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z  2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z  Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w  sprawie ochrony osób 
fizycznych w  związku z  prze-
twarzaniem danych osobowych 
i  w  sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO)”

Co dalej z danymi?
Po ustaniu rekrutacji praco-

dawca powinien usunąć dane 
kandydatów, którzy nie zostali 
wybrani. Jeśli nie masz pew-
ności, czy tak się stało, możesz 
się tego domagać. - Jeśli praco-
dawca prowadzi rekrutację na 
określone stanowisko i  dokona 
już wyboru pracownika, to, co do 
zasady, dane innych kandydatów 
powinien niezwłocznie usunąć. 
Jeżeli jednak nie wyłonił nikogo, 
to po zakończeniu rekrutacji 
powinien niezwłocznie usunąć 
dane wszystkich kandydatów ze-
brane na jej potrzeby. Ustał cel, 
dla którego te dane były zbierane  
i nie ma podstawy do ich dalszego 
przetwarzania – wyjaśnia Adam 
Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

 ■ Paula Nogaj
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Powiatowy Urząd Pracy 
w  Częstochowie poinfor-
mował, że 19 września 2022 
roku otwarty zostanie nabór 
wniosków o  dofinansowanie 
podjęcia działalności gospo-
darczej w  ramach dwóch 
projektów – dla osób powyżej 
30 roku życia i osób 30+.

1. Nabór wniosków o  dofinan-
sowanie podjęcia działalności 
gospodarczej dla osób powyżej 
30 roku życia - RPO WSL od-
bywa się w  ramach projektu pn. 
„Aktywizacja osób bezrobotnych 
w  wieku 30+ zarejestrowanych 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy 
w  Częstochowie (IV)” współfi-
nansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ra-
mach Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, 
Działanie7.2.

Maksymalna kwota dofinanso-
wania podjęcia działalności go-
spodarczej wynosi 33.000,00 zł.

Wniosek o  dofinansowanie 
podjęcia działalności gospo-
darczej należy złożyć na druku 
z  logo Europejskiego Funduszu 
Społecznego - RPO WSL. Do 
wniosku bezrobotny ubiegający 
się o środki składa wymagane za-
łączniki.
Osoby, których dotyczy nabór 
wniosków:

Nabór dotyczy osób bezrobot-
nych powyżej 30 roku życia, na-
leżących do co najmniej jednej 
z poniższych kategorii:
• osoby 50 lat i więcej
• osoby z  niepełnosprawno-

ściami
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach
• kobiety
• a także należących do pozosta-

łych grup określonych w  „Wy-
tycznych w  zakresie realizacji 
przedsięwzięć z  udziałem 
środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020” tj.:

• imigranci oraz  reemigranci
• osoby odchodzące z  rolnictwa 

i ich rodziny
• mężczyźni w  wieku 30-49 

lat nie należący do żadnej 
z w/w kategorii.

Udział w  projekcie zapewniony 
zostanie również byłym uczest-
nikom projektów z  zakresu 
włączenia społecznego, reali-
zowanego w  ramach celu tema-
tycznego 9 w  RPO, spełniających 
założenia projektowe.

O  jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej 
w  ramach projektu RPO WSL 
może ubiegać się osoba, która jest 
zarejestrowana w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w  Częstochowie 
jako bezrobotna minimum 7 dni 
licząc od dnia rejestracji.

Nie dopuszcza się możliwości 

powrotu do projektu „Aktywi-
zacja osób bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych w  Powia-
towym Urzędzie Pracy w Często-
chowie (IV)” osób, które były już 
jego uczestnikami.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o  dofinansowanie na 

podjęcie działalności gospodar-
czej przyjmowane będą:
• w  siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. Szymanowskiego 15, pok. 
122,  w  godzinach od 7.30 do 
14.00.

• w  Gminnym Centrum Pracy 
w Koniecpolu,
ul Rzeczna 29, pok.4, w  godzi-
nach od 7.30 do 14.00.

Z  uwagi na konieczność wypeł-
nienia dokumentów rekrutacyj-
nych wniosek o  dofinansowanie 
podjęcia działalności gospodar-
czej musi zostać złożony przez 
bezrobotnego osobiście.

Wniosek podlega ocenie i  roz-
patrzeniu zgodnie z  określonymi 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie procedurami.

2. Nabór wniosków o  dofinan-
sowanie podjęcia działalności 
gospodarczej dla osób bezro-
botnych poniżej 30 roku życia 
- PO WER odbywa się w  ramach 
projektu pn. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w  Mieście Częstochowa 
i  powiecie częstochowskim (V)” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego,  
Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Maksymalna kwota dofinanso-
wania podjęcia działalności go-
spodarczej wynosi 33.000,00 zł.

Wniosek o  dofinansowanie 
podjęcia działalności gospodar-
czej należy złożyć osobiście na 
druku z  logo Europejskiego Fun-
duszu Społecznego - PO WER. Do 
wniosku bezrobotny ubiegający 
się o środki składa wymagane za-
łączniki.

 
Osoby, których dotyczy nabór 
wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wy-
łącznie osób bezrobotnych, które 
są osobami młodymi w  wieku 
18-29 lat (tj. nie ukończyły 30 
roku życia na dzień rozpoczęcia 
udziału w  projekcie), zarejestro-
wanych w  PUP w  Częstochowie  
jako osoby bezrobotne.

O  jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej 
w ramach projektu PO WER może 
ubiegać się osoba, która jest zare-
jestrowana w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w  Częstochowie jako 
bezrobotna minimum 7 dni licząc 
od dnia rejestracji.

Ponadto ze względu na zało-
żenia projektu grupami prioryte-
towymi są:

• młodzież NEET, tzn. osoby 
niepracujące, niekształcące 
się w  systemie dziennym oraz 
niekorzystające ze szkoleń 
lub kursów finansowanych ze 
środków publicznych w  okresie 
ostatnich 4 tygodni przed roz-
poczęciem udziału w projekcie,

• osoby znajdujące się w  trudnej 
sytuacji na rynku pracy (tj. osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby 
z  niepełnosprawnościami, 
osoby o niskich kwalifikacjach),

• byli uczestnicy projektów z  za-
kresu włączenia społecznego, 
realizowanych w  ramach celu 
tematycznego 9 w RPO.

Nie dopuszcza się możliwości 
powrotu do projektu pn. „Ak-
tywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy w  Mieście 
Częstochowa i  powiecie często-
chowskim (V)” osób, które były 
już jego uczestnikami.

 

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o  dofinansowanie na 

podjęcie działalności gospodar-
czej przyjmowane będą:
• w  siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. Szymanowskiego 15, pok. 
122, w  godzinach od 7.30 do 
14.00,

• w  Gminnym Centrum Pracy 
w Koniecpolu
ul. Rzeczna 29, pok. 4, w godzi-
nach od 7.30 do 14.00.

Wniosek podlega ocenie i  roz-
patrzeniu zgodnie z  określonymi 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie procedurami.

Więcej informacji na stronie 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
Informacje nt. naborów będzie 
można uzyskać również pod-
czas Targów Pracy w Galerii 
Jurajskiej, które odbędą się  
20 września 2022 r.

praca

Ruszyły nabory wniosków

Dofinansowanie podjęcia  
działalności gospodarczej

 ■ Paula Nogaj
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Sytuacja zasiedzenia za-
chodzi wówczas, gdy wskutek 
upływu czasu wskazanego 
w przepisach kodeksu cywil-
nego dotychczasowy właści-
ciel traci swoje prawo, a inna 
osoba nabywa je w sposób nie-
odpłatny przy spełnieniu okre-
ślonych warunków.

Zasiedzenie jest jednym ze spo-
sobów nieodpłatnego nabycia 
prawa własności, ale i zarazem 
utraty prawa własności nierucho-
mości przez „formalnego” wła-
ściciela. Zasiedzenie następuje (z 
mocy) automatycznie przy speł-
nieniu określonych przesłanek 
przewidzianych przepisami prawa, 
choć wymaga stwierdzenia na 
podstawie postanowienia sądu. 
Sytuacja zasiedzenia zachodzi 
wówczas, gdy wskutek upływu 
czasu wskazanego w przepisach 
kodeksu cywilnego dotychcza-
sowy właściciel traci swoje prawo, 
a inna osoba je nabywa przy speł-
nieniu określonych warunków, o 
których mowa poniżej. 

Co można zasiedzieć? 
Nabyć przez zasiedzenie można 

tylko wymienione w przepisach 
kodeksu cywilnego tzw. prawa 
rzeczowe. W praktyce najczęściej 
można nabyć prawo własności 

nieruchomości lub udziału we 
współwłasności. Można zasiedzieć 
każdy rodzaj nieruchomości grun-
towej, lokalowej czy budynkowej ( 
wówczas łącznie z prawem użytko-
wania wieczystego gruntu). Co do 
ograniczonych praw rzeczowych 
najczęściej w praktyce występują 
sprawy o zasiedzenie takich praw 
jak służebność gruntowa, służeb-
ność przesyłu, czy użytkowanie 
wieczyste. 

W drodze zasiedzenia można 
nabyć prawo własności, prawo 
użytkowania wieczystego lub 
ograniczone prawo rzeczowe w 
stosunku do nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Pań-
stwa czy jednostki samorządu 
terytorialnego, z wyjątkiem nieru-
chomości przeznaczonych na cele 
publiczne np. na drogę publiczną.

Można również nabyć w ten 
sposób prawo własności rzeczy 
ruchomej np. samochodu czy bi-
żuterii.

Warto pamiętać, że tzw. posia-
dacz zależny (np. najemca, dzier-
żawca, pożyczkobiorca) nie może 
nabyć własności przez zasiedzenie.

Warunki zasiedzenia
Nabycie prawa własności przez 

zasiedzenie następuje przy speł-
nieniu przesłanek określonych w 
przepisach kodeksu cywilnego, a 
są nimi upływ czasu oraz nieprze-
rwane tzw. posiadanie samoistne. 

Zaczynając od przybliżenia ter-
minu posiadania samoistnego 
wskazać należy, że to władanie nie-
ruchomością czy rzeczą ruchomą 
jak właściciel. W praktyce będą to 
takie zachowania faktycznie jak 
dbanie np. o nieruchomość, ko-
szenie trawy, dokonywanie prac 
remontowych, zarządzanie nie-
ruchomością czy rzeczą ruchomą. 
Istotne jest, aby takie zachowania 
wywoływały w osobach postron-
nych np. sąsiadach poczucie, że 
jesteśmy właścicielem nierucho-

mości. Istotne jest jednak, by  bieg 
okresu zasiedzenia (okres posia-
dania samoistnego) był nieprze-
rwany. Pamiętać należy, że ulega 
on przerwaniu np. wskutek po-
wództwa o wydanie lub wskutek 
postępowania o zniesienie współ-
własności. 

Upływ czasu jest drugą prze-
słanką nabycia prawa własności 
przez zasiedzenie. Długość tego 
okresu uzależniona jest od tego, 
czy taki władający pozostaje w do-
brej czy w złej wierze.

Dobra i zła wiara  
a upływ czasu

Dobra wiara przy zasiedzeniu. 
To usprawiedliwione przekonanie 
osoby władającej, że jest właści-
cielem. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku nabycia 
nieruchomości na podstawie 
umowy bez zachowania wymogu 
formy aktu notarialnego. Nabycie 
prawa własności nieruchomości 
przez zasiedzenie następuje 
przez samoistne posiadanie nie-
ruchomości przez okres 20 lat. 
W przypadku rzeczy ruchomej 
nabycie jej prawa własności 
następuje przy samoistnym jej 
posiadaniu przez okres 3 lat. 
Warunkiem jest to, że przez cały 
okres władania rzeczą ruchomą 
taki posiadacz musi pozostawać 
w dobrej wierze. 

Zła wiara przy zasiedzeniu. 
To wiedza posiadacza samo-
istnego, że nie jest faktycznym 
właścicielem nieruchomości, 
użytkowania wieczystego, lub 
ograniczonego prawa rzeczowego 
oraz rzeczy ruchomej. Nabycie 
prawa własności nieruchomości 
następuje przy samoistnym jej 
posiadaniu w złej wierze przez 
okres 30 lat. W przypadku rzeczy 
ruchomych „późniejsza zła wiara 
szkodzi” tj. uniemożliwia nabycie 
prawa własności rzeczy ruchomej, 
gdy przy objęciu w posiadanie lub 

w toku jej zasiadywania posiadacz 
dowie się, że nie jest faktycznym 
właścicielem.

Jeżeli bieg terminu zasiedzenia 
zakończył się przed dniem 1 
stycznia 1990 roku to wówczas 
obowiązują krótsze terminy za-
siedzenia tj. 10 lat i 20 lat odpo-
wiednio przy dobrej i złej wierze. 
Przed dniem 1 stycznia 1990 roku 
nie ma jednak możliwości nabycia 
przez zasiedzenie prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa.

Stwierdzenie  
zasiedzenia 

Stwierdzenie zasiedzenie na-
stępuje na mocy postanowienia 
sądu rejonowego zawierającego 
określenie przedmiotu (nieru-
chomość, rzecz ruchoma lub 
ograniczone prawo rzeczowe na 
nieruchomości), osoby, która to 
prawo nabyła oraz daty nabycia 
tego prawa. Takie orzeczenie sądu 
może zostać wydane wskutek 
zainicjowania postępowania są-
dowego przez bezpośrednio za-
interesowanego posiadacza lub 
wskutek zarzutu podniesionego 
np. w toku postępowania o znie-
sienie współwłasności.

Od dnia 30 kwietnia 2016 
roku nabyć nieruchomość rolną 
przez zasiedzenie może jedynie 
rolnik tzw. indywidualny, jeżeli 
powierzchnia nabywanej nieru-
chomości rolnej wraz z nierucho-
mościami rolnymi stanowiącymi 
jego własność nie przekroczy 
300 ha użytków rolnych.

Opłaty 
Postępowanie o stwierdzenie 

zasiedzenia podlega opłatom. 
W przypadku wniosku o stwier-
dzenie nabycia własności opłata 
ta wynosi 2.000,00 zł, w przy-
padku służebności to kwota 
200,00 zł. Istnieje jednak moż-
liwość wystąpienia z wnioskiem 
o zwolnienie od tej opłaty są-
dowej, jeśli uda nam się wykazać 
w treści odpowiedniego formu-
larza, że uiszczenie tej opłaty 
wywoła uszczerbek dla tzw. 
koniecznego utrzymania nas i 
naszej rodziny, z którą wspólnie 
prowadzimy gospodarstwo do-
mowe.

Podatek 
Nabycie własności w drodze 

zasiedzenia podlega opodat-
kowaniu stawką podatku od 
spadku i darowizn w wysokości 
7% podstawy opodatkowania. 
Wysokość tego podatku liczona 
jest od podstawy opodatkowania 
niepomniejszonej o kwotę wolną 
od podatku. Podstawą opodat-
kowania jest wartość nabytej 
nieruchomości lub rzeczy ru-
chomej. Jeśli czyniliśmy nakłady 
na tą nieruchomość lub rzecz 
możemy ich wartość odliczyć od 
tego podatku. W celu uiszczenia 
tego podatku należy dokonać 
zgłoszenia na odpowiednim for-
mularzu w terminie 1 miesiąca 
od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu. Zgłoszenie 
takie składa się w urzędzie skar-
bowym właściwym dla miejsca 
położenia rzeczy (przy nieru-
chomościach) lub właściwym dla 
miejsca zamieszkania (przy rze-
czach ruchomych).

 Kancelaria Radcy Prawnego
Eryk Piaskowski

42-217 Częstochowa, ul. Śląska 22 lok  1b
nr tel. 605-30-90-10

Porady prawne

Zasiedzenie sposobem na nieodpłatne nabycie prawa własności



20 PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022 poradnik

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Patrz, co wkładasz do koszyka

Gatunki jadalne grzybów łatwo pomylić z  bardzo 
podobnymi niejadalnymi lub wręcz trującymi (często 
śmiertelnie!). By mieć pewność, że wszystkie okazy, 
które trafiły do naszego koszyka są na pewno jadalne, 
podczas grzybobrania powinniśmy się kierować kil-
koma bardzo ważnymi zasadami.
– Przede wszystkich zbierajmy i  jedzmy grzyby, co do 

których mamy absolutną pewność, że są gatunkami 
jadalnymi – a więc tylko te, które dobrze znamy.

– W razie jakichkolwiek wątpliwości zapytajmy bardziej 
doświadczonych grzybiarzy lub zgłośmy się do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej po indywidualną, bez-
płatną poradę.  

– Jeżeli nasza wiedza o  grzybach jest niewielka, zbie-
rajmy tylko te okazy, które pod kapeluszem mają tzw. 
gąbkę.

– Unikajmy gatunków z  blaszkami - to właśnie wśród 
nich są gatunki śmiertelnie trujące.

– Nie zbierajmy zbyt młodych grzybów. Nie mają one 
jeszcze wykształconych cech charakterystycznych 
dla swojego gatunku i  łatwo pomylić te jadalne z  tru-
jącymi. Nie wrzucajmy do koszyka też grzybów zbyt 
starych. Te z kolei mogą być toksyczne.

– Nie ufajmy także stwierdzeniu, że grzyby można roz-
różnić na podstawie smaku. Owszem niektóre z  ga-
tunków trujących są gorzkie, cierpkie, ale na przykład 
muchomor sromotnikowy - potocznie zwany leśną 
śmiercią - ma słodki i przyjemny smak.

– Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy  znaleziony  grzyb jest 
przydatny do spożycia, to lepiej pozostawić go w lesie.

Kogo się poradzić?

Bezpłatnych porad na temat zebranych w  lesie 
grzybów udzielają wszystkie terenowe stacje sani-
tarno-epidemiologiczne, które znajdują się w  każdym 
powiatowym mieście. Prowadzą one także rejestry 
grzyboznawców, którzy udzielają porad.

Grzyby trujące – jak je rozpoznać?

Dwa rosnące obok siebie grzyby tego samego gatunku 
mogą wyglądać inaczej, a dwa różne – trujący i jadalny – 
być łudząco podobne.  Jak zatem rozpoznać grzyby tru-
jące? Niestety, nie istnieją żadne niezawodne sposoby 
na rozpoznanie grzybów trujących. Najbardziej niebez-
pieczny jest muchomor zielonawy (sromotnikowy). Ze 
statystyk wynika, że  niemal wszystkie bardzo ciężkie 

i  śmiertelne zatrucia są spowodowane właśnie przez 
niego. Jego cechy charakterystycznie powinien znać 
każdy, kto wybiera się na grzybobranie. Ma on oliw-
kowozielony, wypukły lub prosty, gładki kapelusz - na 
brzegu zwykle jaśniejszy, czasem żółtawy. Jego średnia 
to zazwyczaj 5-15 cm. Trzon sięga do 15 cm. Ma gru-
bość do 2 cm. Jest walcowaty, w  nasadzie zakończony 
bulwą o średnicy do 4 cm. Bulwa otoczona jest wysoką, 
białawą i odstającą pochwą. Kolor trzonu białawy z od-
cieniem żółtawo-zielonkawym. Posiada wyraźny, zwi-
sający pierścień o  kolorze od białego  do żółtawego. 
Powyżej pierścienia trzon jest gładki, pod pierścieniem 
występują delikatne łuski, czasami tworzące zygzako-
waty wzór. Właściwie 90% śmiertelnych zatruć grzy-
bami w Polsce powodują właśnie muchomor zielonawy 
oraz jadowity. Często zatrucia powoduje też krowiak 
podwinięty, który przez bardzo długi czas był uznawany 
za cenny grzyb jadalny i często zbierany ze względu na 
dobry smak, dużą wydajność i  łatwość w  rozpoznaniu. 
Obecnie krowiaka podwiniętego w Polsce uważa się za 
gatunek trujący.

Co zrobić w przypadku zatrucia?

Typowymi objawami zatrucia grzybami są bóle brzucha 
i  głowy, nudności, biegunka i  podwyższona tempera-
tura. W takich sytuacjach należy wywołać wymioty i jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza. Pod żadnym pozorem 
nie można lekceważyć tych symptomów.

Czy grzyby można zbierać bez ograniczeń?

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są 
pewne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych czę-
ściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:  na uprawach 
do 4m wysokości, w  drzewostanach nasiennych i  po-
wierzchniach doświadczalnych, w  ostojach zwierzyny. 
Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: 
w  rezerwatach i  parkach narodowych. Rygorystycznie 
należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. 
Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż 
nie są atrakcyjne kulinarnie, a   mają duże znaczenie dla 
rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki 
i ginący to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. 
Niezależnie od miejsca występowania część gatunków 
grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej – po-
znaj dokładnie listę tych grzybów zanim wybierzesz się 
do lasu.

Najpopularniejsze 
grzyby jadalne:
PODGRZYBEK BRUNATNY

Kapelusz
Rozmiar dochodzi do 15 cm średnicy. Jest nagi i  gładki, 

u  młodych egzemplarzy półkolisty z  podwiniętymi brze-
gami, ciemnobrązowy z czerwonawym odcieniem lub kasz-
tanowo-brunatny. U  starszych egzemplarzy kapelusz jest 
rozpostarty, dość płaski, czasem z  wywiniętymi do góry 
brzegami.

Trzon
Grubość do 4 cm, wysokość do 10 cm. Jasnobrązowy, ma 

podłużne, ciemniejsze pręgi. U młodych egzemplarzy trzon 
zazwyczaj jest pękaty, następnie cylindryczny. W  miejscu 
uszkodzenia zmienia kolor na ciemnoniebieski

Miąższ
Twardy, w  starszych trzonach zdrewniały. Biały, u  star-

szych egzemplarzy lekko żółty. Przekrojony lekko sinieje. 
Smak i zapach przyjemny.

KOŹLARZ BABKA
Kapelusz

Średnica dochodzi do 20 cm, u młodych egzemplarzy pół-
kolisty do poduszkowatego, u starszych – gładki. Przy wil-
gotnej pogodzie powierzchnia kapelusza jest śliska, lekko 
śluzowata. Barwa od jasnobrązowej do ciemnobrązowej.

Trzon
Grubość do 3,5 cm, wysokość do 17 cm. Pełny, cylin-

dryczny, smukły, zwężający się w kierunku kapelusza. Biały, 
pokryty licznymi ciemnobrązowymi do czarnych kosmkami.

Czas w las!

Ruszył sezon  
na grzybobranie

Najlepszy sezon na grzybobranie właśnie trwa. Jak zbierać grzyby? Które można jeść, a które okazy są trujące? 
Jak to sprawdzić, jeśli mamy wątpliwości? Przeczytajcie nasz poradnik!

W tym tygodniu naszą  
redakcję odwiedził Pan  
Lesław Bednarczyk,  
aby pochwalić się zebranymi 
okazami  - gigantycznym 
borowikiem i kanią!
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RYDZ MLECZAJ

Kapelusz
Średnicy 4–12 cm, barwy cielistoczerwonawej lub 

w  różnych odcieniach pomarańczowej, czasami z  do-
mieszką zieleni. Powierzchnia koncentrycznie stre-
fowana, czasami jamkowato-plamista. U  młodych 
owocników pokrój kapelusza jest wypukły, dojrze-
wający wklęsły, z  płytkim wgłębieniem na środku, 
u  starych okazów lejkowaty, długo z  podwiniętymi 
brzegami. Pokryty śluzowatą przy dużej wilgotności 
powietrza skórką.

Trzon
Długości 3–7 cm i  1–2,5 cm średnicy, barwy kape-

lusza lub jaśniejszy, z  ciemniejszymi jamkowatymi 
plamkami (poza tym gładki), przesiąknięty mleczkiem. 
Cylindryczny, początkowo pełny, potem pusty, przy 
podstawie zwężony.

Miąższ
Zbudowany z  kulistawych komórek, które powodują 

jego specyficzną kruchość i  nieregularny przełam. 
Barwy bladopomarańczowej, zwarty, u  dojrzałych 
owocników kruchy, przesiąknięty jaskrawopomarań-
czowym mleczkiem. Ma lekko gorzkawy, cierpki smak 
i słodkawą, owocową woń.

Mleczko
Pomarańczowe, nie zmienia barwy na powietrzu, 

ulega tylko powolnemu rozjaśnieniu lub pociemnieniu. 
W smaku jest łagodne, zostawia jednak gorzki posmak.

OPIEŃKA MIODOWA

Kapelusz
Średnica 3-13 cm. Najpierw jest półkulisty, wypukły, 

później spłaszczony. Za młodu barwy miodowożółtej, 
miodowobrązowej, oliwkowożółtej potem oliwkowo-
brązowy, ciemnoczerwonobrązowy. Pokryty drobnymi 
czerwonobrązowymi, brązowymi lub czarniawymi 
łuseczkami, które są najciemniejsze i  najgęstsze po-
środku. U starych okazów łuski często zanikają i kape-
lusz jest nagi.

Blaszki
Początkowo białawe, później beżoworóżowawe, żół-

tawe z brązowawymi plamami zbiegające, cienkie.

Trzon
Wysokość 8-18 cm, grubość 0,5-2,5 cm; żółtawy, 

miodowobrązowy, czerwonobrązowy, czarnobrązowy, 
u  szczytu bledszy wysmukły, cylindryczny, wygięty, 
o  podstawie rozszerzonej, szorstkiej i  ciemniejszej. 
Trzony sąsiednich grzybów często są zrośnięte razem. 
Posiada szeroki błoniasty pierścień złotożółtego ko-
loru, który w dolnej części pokryty jest żółtymi kosm-
kami.

Miąższ
Białawy, bladocielisty, nie zmienia barwy po przekro-

jeniu, u młodych owocników miękki, mięsisty, u starych 
twardy i łykowaty (zwłaszcza w trzonie).

Trzon
Długości 3–6 cm, średnicy do 2,5 cm. Barwy kapelusza, 

często o  jaśniejszym odcieniu. Podstawa zwężona, po-
wyżej szerszy i  łagodnie przechodzący w  kapelusz. Pełny, 
twardy i często wygięty[6].

Miąższ
Barwy białej lub bladożółtej, o  zwartej konsystencji, 

łamliwy, włóknisty w trzonie. Zapach owocowy, korzenny, 
nieco pieprzowy. Smak łagodny, kwaskowaty lub lekko 
ostry.

CZUBAJKA KANIA

Kapelusz
W kształcie parasola o średnicy 10–30 cm z garbkiem na 

środku, z popękaną, łuszczącą się skórą. Za młodu jajowaty 
i  zamknięty, potem stożkowaty, niskołukowaty, na koniec 
płaski i rozpostarty. U młodych kapelusz w całości jest brą-
zowy, u  starszych białawy z  dużymi, brązowymi łuskami. 
Brzeg kapelusza postrzępiony, zazwyczaj biały.

Blaszki
Blaszki gęste, szerokie, niedochodzące do trzonu. U star-

szych okazów mają ochrowy nalot.

Trzon
O długości 15–40 cm i grubości do 2 cm, walcowaty, za-

kończony u  dołu bulwą o  średnicy do 4 cm. Jest łatwy do 
wyłamania. Początkowo jest pełny i gąbczasty, na starszych 
owocnikach pusty w  środku. Posiada ruchomy pierścień. 
Powyżej pierścienia skórka trzonu jest białawo-brązowa 
i gładka, poniżej występują ciemniejsze poprzeczne prążki.

Miąższ
W  kapeluszu miękki, w  trzonie łykowaty. Jest biały, nie 

zmienia barwy po uszkodzeniu. Smak łagodny, przyjemny. 
Wydziela delikatny grzybowo-owocowy zapach.

MAŚLAK ZWYCZAJNY

Kapelusz
Średnica 4 – 12 cm, ciemnobrązowy, czekoladowobrą-

zowy, czasami żółtobrązowy. Na młodych grzybach pół-
kulisty, potem spłaszczony, szeroki. Skórka promieniście 
żyłkowana, lepka i błyszcząca, w czasie suszy wyschnięta. 
Daje się łatwo oddzielić od miąższu.

Trzon
Wysokość 3 – 11 cm, grubość 1 – 2,5 cm, walcowaty, 

twardy i pełny. Jest jasnożółty, na górnej części występują 
brązowe ziarenka. Bardzo charakterystyczną cechą jest 
występowanie na trzonie skórkowatego pierścienia. Po 
tym można go rozróżnić od bardzo podobnego maślaka 
ziarnistego, który nie ma tego pierścienia.

Miąższ
Początkowo twardy, potem miękki. Ma białożółtawy 

kolor koloru, i tylko w dole trzony jest lekko brązowy. Smak 
i zapach przyjemny.  ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Miąższ
Biały do białokremowego, u  podstawy może być biało-

zielonkawy. Włóknisty, u  młodych egzemplarzy jędrny, do 
miękkiego, wodnisty u  starych. Uszkodzony nie zmienia 
barwy. Smak i zapach przyjemny, słaby.

BOROWIK SZLACHETNY
Ma średnicę od 6 do 25 centymetrów. U  młodych 

osobników jest zwykle barwy białej, później piaskowej. 
Z czasem staje się jasnobrązowy i ciemnobrązowy. Rzadko 
zdarza się, aby kapelusz borowika szlachetnego był barwy 
karminowej. Kształt kapelusza początkowo jest gładki 
i  półkolisty, później bardziej wypukły, stare okazy są po-
duszkowato rozpostarte. Powierzchnia kapelusza jest ma-
towa, bywa pomarszczona, w czasie deszczu i u osobników 
starszych – staje się gładka i lepka.

Trzon
Ma wysokość od 5 do 20 centymetrów, a grubość od 1,5 

do 10 centymetrów. Jest koloru białego, szarobiaławego 
lub piaskowego. U młodych osobników borowika szlachet-
nego trzon jest pękaty i głęboko osadzony w ziemi, później 
wydłuża się, staje się maczugowaty i baryłkowaty. Posiada 
delikatną siateczkę o białawym lub jasnobrązowym zabar-
wieniu, widoczną zwłaszcza w górnej części trzonu.

Miąższ
Zwykle ma kolor biały, rzadziej kremowy lub piaskowy, 

pod skórą czerwonawobrązowy. U młodych osobników jest 
on twardy, a u starszych gąbczasty. Nie zmienia zabarwienia 
na powietrzu ani w trakcie krojenia. Zapach ma przyjemny, 
a smak opisywany jako orzechowy.

PIEPRZNIK JADALNY 
(potocznie zwany kurką)

Pieprznik jadalny zaliczany jest do tzw. grzybów wiel-
koowocnikowych. Część podziemna plechy, grzybnia, jest 
najczęściej niewidoczna, natomiast owocniki z  podstaw-
kami wykształcającymi zarodniki wyrastają ponad war-
stwę mchów na dnie lasu.

Kapelusz
Średnicy 1–12 cm. U  młodych owocników guzikowaty, 

okrągłego kształtu, później wypukły z  podwiniętym brze-
giem, a  u  starszych okazów rozpostarty, lejkowaty i  nie-
regularny. Barwy jasnożółtej do pomarańczowożółtej. 
Powierzchnia gładka, matowa.
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 ● Aparat fotograficzny Polaroid, 
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł.

 ● Kontakt tel. 664729211 w 
godz. 17.00 - 19.00.

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan 
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

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

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb 
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

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

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią 
i szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie. 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 lub kupię klatkę dla 

chomika (dość dużą).  

Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  

tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-

mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 

rozwodzie pozna kobietę, chęt-

nie puszystą, do zamieszkania 

razem. Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia 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

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 

pracę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

Treść ogłoszenia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890



PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 WRZEŚNIA 2022  23aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Kolejna edycja programu

Bezpłatna szkoła 
rodzenia

Filharmonia Częstochowska

Inauguracja 78. sezonu 
artystycznego

Wręczenie nagród

Delegacja władz miasta  
w  Nowym Jorku i Waszyngtonie

Mieszkanki Częstochowy 
między 21. a  26. tygodniem 
ciąży będą mogły wziąć udział 
w  kolejnej edycji szkoły ro-
dzenia, która jest organizowana 
w  ramach programu edukacji 
przedporodowej. Zajęcia, które 
rozpoczną się w październiku są 
bezpłatne. Będą one odbywać 
się raz w tygodniu, a każdej ko-
biecie może towarzyszyć jedna 
osoba.

Program ma na celu wszech-
stronne przygotowanie kobiety 
ciężarnej i  osoby towarzyszącej 
do bezpiecznego i  aktywnego 
porodu z  wykorzystaniem na-
turalnych metod łagodzenia 
bólu porodowego oraz połogu, 
karmienia naturalnego i  opieki 
nad noworodkiem – informuje 
Miejski  Szpital w   Często-
chowie, w  którym odbywać się 
będą spotkania. Podczas zajęć 
przyszli rodzice dowiedzą się, 

jak dbać o  siebie oraz trosz-
czyć się o  zdrowie i  bezpieczeń-
stwo swojego dziecka. Szpital 
zapewni także możliwość za-
poznania się z  pracownikami 
i  rozmieszczeniem Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
przy ul. Mickiewicza 12. Osoby 
zainteresowane udziałem w  za-
jęciach na pierwszym spotkaniu 
będą musiały wypełnić pisemne 
zgłoszenie uczestnictwa w  zaję-
ciach i  przedstawić kartę prze-
biegu ciąży i  ostatni wynik USG 
oraz dostarczyć decyzję osoby 
prowadzącej ciążę dotyczącą 
wykonywania przez kobietę cię-
żarną ćwiczeń gimnastycznych. 
Decyzja powinna być wydana 
nie wcześniej niż na 10 dni przed 
rozpoczęciem zajęć. Zapisy tele-
foniczne przyjmowane są od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00 pod numerem tele-
fonu 34 370 24 39.

Gwiazdą koncertu inaugurują-
cego sezon artystyczny 
2022/2023 w Filharmonii Czę-
stochowskiej będzie pianista 
Martín García García, zdo-
bywca m.in. nagrody specjalnej 
oraz III nagrody na zeszło-
r o c z ny m  f e s t i w a l u 
chopinowskim. Uroczyste roz-
poczęcie nowego sezonu 
odbędzie się 16 września 
o godz. 19:00.   

Martín García García wykona 
u  boku Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Częstochowskiej 
pod batutą Adama Klocka Martín 
García García ,,II koncert for-
tepianowy f-moll op. 21” Fry-
deryka Chopina. To właśnie tą 
kompozycją młody hiszpański 
wirtuoz zapewnił sobie laury na 
zeszłorocznym XVIII Między-
narodowym Konkursie Piani-
stycznym im. Fryderyka Chopina. 
Zdobył wówczas III nagrodę oraz 
nagrodę specjalną za najlepsze 
wykonanie koncertu.

W  drugiej części wydarzenia 
w  Filharmonii Częstochowskiej 
wybrzmi symfoniczna muzyka 
Antonína Dvořáka. - VII Symfonia 
d-moll op. 70, B. 141 Antonína 
Dvořáka napisana została na 
prośbę Londyńskiego Towarzy-
stwa Filharmonicznego, które 
nadało kompozytorowi tytuł 
członka honorowego. Dvořák 
czuł się więc szczególnie zobli-
gowany do napisania doskonałej 
kompozycji. Po raz pierwszy wy-
konano ją 22 kwietnia 1885 w St 
James’s Hall w  Londynie. Pier-
wotnie została wydana jako II 

Symfonia. Jest wysoko ceniona 
przez krytyków i  muzykologów, 
którzy twierdzą, że „obok czte-
rech symfonii Brahmsa i IX Schu-
berta jest jednym z największych 
i  najczystszych przykładów w  tej 
formie sztuki od czasów Beetho-
vena” oraz że „jego (Dvořáka) 
twórcza wypowiedź wznosi się 
na wyżyny, jakich w  takiej sile 
i  wielkości symfonicznej kon-
cepcji i formy nigdy przedtem nie 
osiągnął, a  poszczególne tematy 
posiadają prawdziwie symfo-
niczny nerw, który zasila je pełnią 
wyrazu i  żywotną siłą oraz czyni 
podatnym do przetwarzania 
materiałem” – czytamy w  zapo-
wiedzi Filharmonii Częstochow-
skiej.  Inauguracyjny koncert 
sezonu 2022/2023 odbędzie się 
w  najbliższy piątek, 16 września, 
o godz. 19.00 w sali koncertowej. 
Bilety – 60 zł (normalny), 50 zł 
(ulgowy), 40 zł (UTW) – do na-
bycia w  Filharmonii oraz na jej 
stronie internetowej.

Honorowy Obywatel Miasta 
Częstochowy, Zygmunt Rolat 
został pierwszym laureatem 
nagrody im. Hubermana, 
a częstochowską fabrykę Ro-
werów uznano za najbardziej 
przyjazny sklep rowerowy 
na świecie 2022 r. Nagrody 
zostały wręczone w  Nowym 
Jorku i  Waszyngtonie, gdzie 
udała się delegacja władz 
miasta z  prezydentem 
Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem na czele.

Wręczenie nagrody 
Zygmuntowi Rolatowi 

w Nowym Jorku
Filharmonia Częstochowska 

ogłosiła 2022 rok Rokiem Bro-
nisława Hubermana, ze względu 
na przypadające w  nim dwie 
okrągłe rocznice – 140. rocznicę 
urodzin i  75. rocznicę śmierci 
Mistrza. 

W jubileuszowym roku ustano-
wiono Europejską Nagrodę im. 
Bronisława Hubermana, którą 
otrzymywałyby osoby zasłużone 
politycznie, kulturalnie i  spo-
łecznie w  tworzenie wspólnoty 
pomiędzy narodami Europy, 
a  także Europą i  USA. - Oczywi-
stym kandydatem do otrzymania 
pierwszej statuetki wydawał się 
niezwykle zasłużony dla Czę-
stochowy wieloletni sponsor 
koncertów gwiazd wiolinistyki 
podczas Międzynarodowego Fe-
stiwalu im. Hubermana oraz po-
średnik w budowaniu kontaktów 
polsko-amerykańskich, pocho-
dzący z naszego miasta, Zygmunt 
Rolat – uzasadnia Adam Klocek, 
dyrektor Filharmonii, który wraz 
z  delegacją władz miasta – pre-
zydentem Częstochowy, Krzysz-
tofem Matyjaszczykiem oraz 
wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Częstochowy Łukaszem 
Kotem wręczyli w Nowym Jorku 
statuetkę pierwszemu laure-
atowi Europejskiej Nagrody im. 
Bronisława Hubermana. - Hono-
rowy Obywatel Miasta Często-
chowy, podziękował władzom 

miasta i  dyrekcji Filharmonii 
oraz zadeklarował dalszy wkład 
w  budowanie kultury muzycznej 
w  Częstochowie. W  spotkaniu 
uczestniczyli także inni przed-
stawiciele Światowego Związku 
Żydów Częstochowian i  ich Po-
tomków, którego Zygmunt Rolat 
jest prezesem – poinformował 
urząd miasta.

„Fabryka Rowerów” wyróż-
niona w Waszyngtonie

Delegacja częstochowska 
złożyła również wizytę w  Wa-
szyngtonie, gdzie właściciel czę-
stochowskiej „Fabryki Rowerów” 
- Wojciech Kluk, odbierał na-
grodę za „najbardziej przyjazne 
miejsce rowerzystom na świecie 
2022 roku”. Wyróżnienie to 

przyznaje kapituła Światowego 
Dnia Roweru przy ONZ repre-
zentująca wszystkie 193 kraje 
członkowskie. - Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 
ustanowiło w  2018 r. 3 czerwca 
Światowym Dniem Roweru 
z  inspiracji prof. Leszka Sibil-
skiego, byłego polskiego kolarza, 
a  obecnie nauczyciela akade-
mickiego mieszkającego w  USA. 
Z  kolei w  tym roku, również 
z  jego inicjatywy, Zgromadzenie 
ONZ przyjęło rezolucję o  włą-

czeniu roweru do systemu trans-
portu publicznego. Prof. Sibilski 
jest promotorem aktywności 
rowerowej i wzrostu roli roweru 
jako ważnego środka transportu 
w  miastach, zwłaszcza w  dobie 
kryzysu klimatycznego, energe-
tycznego, epidemicznego oraz 
związanego z wojną na Ukrainie. 
Popierając te idee Rada Miasta 
Częstochowy przyjęła niedawno 
uchwałę w  sprawie nadania mo-
stowi przy ul. Srebrnej nazwy 
Światowego Dnia Roweru – 
przypomina częstochowski ma-
gistrat. Przedstawiciele władz 
miasta podczas swojego pobytu 
w  Waszyngtonie na zaproszenie 
gospodarzy wzięli również udział 
w  Washington DC Bike Ride, 
czyli największym święcie ro-
werowym amerykańskiej stolicy 
– masowym rajdzie z  udziałem 
blisko 10 tys. ludzi. - Cieszę się 
że mogłem uczestniczyć w  wy-
darzeniu jednoczącym ludzi 
wokół zdrowego trybu życia 
i  ekologicznego środka trans-
portu, który staje się coraz bar-
dziej popularny na całym świecie 
- mówi prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.- Gra-
tuluję również częstochowskiej 
firmie, która zdobyła światowe 
uznanie za poziom usług oraz 
przyjazną atmosferę tworzoną 
dla klientów i pracowników.

Rozmowy w Ambasadzie 
RP o elektromobilności

Delegacja miejska odbyła też 
rozmowy w  Ambasadzie RP do-
tyczące współpracy partnerskiej 
miast, szkół i  organizacji poza-
rządowych USA i  Polski oraz 
nawiązała kontakty z  przedsta-
wicielem Banku Światowego, 
badając możliwości udziału sa-
morządu w  programach granto-
wych, związanych z  rozwojem 
elektromobilności i  zeroemisyj-
nego transportu oraz projekto-
waniem terenów zielonych.

Uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody im. Bronisława Hubermana  
- Zygmuntowi Rolatowi w Nowym Jorku, fot. UM Cz-wa

Wręczenie nagrody dla najbardziej przyjaznego sklepu rowerowego  
na świecie - częstochowskiej „Fabryce rowerów”, fot. UM Cz-wa  
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W  mediach pojawiła się in-
formacja o  tym, że 
Ministerstwo Infrastruktury 
„po cichu odebrało rowerzy-
stom pierwszeństwo przed 
przejazdami rowerowymi”. 
Resort zdementował tę wia-
domość, podkreślając, że jest 
ona całkowicie niepraw-
dziwa. - Obecnie, w  myśl 
przepisów ustawowych, kie-
rujący pojazdem zbliżając się 
do przejazdu dla rowerzy-
stów jest obowiązany 
zachować szczególną ostroż-
ność i  ustąpić pierwszeństwa 
kierującemu rowerem, hulaj-
nogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu oso-
bistego oraz osobie 
poruszającej się przy użyciu 
urządzenia wspomagającego 
ruch, znajdującym się na prze-
jeździe – wyjaśnia rzecznik 
Ministerstwa Infrastruktury.

Resort w  specjalnym komu-
nikacie zaznaczył, że zmiana 
przepisów, która odbyła się 
z  zachowaniem zasad procesu 
legislacyjnego, miała na celu 
zapewnienie zgodności rozpo-
rządzenia w  sprawie znaków 
i sygnałów drogowych z ustawą - 
Prawo o  ruchu drogowym, która 
jest aktem prawnym wyższego 
rzędu. Nowelizacja w zakresie pa-

ragrafu 47 ust. 4 tego rozporzą-
dzenia nastąpiła wskutek uwag 
Rządowego Centrum Legislacji, 
przeszła konsultacje publiczne 
oraz uzyskała akceptację Komisji 
Wspólnej Rządu i  Samorządu Te-
rytorialnego. Na każdym etapie 
prac projekt zmiany przepisów 
był dostępny na stronie Rządo-
wego Centrum legislacji. - Przed 
zmianą rozporządzenia w sprawie 
znaków i  sygnałów drogowych 
kierujący pojazdem zbliżający się 
do przejazdu rowerowego był 
obowiązany zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo rowerzystów znajdu-
jących się na przejeździe lub na 
niego wjeżdżających. Obecnie, 
w  myśl przepisów ustawowych, 
kierujący pojazdem zbliżając się 
do przejazdu dla rowerzystów 
jest obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i  ustąpić pierw-
szeństwa kierującemu rowerem, 
hulajnogą elektryczną lub urzą-
dzeniem transportu osobistego 
oraz osobie poruszającej się przy 
użyciu urządzenia wspomaga-
jącego ruch, znajdującym się na 
przejeździe – informuje resort 
i dodaje, że ujęta w ustawie  Prawo 
o ruchu drogowym określenie 
„szczególna ostrożność” polega 
na upewnieniu się, czy można 
bezpiecznie przejechać przejazd 

dla rowerzystów bez narażania na 
niebezpieczeństwo kierujących 
rowerami, tj. bez spowodowania 
zagrożenia. Innymi słowy, kieru-
jący pojazdem musi być na tyle 
uważny, by zdążyć zatrzymać po-
jazd, jeśli kontynuowanie ruchu 
stwarzałoby zagrożenie dla in-
nego uczestnika ruchu drogo-
wego.

Ministerstwo Infrastruktury 
zaznaczyło w  komunikacie, że 
zmiana ta nie doprowadziła 
zatem do odebrania rowerzy-
stom i  uczestnikom ruchu dro-
gowego poruszających się przy 
pomocy UTO pierwszeństwa 
podczas wjeżdżania na przejazd 
rowerowy. Zarówno obecnie, 
jak i  przed zmianą przepisów, 
użytkownicy ci nie mieli pierw-
szeństwa podczas wjeżdżania 
na przejazd rowerowy. Resort 
poinformował, że podejmowane 
są szerokie działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach drogowego poprzez m.in. 
budowę i  modernizację bez-
piecznej infrastruktury drogowej. 
- Od 2016 r. oddaliśmy do ruchu 
ponad 1940 km nowoczesnych 
i  bezpiecznych autostrad, dróg 
ekspresowych, dróg krajowych 
i  obwodnic. Ponadto wspieramy 
samorządy w  budowie, przebu-
dowie i  modernizacji dróg lokal-
nych. Kolejnym elementem są 
działania legislacyjne na rzecz 
ograniczenia najbardziej tra-
gicznych w  skutkach zachowań 
uczestników ruchu drogowego, 
jakimi są drastyczne przekra-
czanie dopuszczalnej prędkości, 
nieprawidłowe wyprzedanie czy 
jazda pod wpływem alkoholu lub 
środków podobnie działających. 
Zmiany prawne, zainicjowane 
i wprowadzone przez MI, przyczy-
niają się do sukcesywnej poprawy 
stanu bezpieczeństwa na polskich 
drogach. Tylko w ciągu pierwszych 
ośmiu miesięcy tego roku nastąpił 
spadek liczby ofiar na polskich 
drogach o 12 proc. w stosunku do 
2021 r. - podsumowuje Minister-
stwo Infrastruktury.

motoryzacja
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Ministerstwo wyjaśnia

Koniec pierwszeństwa
dla rowerzystów?

Utrudnienia z podejściem do egzaminu

Egzaminatorzy WORD-ów 
wznowili protest

Akcja protestacyjna egzami-
natorów WORD-ów ma 
charakter “pełzający”, więc 
każdego dnia utrudnienia 
związane z  egzaminami mogą 
pojawiać się w  innym ośrodku 
ruchu drogowego. W  Często-
chowie egzaminy praktyczne 
w  zakresie wszystkich kate-
gorii prawa jazdy zostały 
odwołane w  dniach 13-16 
września 2022 r.

Jak poinformował Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w  Częstochowie, zaplanowane 
na te dni egzaminy teoretyczne 
oraz testy kwalifikacyjne odby-
wają się zgodnie z  planem, po-
dobnie jak szkolenia dotyczące 
redukcji punktów karnych. Po-
nadto w  komunikacie na stronie 
internetowej czytamy, że opłaty 
za odwołane egzaminy prak-
tyczne zachowują swoją ważność, 
a  w  celu wyznaczenia nowego 
terminu egzaminu praktycz-
nego należy zgłosić się osobiście 
lub skontaktować telefonicznie 
z Biurem Obsługi Klienta.

Na początku miesiąca Minister-
stwo Infrastruktury przedstawiło 
propozycję zmian przepisów re-
gulujących zasady wynagradzania 
egzaminatorów za przeprowa-
dzenie egzaminu państwowego 
na prawo jazdy. – Podczas dzisiej-
szego spotkania z  przedstawicie-
lami egzaminatorów i dyrektorów 
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego przedstawiliśmy 
propozycję zmian w  systemie 

wynagradzania egzaminatorów. 
Zależy nam na tym, aby egzami-
natorzy byli lepiej niż obecnie 
wynagradzani, stąd nowy model 
zakładający podniesienie za-
równo wynagrodzenia podstawo-
wego, jak i dodatku zadaniowego 
– powiedział we wtorek, 6 wrze-
śnia wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber. Zgodnie z zapropo-
nowanymi zasadami, miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze po 
zmianach w  przypadku egza-
minatora, który przeprowadza 
egzaminy w  zakresie 4 kategorii 
prawa jazdy, wynosiłoby od 4,8 
tys. zł do 6 tys. zł. Obecnie wi-
dełki wynagrodzenia w  takim 
przypadku przewidują od 4 tys. 
do 5 tys. zł. Ponadto propozycja 
MI zakładała, że dodatek zada-
niowy wzrośnie o  10 proc. Za-
kres dodatku dla egzaminatora, 
który przeprowadza egzaminy 
na prawo jazdy w  zakresie 4 ka-
tegorii prawa jazdy, wynosiłby od 
2,76 tys. zł do 3,3 tys. zł. Obecnie 
widełki w  takim przypadku to od 
2,5 tys. zł do 3 tys. zł. Nowy model 
wynagradzania egzaminatorów 
zakładał ponadto utrzymanie do-
datku stażowego (maksymalnie 
20 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego, pozostawienie dodatku 
za kategorię „E” i  dodatku funk-
cyjnego na dotychczasowym 
poziomie. Ta propozycja nie 
spotkała się jednak z  aprobatą 
protestujących i  egzaminatorzy 
z  WORD-ów nie doszli do poro-
zumienia z  Ministerstwem Infra-
struktury.
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Zdaniem posła Ryszarda Galla, 
wielu kierowców nie potrafi 
właściwie korzystać z zielonej 
strzałki, czyli sygnalizatora 
S-2. Przedstawił on swoje sta-
nowisko w interpelacji, a resort 
infrastruktury odpowiedział, 
że nie wyklucza zmian w tym 
zakresie.

- Z własnej praktyki na drodze 
wiem, że kierowcy zachowujący 
się zgodnie z przepisami (zatrzy-

mujący się przed sygnalizatorem 
z zieloną strzałką) są często „po-
ganiani” przez innych kierowców. 
Wielu polskich kierowców nie 
jest w ogóle świadomych tego, 
że przed zieloną strzałką należy 
się zatrzymać – czytamy w in-
terpelacji posła Ryszarda Galla, 
który poruszył także inny pro-
blem związany z sygnalizatorem, 
czyli gaśnięcie zielonej strzałki 
w momencie, gdy kierowca po 
upewnieniu się, że może to zrobić 

bezpiecznie, wjechał już na skrzy-
żowanie. Zdaniem posła innym 
problemem jest także to, że na 
niektórych skrzyżowaniach po mi-
nięciu sygnalizatora i znalezieniu 
się już na jezdni poprzecznej kie-
rowcy są zaskakiwani nagłym po-
jawieniem się zielonego światła na 
przejściu dla pieszych na drodze 
poprzecznej, np. w momencie, 
kiedy znajdują się już bardzo 
blisko tego przejścia. Rafał Weber, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury – odpowiedział na 
tę interpelację i poinformował, że 
resort infrastruktury nie wyklucza 
ewentualnych zmian w przepisach, 
również w zakresie sygnalizatora 
S-2.  ■ PN

motoryzacja

BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

137.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 135.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł
FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  28.500 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  
 3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
PEUGEOT 5008 1.6 E, rok prod. 2011,  15.800 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
SMART MCC 0.6 E, rok prod. 2002, 6.800 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  179.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os.,   12.900 zł

Wybrane samochody na dzień 16 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł

Wyścigi samochodowe

Zentner walczy o tytuł 
mistrzowski!

Już 1 października na Torze Po-
znań odbędzie się finałowa runda 
Mistrzostw Polski Endurance  
w  wyścigach samochodowych.  
Adam Zentner i  Maciej Marcin-
kiewicz, którzy są aktualnymi 
liderami klasyfikacji generalnej, 
będą walczyć podczas tego wy-
ścigu o tytuł Mistrzów Polski.

Poprzednia runda, która od-
była się na torze Slovakia Ring 
pod Bratysławą należała do naj-
cięższych w  sezonie. Podczas 
treningu przed kwalifikacjami 
przy prędkości blisko 200 km/h 
doszło do kontaktu z Lamborghini 
jednego z rywali i niestety prowa-
dzący w tym momencie samochód 
Adam Zentner nie miał żadnych 
szans na uniknięcie uderzenia 
w  barierę. Kierowcy nic się nie 
stało, ale uszkodzenia samochodu 
były bardzo poważne. Naprawa 
trwała kilkanaście godzin i  udało 

się stanąć na starcie wyścigu. 
To nie było to łatwe zadanie, ze 
względu na brak udziału w  kwa-
lifikacjach kierowcom przy-
padło ostanie, 37 pole startowe! 
Ostatecznie podczas rywalizacji 
Zentner z Marcinkiewiczem prze-
bili się na początek stawki polskiej 
klasyfikacji, co dało im solidny 
zastrzyk punktowy. Słowackie za-
wody były jednocześnie zaliczane 
do Mistrzostw Europy Centralnej, 
ale o  walce w  klasyfikacji gene-
ralnej po tych problemach nie było 
nawet co myśleć i  ostatecznie 
udało się zająć piąte miejsce 
w  grupie D5. Najbliższy wyścig 
w  Poznaniu to najważniejsza 
w  tym sezonie runda dla Adama 
Zentnera i  Macieja Marcinkie-
wicza. To podczas niej kierowcy 
mają szansę na ostateczne zwy-
cięstwo w Mistrzostwach Polski.

 ■ mat. prasowe

Sygnalizator S-2

Czy zielona strzałka zniknie?
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Co po szkole?

Sportowa rywalizacja i moc atrakcji w C.H. Auchan Poczesna

Dzieci, które wraz z rodzicami odwiedziły w so-
botę 10 września Centrum Handlowe Auchan 
Poczesna mogły wziąć udział w otwartym tur-
nieju tenisa stołowego, rywalizacji w szachach 
szybkich, a także warsztatach i zabawie języ-
kowej. Młodsze dzieci skorzystać mogły 
natomiast z radosnych animacji. Wszystko  
to w ramach eventu „Co po szkole?”.

W ramach otwartego konkursu tenisa stołowego ry-
walizowali ze sobą uczniowie szkół podstawowych.  
Te dzieci, które pasjonują się szachami, mogły spróbować 
swoich sił w błyskawicznej odmianie gry, czyli szachach 
szybkich. Młodzi uczestnicy spotkania, którzy chcą do-
skonalić umiejętności w powyższych dyscyplinach, mieli 
możliwość spotkać się z instruktorami i zapisać na za-
jęcia. Nie zabrakło podczas wydarzenia gier, quizów  
i zabaw językowych. Można było porozmawiać na 
miejscu z lektorami i dowiedzieć się, jak doskonalić zna-
jomość języków obcych. W ramach sobotniego spotkania 
edukacyjnego znalazły się także zajęcia dla najmłod-
szych. W strefie plastycznej maluchy mogły wziąć udział  
w warsztatach kreatywnych, ozdobić twarz wizerunkiem 
ulubionego zwierzątka czy otrzymać balon zawinięty  
w wybrany kształt. 
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Pierwszy mecz o brązowy medal

Minimalna przegrana 
Włókniarza z Apatorem
W minioną niedzielę zielona-
-energia.com Włókniarz 
Częstochowa zmierzył się na 
toruńskiej Motoarenie z For 
Nature Solutions Apatorem 
Toruń. Niestety podopieczni 
szkoleniowca Lecha Kędziory 
ponieśli porażkę, przegry-
wając z gospodarzami 44:46.

Wynik przez cały czas trwania 
meczu oscylował wokół remisu. 
Drużyny musiały równo podzielić 
się punktami już po pierwszym 
biegu. W kolejnym biegu młodzie-
żowcy w składzie Jakub Miśko-
wiak i Mateusz Świdnicki odnieśli 
podwójne zwycięstwo. Prowa-
dzenie biało-zielonych nie trwało 
jednak długo. Już w trzecim biegu 
gospodarzom udało się odpowie-
dzieć i pojechać na 5:1. W dalszej 
części meczu Włókniarzowi znów 
udało się wyjść na prowadzenie. 
Przed biegami nominowanymi bia-
ło-zieloni mieli na swoim koncie o 
dwa punkty więcej. Niestety w 
14. biegu torunianie odnieśli po-
dwójne zwycięstwo, a w kolejnym 
pojechali na remis. Ostatecznie 
„Anioły” zwyciężyły z „Lwami” 
46:44. Najlepiej punktującym za-
wodnikiem w częstochowskiej 
ekipie był Kacper Woryna.

Bieg po biegu:

1. (57,13) Woryna, Lambert, Przed-
pełski, Madsen – 3:3 – (3:3)
2. (56,97) Miśkowiak, Świdnicki, Le-
wandowski, Affelt – 1:5 – (4:8)
3. (56,90) Przedpełski, Dudek, Lind-
gren, Smektała – 5:1 – (9:9)
4. (56,72) Miśkowiak, Holder, Świd-
nicki, Affelt – 2:4 – (11:13)
5. (57,69) Woryna, Przedpełski, Lam-
bert, Miśkowiak – 3:3 – (14:16)
6. (57,14) Smektała, Madsen, Dudek, 
Lewandowski – 1:5 – (15:21)
7. (56,88) Holder, Lambert, Lindgren, 
Świdnicki (d/4) – 5:1 – (20:22)
8. (58,02) Dudek, Woryna, Świdnicki, 
Zieliński – 3:3 – (23:25)
9. (57,44) Madsen, Holder, Lambert, 
Smektała – 3:3 – (26:28)
10. (57,35) Przedpełski, Miśkowiak, 
Lindgren, Dudek – 3:3 – (29:31)
11. (57,40) Holder, Miśkowiak, Lam-
bert, Madsen – 4:2 – (33:33)
12. (57,98) Smektała, Przedpełski, 
Świdnicki, Lewandowski (w/u) – 2:4 
– (35:37)
13. (57,41) Holder, Woryna, Lind-
gren, Dudek – 3:3 – (38:40)
14. (57,51) Dudek, Lambert, Lind-
gren, Madsen – 5:1 – (43:41)
15. (59,00) Holder, Smektała, Wo-
ryna, Przedpełski – 3:3 – (46:44)

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Już w najbliższą sobotę

Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby

Ekstraklasa kobiet

Pierwsza porażka Bebetto AZS UJD

W  meczu 10. kolejki PKO BP 
Ekstraklasy Raków Często-
chowa zmierzy się na stadionie 
przy ul. Limanowskiego 83 
z  Radomiakiem Radom. Spo-
tkanie odbędzie się w  sobotę, 
17 września o godz. 17:30.

W  poprzednim spotkaniu dru-
żyna Rakowa Częstochowa 
wygrała, a  raczej rozbiła Legię 
Warszawa 4:0. Trener Marek 
Papszun był bardzo zadowolony 
z  tego wyniku. - To był bardzo 
dobry mecz. Jedyny ból to uraz 

Czyża. Trzymam mocno kciuki za 
to, żeby to nie było nic poważ-
nego. Nie wyglądało to najlepiej, 
ale mam nadzieję, że jakoś wy-
dobrzeje i  nie będzie większego 
problemu. Tak jak mówiłem, po-
trzebowaliśmy tego tygodnia, 
żeby popracować w  normalnym 
cyklu. Dawno nie mieliśmy na to 
czasu – mówił na pomeczowej 
konferencji trener Czerwono-
-Niebieskich, Marek Papszun. 
Podkreślił, że drużyna potrzebo-
wała chwili na odpoczynek za-
równo fizyczny, jak i  psychiczny 
po maratonie, jaki rozegrała 

w ostatnim czasie w związku z eli-
minacjami do Ligi Konferencji Eu-
ropy UEFA. – Dzisiaj to było widać 
na boisku. Zespół wrócił do swo-
jego rytmu, miała dobrą energię, 
dużo jakości, dużo bramek 
i  bardzo dużo sytuacji. Mogliśmy 
wygrać znacznie wyżej, ale myślę, 
że z  takim przeciwnikiem jak 
Legia to sztuka wygrać 4:0. Takie 
porażki Legii się chyba rzadko 
zdarzają. Jesteśmy z tego powodu 
bardzo zadowoleni i idziemy dalej 
– podsumował szkoleniowiec na 
pomeczowej konferencji.  

W  najbliższą sobotę, 17 wrze-
śnia na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym w  Często-
chowie przy ul. Dąbrowskiego 
58/64 odbędzie się Turniej 
Dzieci i  Młodzieży w  rugby. 
Rozpoczęcie imprezy nastąpi 
o  godzinie 10:00, a  jej zakoń-
czenie planowane jest na 
godzinę 15:00. Wstęp na za-
wody jest bezpłatny.

Rywalizacja odbywać się będzie 
w  czterech kategoriach wieko-
wych – mikrus (do lat 9), miniżak 
(do lat 11), żak (do lat 12) i  mło-
dzik (do lat 14). W  każdej z  nich 
na boisku grają ze sobą ramię 
w ramię chłopcy z dziewczynami. 
Im młodsza grupa wiekowa, tym 
bardziej uproszczone przepisy 
gry. Mimo to wszyscy oni będą 
rywalizować “na kontakcie”, czyli 
zatrzymanie przeciwnika będzie 
następowało przez zaszarżo-
wanie (chwyt poniżej linii barków 
z powaleniem na ziemię).

O 10:00 gry rozpoczną trzy naj-

młodsze kategorie, które będą 
rozgrywać swoje mecze równo-
legle na trzech mniejszych bo-
iskach ulokowanych na murawie 
stadionu. Ich zakończenie i  de-
koracja drużyn planowana jest 
na godzinę 12:30. Wtedy też już 
na całym boisku rozpoczną zma-
gania młodzicy, które powinny za-
kończyć się około godziny 15:00.

W całym turnieju weźmie udział 
około 150 dzieci! W  trakcie im-
prezy będzie możliwość zjedzenia 

pysznego ciasta upieczonego 
przez rodziców naszych zawod-
ników. Cały przychód ze sprze-
daży ciast zostanie przekazany na 
działalność statutową klubu, czyli 
np. wynajem busa do transportu 
zawodników na kolejne turnieje. 
Partnerami turnieju są: Miasto 
Częstochowa, Hagelmann, ERP 
Serwis Comarch Partner, Nie-
bieski Lis, A  Nóż Widelec, Śnia-
daniowcy, MPK w  Częstochowie 
oraz Fundacja Niepodległa.

Drużyna Bebetto AZS UJD 
świetnie rozpoczęła sezon, od-
nosząc dwa zwycięstwa 
z rzędu. W ostatnim spotkaniu 
3. kolejki ekstraklasy kobiet 
zawodniczki częstochow-
skiego zespołu poniosły 
jednak pierwszą porażkę, prze-
grywając 1:3 z  KTS Enea 
Siarkopol Tarnobrzeg. Jedyny 
punkt dla częstochowskiej 
drużyny zdobyła Tetyana Bi-
lenko.

– Zdecydowanym fawo-
rytem tego spotkania była dru-
żyna z  Tarnobrzegu. W  ubiegłym 
sezonie tarnobrzeżanki wygrały 

Ligę Mistrzyni, a  przegrały w  fi-
nale drużynowych mistrzostw 
Polski sensacyjnie z AZS UE Wro-
cław. Niestety akademiczki nie 
sprawiły niespodzianki. W pierw-
szym pojedynku Anastasiya Dy-
mytrenko uległa w  trzech setach 
reprezentantce Portugali – Yu Fu. 
W drugiej grze Roksana Załomska 
przegrała 0:3 z byłą indywidualną 
mistrzynią Europy – Elizabetą 
Samarą. Honorowy punkty dla 
częstochowskiego zespołu zdo-
była niezawodna Tetyana Bilenko, 
która pokonała 3:1 Kingę Ste-
fańską. Niestety w czwartej partii 
Roksana Załomska grała z  Yu Fu 
nie dokończyła mecz w  drugim 
secie przy stanie 3:5 musiała 

skreczować z  powodu kontuzji 
– relacjonuje klub. Kolejny mecz 
akademiczek rozegrają dopiero 
pod końca października. Przerwa 
w  rozgrywki ligowych jest dru-
żynowymi mistrzostwami świata 
w  Chengdu(Chiny) oraz turnie-
jami międzynarodowymi.

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg – 
Bebetto AZS UJD Częstochowa 3:1
Fu Yu – Anastasiya Dymytrenko 

3:0 (11:8, 11:4, 11:4)
Elizabeta Samara – Roksana Za-

łomska 3:0 (13:11, 11:9, 11:7)
Kinga Stefańska – Tetyana Bi-

lenko 1:3 (12:10, 9:11, 8:11, 6:11)
Fu Yu – Roksana Załomska 3:0 

(11:4, 11:3,11:0)

 ■ zdj. Rugby Częstochowa
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