
Szanowni Państwo!
Po ostatnim głosowaniu w 8. 

edycji Budżetu Obywatelskiego 
widać, że w Częstochowie zain-
teresowanie nim wciąż jest duże. 
Na specjalnej platformie interne-
towej do głosowania odliczyło się 
nas w sumie 20 tysięcy. Dziękuję 
każdej częstochowiance i każde-
mu częstochowianinowi, którzy 
oddali swoje głosy na ich zdaniem 
wartościowe i potrzebne pomysły. 
Jeszcze większe podziękowania 
należą się wszystkim, którzy sami 
zgłaszali propozycje do BO, a po-
tem promowali je wśród sąsiadów 
czy znajomych. Po raz kolejny 
wyrazy uznania dla mieszkanek 
i mieszkańców Kiedrzyna – oni 
głosowali najliczniej. 

Dzięki naszym głosom w przy-
szłym roku realizowane mają być 
w sumie 142 miejskie zadania. 
Będą to zarówno nieduże inwe-
stycje, które wzbogacają prze-
strzeń miasta, poprawiają jego 
infrastrukturę, przedsięwzięcia 
służące zdrowiu, jak i pojedyn-
cze wydarzenia i imprezy, służące 
integracji, rozrywce, wspólnemu 
odpoczynkowi… Wśród zadań 
ogólnomiejskich wygrała np. roz-
budowa budynku zaplecza spor-
towo-socjalnego stadionu przy ul. 
Loretańskiej, z którego korzystają 
zespoły Skry Częstochowa. Powo-
dzeniem cieszyły się też projekty 

dotyczące otoczenia szkół (np. re-
nowacja dziedzińca liceum ,,Nor-
wida” czy stworzenie ,,kreatywnej 
strefy gier” przy SP1 na ul. Księ-
życowej). Po raz kolejny udowod-
niliśmy, że kochamy zwierzaki 
będące w potrzebie – zdecydo-
waliśmy o modernizacji jednego 
z pawilonów schroniska przy ul. 
Gilowej i zakupie specjalnego po-
jazdu dla tej placówki. Szczegól-
nie cieszą mnie ,,eko-projekty”, 
które przebiły się w głosowaniu, 
w tym nowe nasadzenia krzewów, 
,,fotobudki” chroniące dzielnicę 
Stradom przed nielegalnym po-
rzucaniem odpadów czy zielone 
ściany antysmogowe w aż 12 rejo-
nach miasta! 

Wciąż mamy na uwadze po-
trzeby czasu pandemii.  Za ok. 
270 tys. zł miasto sfinansuje więc 
z BO program psychoterapeu-
tyczny ,,Zatrzymać depresję”. 
Tego rodzaju pomoc jest istotna 
w łagodzeniu społecznych na-
stępstw lockdownu, rozluźnienia 
kontaktów międzyludzkich, trud-
ności wynikłych z pandemii… 
Już w zeszłym roku w BO wyka-
zaliśmy się troską, którą niezwy-
kle doceniam – zdecydowaliśmy 
o zakupie respiratorów. Ten ratu-
jący życie sprzęt trafił do naszego 
miejskiego szpitala. 

Budżet Obywatelski to de-
mokratyczna procedura. Każdy 
może zaproponować swój pomysł 
do realizacji. A głosować mogą 
wszyscy, którzy tutaj mieszkają. I 
ten otwarty charakter BO jest naj-
większą wartością – równie ważną 
jak pomysły, które wygrywają. W 
dzisiejszej Polsce musimy moc-
no chronić nasze prawo wyboru, 
naszą moc sprawczą, możliwość 
demokratycznego współdecydo-
wania. BO opiera się na tych war-

tościach, pomaga w ich umacnia-
niu. Jest szkołą samorządności, 
zaangażowania, obywatelskości. 
Przekłada się na realne, widocz-
ne wokół nas na co dzień efekty. 
Dzięki niemu to, czego chcemy w 
swoim otoczeniu, może stać się 
rzeczywistością. 

Pamiętajmy – BO to po prostu 
oddawana bezpośrednio w Pań-
stwa ręce część budżetu miasta. 
W interesie nas wszystkich jest 
więc to, aby miejska kasa była jak 
najpełniejsza. Tymczasem jest 
ciągle zubażana na różne sposo-
by przez stronę rządową – nie-
korzystne dla miasta przepisy 
podatkowe, o wiele za niską sub-
wencję oświatową etc. Z roku na 
rok maleją możliwości zaspoka-
jania wielu potrzeb mieszkańców 
przez samorządy. Kolejne decy-
zje rządzących osłabiają lokalne 
wspólnoty i ich… samorządność. 
A zapowiadane rozwiązania Pol-
skiego Ładu prawdopodobnie 
dalej będą negatywnie wpływać 
na dochody miast i gmin. Oby te 
najgorsze scenariusze jednak się 
nie ziściły… Walczymy o to i bę-
dziemy walczyć – wraz z innymi 
samorządami – w interesie na-
szych obywateli... 

A wracając do Budżetu Oby-
watelskiego: w Częstochowie 
wykonaliśmy już ponad 700 za-
dań BO za ponad 55 mln zł. To 
rezultat decyzji mieszkanek i 
mieszkańców i ich realny doro-
bek, a także praca realizujących 
te zadania miejskich urzędników. 
Mam nadzieję, że – mimo trud-
nych czasów – ten dorobek bę-
dzie mógł być powiększany także 
w kolejnych latach.       

W blokach ZGM 
popłynęło ciepło

więcej na stronie 2

Stoelzle Częstochowa 
- centrum logistyczne 
gotowe

Pomóż bezdomnym 
przetrwać zimę

Marsz Różowej Wstążki 
przeszedł alejami NMP

więcej na stronie 4

więcej na stronie 9

więcej na stronie 10Prezydent Częstochowy
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Prezes ZGM TBS ze statuetką od Wydziału Budownictwa 
ZGM TBS informuje

Dziekan i Kolegium Wydziału Budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej zaprosili społecz-
ność akademicką na uroczystą wydziałową inau-
gurację roku akademickiego 2021/2022, podczas 
której wręczono statuetki honorowe „Zasłużony 
dla Wydziału Budownictwa”. Wśród wyróżnio-
nych znalazł się prezes ZGM „TBS” w Częstocho-
wie – Paweł Konieczny. 

Uroczystość odbyła się 7 października w sali 
Klubu „Politechnik” przy al. Armii Krajowej 23/25 
w Częstochowie. W programie znalazły się mie-

dzy innymi przemówienie inauguracyjne Dzie-
kana Wydziału Budownictwa, wystąpienia gości 
oraz uroczyste wręczenie statuetek honorowych 
„Zasłużony dla Wydziału Budownictwa”. Wśród 
wyróżnionych znalazł się prezes ZGM „TBS” w 
Częstochowie – Paweł Konieczny, który od kil-
ku lat prowadzi owocną współpracę z Wydziałem 
Budownictwa. Statuetka została przyznana „w 
uznaniu szczególnych zasług i za zaangażowanie 
w rozwój Wydziału Budownictwa”.  Dodatkowo 
we wrześniu prezes zarządu Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej „TBS” Paweł Konieczny otrzymał 
akt powołania na członka Społecznej Rady Wy-
działu Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 
na kadencję 2020-2024.    

Warto dodać, że podczas uroczystości 7 paź-
dziernika odbyła się także immatrykulacja, wrę-
czono medale „Za Naukę, Za Pracę”, a na koniec 
uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu inaugu-
racyjnego „BIM - TECHNOLOGIA PRZYSZŁO-
ŚCI”, który przedstawił dr inż. Przemysław Kasza.

W blokach ZGM popłynęło ciepło
ZGM TBS informuje

Wraz ze znacznym spadkiem temperatur 
oraz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców 
20 września rozpoczął się sezon grzewczy w bu-
dynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czę-
stochowie zlecił firmie Fortum – dostawcy ciepła 
– rozpoczęcie sezonu grzewczego w mieszkaniach 
w zasobach komunalnych do 20 września. To po-
dobnie jak w latach ubiegłych, kiedy sezon grzew-

czy zaczynał się zwykle w drugiej lub trzeciej deka-
dzie września. W ubiegłym roku ciepło popłynęło 
do mieszkańców 28 września. W 2019 roku sezon 
grzewczy w mieszkaniach komunalnych wystarto-
wał 20 września, natomiast w 2018 – 29 września.

Corocznie sezon grzewczy, w zależności od po-
gody, trwa średnio do przełomu kwietnia i maja. W 
tym roku mieszkańcy zasobów komunalnych mieli 
w mieszkaniach ciepłe kaloryfery do 10 maja.
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Załącznik 
do zarządzenia nr 1786.2021 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
z dnia 24 września 2021r. 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA 

 

Adres nieruchomości: CZĘSTOCHOWA, w głębi ul. Spadek 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i wg księgi wieczystej: 

działka nr 41, obręb 109 
własność: Gmina Miasto Częstochowa 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0467 ha 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość jest położona w dzielnicy Stare Miasto, stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami 
i krzewami. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Gmina Miasto Częstochowa nie ponosi 
odpowiedzialności za mogące się znajdować na działce sieci, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione 
na mapach. Nabywca powinien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, 
utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią 
wad nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości: 

Działka objęta ustaleniami mpzp przyjętego uchwałą nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie 
w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją 
Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej (jt. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. 
poz. 1216), położona na terenie oznaczonym symbolem 10ZP: przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej, plac zabaw, urządzenia rekreacyjne; przeznaczenie dopuszczalne – pasaż pieszy, alejka, ławki, miejsca 
postojowe, urządzenia infrastruktury technicznej. Działka jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej 
obejmującej część obiektu pn. „Układ urbanistyczny miasta Częstochowy obejmujący dawne założenia miejskie starej 
Częstochowy i Częstochówki” (wpis do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/817/2021). 

Forma sprzedaży nieruchomości: 
sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych 
w obrębie 109 jako działki nr nr 40, 43 i 97/3 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 

- 

Cena nieruchomości: 115 000 zł brutto 

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy 
(-) Piotr Grzybowski 

Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy 
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Załącznik

do zarządzenia nr 1782.2021

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 21 września 2021 r.

Wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z równoczesną 

sprzedażą ułamkowej części gruntu przypadającą dla danego lokalu

Lp.

Oznaczenie 

nieruchomości 

wg księgi 

wieczystej 

i ewidencji 

gruntów

obręb/ nr działki

Powierzchnia 

działki/ułamkowa 

część 

nieruchomości

przypadającej dla 

lokalu 

mieszkalnego

Opis nieruchomości
Cena ułamkowej 

części gruntu

Cena lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w gruncie

1 2 3 4 5 6

1. 304

171

0,0934 ha

0,006360

ul. Szczytowa 23, lokal mieszkalny nr 1 

o pow. 44,00 m²,2 pokoje, kuchnia, 

łazienka, przedpokój, parter – 

wyposażenie pełne, do lokalu 

przynależy piwnica o pow. 2,55 m²

1 500 zł 167 300 zł

2. 25

138/4

0,0664 ha

0,014524

ul. Kiedrzyńska 120, lokal mieszkalny 

nr 32 o pow. 37,60 m², 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój, parter – 

wyposażenie pełne, do lokalu 

przynależy piwnica o pow. 3,46 m²

3 000 zł 152 400 zł

Załącznik do ZARZĄDZENIA nr 1782.2021 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 września 2021 r.
Strona 1 z 2
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Stoelzle Częstochowa - centrum logistyczne gotowe
Czym żyje miasto

Stoelzle Częstochowa otworzyło nowe cen-
trum logistyczne. Ma ponad 20 tys. m2 i jest naj-
większym tego typu obiektem w całym holdingu 
CAG. Stoelzle zatrudnia obecnie w Częstochowie 
ok. 1000 pracowników i będzie dalej inwestować.  

Nowa hala Stoelzle jest jednocześnie jedną z 
największych tego typu powierzchni magazyno-
wych w Częstochowie. Centrum jest nowoczesne 
i ekologiczne dzięki zastosowaniu systemu do po-
zyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  Przed 
firmą kolejne wyzwanie, inwestycja w nową wannę 
szklarską o 40% bardziej wydajną i większą, a tak-
że dedykowane jej nowe linie technologiczne i linię 
produkcyjną.

- Cała inwestycja to koszt rzędu 200 mln zł – mó-
wił w czasie uroczystości otwarcia centrum  prezes 
Stoelzle Częstochowa, Artur Wołoszyn. – Jesteśmy 
przekonani, że dzięki niej będziemy jeszcze bliżej 
naszych klientów oraz pozyskamy nowych.

Artur Wołoszyn podziękował za wsparcie przy 
realizacji inwestycji związanej z budową centrum 
logistyczno-magazynowego m.in. własnym pra-
cownikom, prezydentowi miasta i Centrum Ob-
sługi Inwestora UM, wykonawcom hali i zarządowi 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mó-
wił o problemach w trakcie realizacji inwestycji 
związanych z trwającą epidemią, inflacją, znacz-
nym wzrostem cen materiałów, usług czy opłat za 
media. Wyraził nadzieję, że mimo tych trudności, 
w połowie przyszłego roku możliwe będzie spotka-
nie podsumowujące realizację drugiego etapu in-
westycji związanego z uruchomieniem nowej wan-
ny szklarskiej.

- Wasz sukces jest również naszym sukcesem. 
Rośnie gospodarczy potencjał Częstochowy, ponie-
waż zdecydowaliście się tu inwestować i rozwijać – 
powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. – Nasz program „Teraz Lepsza Praca” 
staje się m.in. dzięki Wam faktem., bo mieszkańcy i 
mieszkanki nie muszą wyjeżdżać poza miasto, żeby 
znaleźć lepszą pracę w dobrej firmie. Wierzę, że 
zarówno obecna, jak i przyszłe inwestycje Stoelzle 
Częstochowa będą temu służyć.      

Budowa nowego centrum oraz projektowane 
inwestycje odbywają się na obszarze Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co związane jest 
z m.in. z dodatkowymi ulgami na realizację inwe-
stycji oraz z perspektywicznym wzrostem zatrud-
nienia o kilkadziesiąt osób (obecnie w zakładzie w 
Częstochowie pracuje około 1000 osób, cały hol-
ding CAG to 8300 pracowników).

- Wymagania w zakresie dystrybucji produktów, 
wymagania klientów, łańcuchy dostaw to coraz 
większe i bardziej skomplikowane wyzwania, ale 
mamy nadzieję, że nowe centrum dystrybucji po-
doła temu zadaniu -  podkreślał przybyły specjal-
nie do Częstochowy dyrektor Dywizji Spirytusowej 
Stoelzle Glass Group – August Grupp (przedstawi-
ciel właścicieli Holdingu CAG, do którego należy 
firma Stoelzle). – Zakład i centrum w Częstochowie 

są bardzo dobrze usytuowane między wschodem a 
zachodem, dzięki czemu będziemy mogli eksploro-
wać nowe rynki. Widzimy duże możliwości zarów-
no w produkcji i sprzedaży szkła, jak i w produkcji 
i sprzedaży dekoracji, więc mam perspektywy dal-
szego rozwoju.

Przypomnijmy, że Stoelzle Częstochowa dwu-
krotnie nagradzane było wyróżnieniem Promotor 
Częstochowskiej Gospodarki - za lata 2011 i 2019. 
Firma jest aktywna w organizacjach gospodarczych, 
takich jak BCC, wspiera częstochowski sport, orga-
nizacje społeczne oraz projekty ekologiczne (jest 
m.in. sponsorem nasadzeń nowych drzew i krze-
wów w ramach inicjatywy CzęstoZielona).

Miasto – oprócz wsparcia Stoelzle w procesie 
inwestycyjnym – tworzy warunki, aby firma mogła 
liczyć na kierunkowo przygotowanych pracowni-
ków. Dzięki współpracy z branżą oraz Politechniką 
Częstochowską, w 2018 r. powstał w Częstochowie 
kierunek technologia szkła i ceramiki, a w ramach 
projektu Zawodowa Współpraca, w Zespole Szkół 
im. Prusa utworzony został profil nauczania zwią-
zany z technologią szkła.

Otwarciu centrum logistyczno-magazynowego 
Stoelzle towarzyszył niecodzienny mini-koncert 
wybitnego częstochowskiego muzyka i kompozy-
tora Mateusza Pospieszalskiego, który znakomicie 
wykorzystał możliwości akustyczne nowej hali.  

Stoelzle Częstochowa to największa z siedmiu 
spółek należących do Stoelzle Glass Group. Firma 
dostarcza na światowe rynki prestiżowe opakowa-
nia szklane dla największych światowych marek z 
branży spirytusowej, kosmetycznej, farmaceutycz-
nej i spożywczej. Częstochowski zakład oferuje 
najwyższej jakości usługi dekoracji szkła. Stoelzle 
Częstochowa i jej obszar konstrukcyjno-projekto-
wy zapewnia klientom indywidualne kreowanie 
produktów szklanych najwyższej jakości i zgod-
nych z aktualnymi trendami. Firma posiada certy-
fikaty jakościowe: ISO 9001 oraz BRC/IoP normy 
dla opakowań żywnościowych.

Fot. Łukasz Stacherczak (UM)

Wypożyczalnia główna biblioteki publicznej odmieniona
Czym żyje miasto

Dzięki realizacji zadania Budżetu Obywatel-
skiego, placówkę w ,,Alejach” doposażono m.in. 
w nowe meble – a na półkach są książkowe nowo-
ści. Po sąsiedzku – przy al. Kościuszki 4 – zapra-
sza z kolei Muzoteka. Też ma nowe zbiory!

Wypożyczalnię Główną po dłuższej, spowodo-
wanej jej ,,liftingiem” i doposażeniem przerwie, 
otwarto ponownie 1 października.

W ramach realizowanego w tym roku zada-
nia 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w placówce 
przy alei Najświętszej Maryi Panny 22 wymienio-
no większość mebli, pojawiły się nowe rolety w 
oknach, zostały kupione drukarki. Są też oczywi-
ście nowości wydawnicze.

Zostaną jeszcze kupione nowe czytniki kodów 
kreskowych oraz bezdotykowy dozownik do płynu 

dezynfekującego dla odwiedzających Wypożyczal-
nię Główną.

To nie wszystkie zmiany – dodatkowo, już poza 
zadaniem Budżetu Obywatelskiego, w miejsce sta-
rego, wysłużonego parkietu położono nową podło-
gę z płytek gresowych.  

Od 13 września niedaleko Wypożyczalni Głów-
nej – bo przy al. Kościuszki 4, tuż obok Filii dla 
Dzieci i Młodzieży – na wszystkich chętnych cze-
ka także Muzoteka, czyli przeniesiona do ścisłego 
centrum miasta dawna filia muzyczna, przez lata 
działająca na Rakowie. Znajdziemy tam książki 
poświęcone muzyce – zarówno biografie artystów, 
zespołów, wydawnictwa poświęcone aspektom teo-
retycznym muzyki, płyty kompaktowe i winylowe. 

Także Muzoteka wzbogaciła się ostatnio dzięki 

realizacji tego samego zadania Budżetu Obywatel-
skiego (zadania nr 555 poprzedniej edycji). Wy-
mieniono więc tam meble, elementem wystroju 
placówki jest neon na ścianie, są nowe rolety. Jest 
nowy sprzęt muzyczny. Dla potrzeb Muzoteki za-
kupiono też nowe zbiory – książki, nuty, płyty CD 
i płyty analogowe.

na zdjęciu: budynek Wypożyczalni Głównej od zewnątrz
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Promenada Śródmiejska ma nowy plac zabaw i rekreacji
Czym żyje miasto

O tym, że w obrębie nowej Promenady takie 
miejsce powinno się pojawić, zadecydowało gło-
sowanie w Budżecie Obywatelskim.

Inwestycja zaczęła się od drobnych prac roz-
biórkowych i ziemnych. Na miejscu zamontowano 
urządzenie wielofunkcyjne do zabawy – ze schod-
kowym wejściem, linarium, grami logicznymi, 
ścianką wspinaczkową, drabinką i zjeżdżalnią. Jest 
też trampolina i huśtawki dla dzieci w różnym wie-
ku. Zainstalowano również solidny, betonowy stół 
do tenisa stołowego. Pod elementami do zabawy 
ułożono bezpieczną nawierzchnię z gumowych 
mat przerostowych, a pod stołem do tenisa i w ob-
rębie dojścia – z płytek betonowych. Przyległy te-
ren wyrównano i oczyszczono; założono też traw-
niki – wysiewne oraz z darni rolowanej.

Wykonaniem placu zajęła się częstochowska fir-
ma Tel-BRUK, a projekt wykonało – także często-
chowskie – STUDIO V13. Koszt realizacji to ponad 
158 tys. zł. Zadanie pod nazwą ,,Doposażenie Pro-
menady Śródmiejskiej w urządzenia do rekreacji” 
zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Powstała na niezagospodarowanym wcześniej 
przez lata terenie dawnego ,,Węglobloku” Pro-
menada Śródmiejska – druga w Częstochowie po 
Promenadzie Niemena – została ukończona i od-
dana do użytku pod koniec zeszłego roku. Jej bu-
dowa była okazją do nasadzenia 44 nowych drzew 
i 1600 krzewów. Centralnym punktem Promenady 
jest owalny plac otoczony zieloną skarpą. Choć w 
momencie przekazania do użytku Promenada była 
wyposażona m.in. w kilkanaście zamocowanych na 

stałe leżaków oraz 26 ławek wzdłuż traktu spacero-
wego, od początku było wiadomo, że to miejsce bę-
dzie można jeszcze doposażać i modyfikować – np. 
poprzez pomysły zgłaszane do BO. Nowy plac re-
kreacyjny był zwycięskim zadaniem Budżetu Oby-
watelskiego w dzielnicy Trzech Wieszczów.

na zdjęciu nowy plac rekreacji i zabaw przy Promena-
dzie Śródmiejskiej (fot. Łukasz Kolewiński oraz Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych UM)

Mirowska - wkrótce finalizacja prac mostowych
Czym żyje miasto

Trwa przebudowa mostu i fragmentu ulicy 
Mirowskiej. Całość inwestycji wartości 10,5 mln 
zł ma zostać sfinalizowana w połowie grudnia.

Prace przy modernizacji ulicy Mirowskiej pro-
wadzone są na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. 
Faradaya wraz z przebudową mostu nad Wartą i 
przebudową ulicy na wysokości wiaduktu nad ale-
ją Wojska Polskiego (dawną DK-1). Inwestycja ma 
zakończyć się w połowie grudnia.

W przypadku infrastruktury mostowej prace są 
bliskie zakończenia (zaawansowanie ponad 90%). 
Ta część inwestycji powinna być gotowa w ciągu 
najbliższych tygodni. Z kolei prace drogowe będą 
trwały jeszcze po zakończeniu robót mostowych 
do połowy grudnia tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę 
nawierzchni jezdni i chodników, krawężników, 
znaków drogowych, przebudowę, renowację i bu-
dowę odwodnienia układu drogowego, przebudo-
wę wodociągu, przebudowę i budowę oświetlenia, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

jezdni wraz ze skrzyżowaniami, chodników, dróg 
rowerowych, miejsc postojowych, zatoki autobuso-
wej, peronów autobusowych i zjazdów do terenów 
przyległych, przebudowę mostu przez rzekę Wartę, 
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 
oraz roboty związane z zielenią.

Ulica Mirowska na przebudowywanym odcin-
ku (wraz z mostem nad Wartą oraz wiaduktem nad 
aleją Wojska Polskiego) jest zamknięta, ale wyko-
nawca inwestycji umożliwił dojazd do Miejskiego 
Szpitala Zespolonego, Szkoły Podstawowej nr 22 
oraz Tauronu – od strony ul. Faradaya. Przez most 
nad Wartą (od strony centrum) pozostawiony jest 
jedynie przejazd awaryjny dla służb ratunkowych i 
przejście dla pieszych na drugą stronę po północ-
nej stronie mostu.

Przypomnijmy, że objazd jest poprowadzony 
ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła 
aleja Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II i dalej – 
al. Jana Pawła II poprzez rondo Trzech Krzyży do 
ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym 

kierunku, a w przeciwnym – ulicami: Nadrzeczną 
do Ronda Trzech Krzyży i dalej al. Jana Pawła II 
do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” 
przez ulice: Drogowców i Srebrną do Mirowskiej.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Bitum, 
część mostową wykonuje firma Nowak-Mosty. 
Koszt zadania to 10,5 mln zł. Częstochowa zdobyła 
na tę inwestycję ponad 7,6 mln zł dofinansowania z 
rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Plac budowy odwiedził 5 października prezy-
dent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, obecni byli 
też przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg oraz 
firm wchodzących w skład konsorcjum wykonaw-
czego.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Częstochowianie licznie odwiedzają aquapark
Czym żyje miasto

Ponad 14 tysięcy mieszkańców 
skorzystało z basenu Parku Wodne-
go Częstochowa w pierwszym mie-
siącu jego funkcjonowania. 

Z danych MOSiR-u wynika, że od 
4 do 4 października z basenu w parku 
wodnym skorzystało  ponad 14 tys. 
osób, ponad 2,1 tys. - także z sauna-
rium.

Największa frekwencja była w 
weekendy, najmniejszy ruch panował 
w dni powszednie do godzin popołu-
dniowych .

Według danych MOSiR-u, naj-
wyższą jak dotąd frekwencję odnoto-
wano w weekend, który przypadł na 
11-12 września. 11 września strefę ba-

senową odwiedziły 552 osoby, saunę 
i basen 57, a samą saunę - 19. Dzień 
później frekwencja była jeszcze wyż-
sza. Ze strefy basenowej skorzystało 
809 osób, z sauny i basenu 70, a z sa-
mej sauny - 23.

Park wodny znajduje się w są-
siedztwie pływalni letniej przy ul. De-
kabrystów 47, administrowanej przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie. Budowa zakończy-
ła się jesienią ubiegłego roku, jednak 
park nie mógł ruszyć z powodu obo-
strzeń związanych z pandemią. Po ich 
częściowym cofnięciu MOSiR skom-
pletował zespół pracowników i osta-
tecznie przygotował obiekt na przy-

jęcie gości po okresie przymusowego 
przestoju.

- Miejski Park Wodny cieszy się już 
teraz sporym zainteresowaniem, a my-
ślę, że odwiedzających go w sezonie je-
sienno-zimowym będzie coraz więcej. 
Z naszego Parku chętnie korzystają 
osoby w różnym wieku, a dodatkowe 
atrakcje w postaci aqua aerobicu czy 
seansów saunowych cieszą się coraz 
większą popularnością. Tych, którzy 
jeszcze nie byli, zapraszam na Deka-
brystów w imieniu MOSiR – mówi Ja-
rosław Marszałek, zastępca prezyden-
ta miasta Częstochowy. 

W parku wodnym oprócz stre-
fy rekreacyjnej ze zjeżdżalniami w 

przeszklonej hali, znajduje się uroz-
maicona strefa SPA. Z kolei na ze-
wnątrz udało się pozostawić obszerną 
powierzchnię plażową przy otwartej 
pływalni. Do dyspozycji gości aqu-
aparku będzie 227 miejsc parkingo-
wych, w tym 46 w parkingu podziem-
nym. Całościowy koszt robót to nieco 
ponad 51, 5 mln zł.

Obiekt czynny jest w godz. 10-22.
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Oszukana seniorka straciła ponad 100 tysięcy złotych. Apelujemy o rozwagę
Oszuści kolejny raz zarobili na 

łatwowierności seniorki. 78-letnia 
mieszkanka Częstochowy straciła 
ponad 100 tysięcy złotych myśląc, 
że rozmawia z prawdziwym poli-
cjantem. Apelujemy przede wszyst-
kim do bliskich osób starszych, by 
przestrzegali ich przed metodami 
działania przestępców, którzy za 
wszelką ceną chcą pozbawić ich do-
robku życia.

W piątek, 10 września, na telefon 
stacjonarny seniorki z Częstochowy 
zadzwonił mężczyzna podający się 
za policjanta. Podał fikcyjne nazwi-
sko, wymyślony numer legitymacji 
służbowej i adres komendy. Przekazał 
kobiecie informację o tym, że jej pie-
niądze, które przechowuje w banku są 
zagrożone i musi je natychmiast prze-

kazać w jego ręce. 78-latka przekona-
na, że ma do czynienia z prawdziwym 
stróżem prawa przez 2 dni dokonała 3 
wypłat z konta bankowego, wypłaca-
jąc łącznie ponad 100 tysięcy złotych. 
Zmanipulowana seniorka działała 
pod presją czau. Nie miała chwili na 
zastanowienie się, czy sprawdzenie 
informacji o dzwoniącym. Za każ-
dym razem pieniądze zostawiała w 
innym miejscu – najczęściej były to 
pojemniki na odpady w miejscach 
publicznych. Tuż po przekazaniu pie-
niędzy kontakt się urwał, a przestępca 
zniknął ze wszystkimi oszczędnościa-
mi ofiary.

Policjanci ostrzegają!
• pamiętajmy zachować ostrożność 

i rozsądek w kontaktach z oso-

bami nieznajomymi, które mogą 
podszywać się pod krewnych, 
znajomych, policjantów lub in-
nych urzędników;

• funkcjonariusze Policji nigdy nie 
proszą o przekazanie jakichkol-
wiek sum pieniędzy, a telefon od 
osoby twierdzącej, że jest poli-
cjantem który poleca dokonać 
wypłaty czy przelewu gotówki w 
związku z akcja policyjną czy też 
wypadkiem osoby najbliższej, na-
leży zawsze traktować jako próbę 
oszustwa. W przypadku otrzy-
mania takiego telefonu zawsze 
należy kontaktować się z Policją, 
dzwoniąc na numer alarmowy 
112 sprawdzając czy rozłączyli-
śmy wcześniejsze połączenie;

• apelujemy zwłaszcza do osób 

młodych – informujmy naszych 
rodziców i dziadków o tym, że są 
osoby, które mogą chcieć wyko-
rzystać ich życzliwość. Powiedz-
my im jak zachować się w sytu-
acji kiedy ktoś dzwoni do nich z 
prośbą o pożyczenie, przekazanie 
dużej ilości pieniędzy. Zwykła 
ostrożność może uchronić przed 
utratą zbieranych latami oszczęd-
ności.

Seniorze uważaj!
Przez telefon każdy może podawać 

się za inną osobę! Masz wrażenie, że 
ktoś chce Cię oszukać? Zakończ po-
łączenie i powiadom o tym policję. 
Pamiętaj! Prawdziwi policjanci nigdy 
nie proszą o przekazanie pieniędzy 
bądź zaciągnięcie kredytu.

Kronika policyjna

Policjanci odzyskali skradzione rowery. Włamywacz recydywista trafił do aresztu
Od czerwca na terenie Częstochowy docho-

dziło do licznych włamań do piwnic, skąd ginę-
ły głównie rowery, narzędzia i inne wartościowe 
przedmioty. Policjanci z komisariatu III zatrzy-
mali 28-latka podejrzanego o dokonywanie tych 
przestępstw. W wyniku wnikliwej i skrupulatnej 
pracy kryminalnych udało się odzyskać więk-
szość skradzionego mienia. 28-letni częstocho-
wianin, który już wcześniej odbywał karę po-
zbawienia wolności za podobne przestępstwa, 
usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

28-letni mieszkaniec Częstochowy od czerwca 
regularnie okradał mieszkańców miasta. Przestęp-

ca włamywał się do piwnic w budynkach wieloro-
dzinnych, skąd zabierał rowery, walizki, narzędzia i 
inne wartościowe przedmioty lub kradł jednoślady 
pozostawione w korytarzach klatek schodowych. 
Policjanci z „trójki” namierzyli złodzieja 4 wrze-
śnia po tym, jak dokonał kradzieży jednego z rowe-
rów na Parkitce. Po nitce do kłębka dotarli również 
do paserów, którzy pomagali mu w zbyciu „lewego” 
towaru. Dzięki zaangażowaniu kryminalnych uda-
ło się odzyskać 9 rowerów, deskorolki elektryczne i 
sprzęt nagłaśniający.

Jak się okazało, 28-latek ma już na koncie liczne 
przestępstwa, za które wcześniej trafił do więzienia.

Rzetelna praca policjantów, którzy skrupulatnie 
badali pozostawione przez przestępcę ślady, po-
zwoliła przedstawić zatrzymanemu aż 7 zarzutów 
za kradzieże i włamania. Kryminalni jednak nie 
wykluczają, że zarzutów może być znacznie więcej. 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Częstochowa-
-Północ trafił przed oblicze sądu, a następnie do 
aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Mieszkańcy Częstochowy w wieku 22 i 43 lat, 
którzy pomagali mu w zbyciu kradzionych przed-
miotów, również usłyszeli już zarzuty. Za paserstwo 
mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Kronika policyjna

Ludzie z pasją
„Lady D.” oficjalnie nagrodzona

Agnieszka Dybeł - laureatka nagrody w kon-
kursie „Lady D. - Dama z Niepełnosprawnością” 
odebrała 11 października w Ratuszu Miejskim 
w Częstochowie z rąk organizatora konkursu, 
senatora RP Marka Plury, swoje wyróżnienie. 
Gratulacje laureatce złożyli również senator RP 
Wojciech Konieczny oraz Ryszard Stefaniak - za-
stępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

Agnieszka Dybeł pracuje w Centrum Pomo-
cy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 
, działającym w strukturach Miejskiego Pomocy 
Społecznej w Częstochowie. Na co dzień jest oli-

gofrenopedagogiem i neuroterapeutą, prowadzi 
indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
przy wykorzystaniu różnorodnych metod terapeu-
tycznych m.in metody Delacato, terapii ręki, sty-
mulacji Bazalna, ortoptyki, integracji bilateralnej, 
alternatywnej metody komunikacji, masażu tera-
peutycznego, EEG Biofeedback i wielu innych. Sys-
tematycznie uczestniczy w kursach i warsztatach, 
stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, aby 
jeszcze efektywniej wspierać rozwój dzieci z nie-
pełnosprawnością. Pani Agnieszka angażuje się w 
liczne imprezy kulturalne i edukacyjne odbywające 
się na terenie ośrodka, jak również poza nim. 11 
października została oficjalnie nagrodzona w kon-
kursie „Lady D. - Dama z Niepełnosprawnością”. 
Laureatce pogratulował między innymi senator RP 
Wojciech Konieczny, który osobiście uczestniczył 
w uroczystości.

- Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych 
kobiet, które mimo zmagania się z niepełnospraw-
nością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, 
są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. Jako 

lekarz neurolog często spotykam się z pacjenta-
mi, którzy w wyniku różnych sytuacji życiowych 
zmagają się z niepełnosprawnością, dlatego wiem 
jak ważne dla ich życia codziennego jest poczucie 
wsparcia oraz odpowiednie, przyjazne środowisko. 
Konkurs Lady D. w moich oczach jest inicjatywą, 
która buduje właśnie tak potrzebne przyjazne śro-
dowisko oraz daje motywację i nadzieję na lepsze 
jutro dla osób dotkniętych niepełnosprawnością – 
powiedział senator RP Wojciech Konieczny. 

Konkurs Organizowany jest od 2002 roku, a 
skierowany jest przede wszystkim do organizacji 
i osób z województwa śląskiego, działających na 
rzecz aktywnego życia kobiet z niepełnosprawno-
ściami.
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Politechnika Częstochowska
Rebranding wizerunku

Politechnika Częstochowska to uczelnia wyż-
sza o wysokim standardzie z wieloletnią tradycją 
i doświadczeniem, która stale się rozwija. Chcąc 
jak najlepiej oddać charakter uczelni jej Władze 
podjęły decyzję o przeprowadzeniu rebrandin-
gu. Pracę nad wizerunkiem Politechniki zostały 
przekazane w ręce Specjalistów – Adino. 

Celem odświeżenia wizerunku Politechniki 
Częstochowskiej było stworzenie systemu, który 
zwiększy zaufanie do marki i zachęci młodych lu-
dzi do skorzystania z oferty Politechniki. Analiza 
elementów stanu obecnego pozwoliła na wyeli-
minowanie niespójności i najsłabszych rozwiązań 
stosowanych dotychczas. W efekcie wykreowano 
obraz zaawansowanej, nowoczesnej i innowacyjnej 
Uczelni, która jest świadoma wagi wizerunku.

Idąc śladami podobnych jednostek, jak Poli-
technika Warszawska czy Uniwersytet Łódzki, 
zdecydowano się na gruntowną zmianę całej iden-
tyfikacji. Dominujący w nowym systemie błękit 
wywodzi się z barwy, która stanowiła istotną część 
dotychczas stosowanego godła. Zadecydowano, że 
rolę nowego logo najlepiej spełni znak typograficz-
ny, który odda charakter, cel i misję spoczywającą 
na Politechnice. W ramach prac ujednolicono kolo-
rystykę, zastosowano spójną rodzinę krojów pisma 
oraz wprowadzono elementy graficzne w postaci 
piktogramów i symboli nawiązujących do nowego 
logo. Znak graficzny ma wywoływać u odbiorcy 
pozytywne reakcje, budując pozycję uczelni roz-

wojowej i potrafiącej dopasować się do wymogów, 
które stawia współczesna komunikacja wizualna. 

Zasadniczy wkład uczelni w poszerzanie per-
spektyw, od których zależą przyszłe losy młodych 
inżynierów, ujęte zostały w haśle: „kierunek na 
przyszłość”. Samo słowo „kierunek” odnosi się w 
tym wypadku zarówno do profilu studiów, wy-
branych przez młodego człowiek jak i drogi, którą 
decyduje się podążać. To właśnie studia niejedno-
krotnie są decydującym momentem, który rzutuje 
na całe przyszłe życie.

Kolejnym zabiegiem było ujednolicenie logo-
typów Wydziałów, by wspólnie korespondowały 
ze znakiem nadrzędnym, tworząc razem jednolitą 
markę Politechniki Częstochowskiej. Dokonane 
zabiegi włączają Uczelnię do prestiżowego grona 

tych o wysokiej kulturze wizualnej umożliwiając 
jej konkurowanie z najlepszymi.

Rebranding zgodnie z najnowszymi, obowiązu-
jącymi standardami przygotowało mieszczące się 
w Częstochowie Studio brandingowe Adino.

Politechnika Częstochowska
Śląski Festiwal Nauki Katowice

9 października rozpoczął się Ślą-
ski Festiwal Nauki Katowice, który 
jest jednym z największych wyda-
rzeń popularnonaukowych w kraju 
i Europie. Tegoroczna, piąta już od-
słona śląskiego święta nauki odbyła 
się między 9 a 15 października, i to 
w formule wyjątkowej i być może 
niepowtarzalnej. Wcześniejsze edy-
cje odbywały się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym. W 
tym roku publiczność festiwalową 

zaproszono na jeden dzień na bul-
wary katowickiej Rawy, a przez pięć 
kolejnych dni – do przestrzeni in-
ternetowej. 

ŚFN zainaugurowano w sobotę 9 
października uroczystą galą otwarcia, 
natomiast na potrzeby wydarzeń fe-
stiwalowej niedzieli 10 października 
zaaranżowano przestrzeń rozciąga-
jącą się od katowickiego rynku przez 
ulicę Teatralną i tereny nad Rawą w 
sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego 
aż do ulicy Jerzego Dudy-Gracza. W 
tej przestrzeni zaprojektowano sce-
nę główną, kilka scen pomniejszych, 
obszary wiedzy i strefy specjalne po-
święcone: przyrodzie, technice, na-
ukom humanistyczno-społecznym, 
naukom ścisłym, medycynie i zdro-
wiu oraz miastu i wodzie. Natomiast 
w Akademickiej strefie książki i filmu 
zaaranżowano stoiska uczelni. Poli-

technika Częstochowska zapropono-
wała ponad dwadzieścia aktywności 
z różnych obszarów nauki m.in.: Ko-
lorowa chemia, Świat pod mikrosko-
pem, Owady, które usuwają styropian, 
Skóra mikrobiologiczna, Stanowisko 
badań eyetrackingowych, Nowo-
czesne technologie w budownictwie 
– BIM oraz pokaz możliwości Łazi-
ka marsjańskiego Modernity. Czę-
stochowska Uczelnia przygotowała 
również ciekawe wykłady w formule 
online poświęcone m.in. modelowa-
niu komputerowemu aerodynamiki 
samochodu, bionice, optomietrii czy 
szkle, jako tworzywie przyszłości.

5. Śląski Festiwal Nauki KATO-
WICE zoorganizowali: Uniwersytet 
Śląski w Katowicach (lider i pomysło-
dawca przedsięwzięcia), Miasto Kato-
wice (miasto gospodarz wydarzenia), 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropo-

lia i Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego (współgospodarze), a 
także Politechnika Śląska, Śląski Uni-
wersytet Medyczny, Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach, Akademia 
Sztuk Pięknych w Katowicach, Poli-
technika Częstochowska, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach oraz 
Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej.
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W ostatnim czasie dużo słyszy 
się o gospodarce wodorowej, tech-
nologiach wodorowych i ich wyko-
rzystaniu w drodze do osiągnięcia 
dekarbonizacji Polski. Wykorzysta-
nie wodoru w energetyce to także 
cele i założenia, jakie sformułowa-
no w dokumencie zwanym Polityka 
energetyczna Polski do 2040 roku 
oraz Ustawie o elektromobilności. 
Wszystkie wymienione działania 
są spowodowane obserwowanymi 
zjawiskami, jakie mają miejsce w 
Polsce i na świecie: wyczerpujące 
się zasoby paliw kopalnych, zmia-
ny pogodowe, gwałtowne burze, 
susze, huragany, topniejące lodow-
ce.  Już Juliusz Verne jako wizjoner 
i realista opisywał w swojej książce 
„Tajemnicza wyspa”, która była wy-
dana w 1874 roku, że „w przyszłości 

źródłem światła i ciepła na naszej 
planecie będą energia słoneczna i 
wodór”. 

Na rys. 1. przedstawiono schemat 
wykorzystania ogniw paliwowych w 
układzie hybrydowym z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł od-
nawialnych [1]. Jak wskazuje sche-
mat, łączenie ogniw wodorowych z 
panelami fotowoltaicznymi w układ 
hybrydowy daje możliwość magazy-
nowania wodoru, który zostaje wy-
produkowany w elektrolizerze dzięki 
nadwyżkom energii wyprodukowa-
nej z energii słonecznej. Elektrolizer 
i magazyn wodoru to dwa elementy, 
które umożliwiają współpracę jednej 
i drugiej technologii.

Źródłem wodoru, na razie nie-
wyczerpalnym, jest woda. Jednak, 
aby wytworzyć wodór z wody ko-

nieczne jest zaangażowanie energii, 
najlepiej ze źródeł odnawialnych. 
Wytworzony wodór przetwarzany 
w procesach elektrochemicznych w 
urządzeniach zwanych ogniwami 
paliwowymi umożliwia produkcję 
prądu elektrycznego i ciepła bezpo-
średnio w budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych bez zanieczyszczeń i  
przy znacznie mniejszej emisji gazów 
cieplarnianych. Jest to rozwiązanie, 
które staje się alternatywą dla kotłów, 
silników spalinowych w ramach ukła-
dów mikrogeneracji [3-4]. 

Ogniwa paliwowe mogą w znacz-
nym stopniu przyczynić się do roz-
wiązania wspomnianych problemów. 
Użycie na szeroką skalę generatorów 
opartych na wodorze pozwoli na zde-
centralizowanie sieci energetycznej, 
co przyczyni się do lepszego wyko-
rzystania surowców energetycznych 
poprzez wysoką sprawność oraz zmi-
nimalizowanie strat wynikających z 
przesyłu energii na dalekie odległo-
ści. Tzw. układy CHP (ang. Com-
bined Heat and Power) – układy do 
produkcji ciepła i energii mogą mieć 
zastosowanie [5]:
• elektrownie małej i średniej mocy 

do kilku MW- rozwiązania de-
dykowane dla kilku gospodarstw 
przy zapewnieniu dużej sprawno-
ści działania,

• generatory UPS, jako zamienniki 
generatorów spalinowych (sto-
sowane np. w szpitalach) oraz 
generatorów bazujących na kon-

wencjonalnych bateriach/akumu-
latorach, 

• generatory CHP równolegle włą-
czone w sieć/UPS,

• systemy hybrydowe, w których 
generatory CHP mogą współpra-
cować z innymi źródłami energii 
np. ogniwami fotowoltaicznymi, 
turbinami gazowymi.

Renata Włodarczyk

W materiale wykorzystano fragmenty ar-
tykułu: 
R. Włodarczyk, The use of fuel cell tech-
nology as electricity and heat gene-
rators in residential buildings, Instal, 
2021, 6(430), str. 22-28, https://doi.
org/10.36119/15.2021.6.2

Literatura:
[1] Navas-Anquita Z, Garcia-Gusano D., 
Dufour J., Iribarren D., Applied Energy, 
259, 2020, 1-11.
[2] Włodarczyk R., Kacprzak A., Magazy-
nowanie energii w postaci wodoru w wa-
runkach polskich - potencjał i wyzwania 
(w:) Nowoczesne technologie konwersji 
i magazynowania energii, Politechnika 
Częstochowska, 2019, 138-165, ISBN 978-
83-7193-721-7
[3] https://www.dw.com/pl/jak-słońce-
-zamienia-wodę-morską-w-wodór-szansa 
dla Portugalii/ (accessed on April 2021).
[4] https://www.gramwzielone.pl/energia-
-sloneczna/20532/energia-z-farmy-pv-i-
-magazynu-energii-za-0145-usdkwh (ac-
cessed on April 2021).
[5] M., Stacjonarne ogniwa paliwowe za-
silane gazem ziemnym, Nowoczesne Ga-
zownictwo 1 (2006) XI.

Bądź eko
Wykorzystanie technologii ogniw paliwowych jako generatorów 
energii elektrycznej i ciepła w obiektach mieszkalnych

Rys. 1. Przykład systemu hybrydowego ogniwo paliwowe + ogniwo fotowoltaicz-
ne + elektrolizer  [2]

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Częstochowa
RODO po ludzku - B jak Bezpieczeństwo (cz.1)

W Rozdziale IV Sekcji 2 - Bezpieczeństwa da-
nych osobowych rozporządzenia unijnego omó-
wione zostały zasady związane z bezpiecznym 
przetwarzaniem danych osobowych. 

Wynika z nich, że każdy, kto przetwarza dane 
osobowe, czyli na przykład przechowuje je, prze-
syła, musi to robić w ten sposób, aby zapewnić ich 
bezpieczeństwo. 

Art. 32 RODO szczególnie zwraca uwagę na 
fakt, że należy uwzględniać stan wiedzy tech-
nicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko admi-
nistrator wdraża odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeń-
stwa odpowiadający temu ryzyku. w tym między 
innymi w stosownym przypadku:
a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobo-

wych;
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, 

integralności, dostępności i odporności syste-
mów i usług przetwarzania;

c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostęp-
ności danych osobowych i dostępu do nich w 
razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 
skuteczności środków technicznych i organi-
zacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania.

Co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego? 
Każdy, kto przetwarza nasze dane osobowe na 

przykład Bank, Przychodnia lekarska mają obo-
wiązek zapewnienia bezpieczeństwa ich zgodnie z 
ryzykiem. Jeżeli nasze dane osobowe są przecho-
wywane na przykład w piwnicy, gdzie znajduje się 
archiwum, Bank, Przychodnia jest zobowiązana 
przewidzieć wszelkie możliwe źródła zagrożeń i 
im zapobiec. Najczęściej występujące zagrożenia to 

te, związane ze zjawiskami jak: powódź, burza, po-
żar jak również zagrożenia związane z czynnikiem 
ludzkim, jak: haker, terrorysta, złodziej, szpieg oraz 
nieuczciwy pracownik. 

Jeżeli sąsiad poprosi nas o odebranie listu, prze-
syłki, to staramy się, aby zapewnić bezpieczeństwo 
danych zawartych w przesyłce, nie otwieramy (gdy 
nie jest do nas skierowane pismo), nie udostępnia-
my innym osobom, jak również przechowujemy w 
domu w miejscu, gdzie nie ma zagrożenia, że na 
przykład wylejemy kawę. I o to chodzi, abyśmy 
mieli na uwadze, że wszelkie dane osobowe muszą 
być bezpieczne, tego również wymagamy od insty-
tucji, które gromadzą nasze dane, jak również tego 
wymagajmy od siebie. Nie udostępniajmy innym 
naszych danych. O tym jak na co dzień bezpiecznie 
funkcjonować w świecie cyfrowym napiszę przy 
kolejnym spotkaniu.

Dr Magdalena Celeban, członkini ZPP Częstochowa
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Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu za-
mieszkania są formą pomocy, której celem jest 
zaspokojenie podstawowych, codziennych po-
trzeb osób, które ze względu na wiek, niepeł-
nosprawność lub długotrwałą chorobę, nie są 
w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim 
miejscu zamieszkania. Pomoc świadczona jest 
przez profesjonalne opiekunki.

Zakres

Usługi zapewniają  przede wszystkim pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielę-
gnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparcie to skierowane jest w pierwszej ko-
lejności do osób samotnych, które wymagają po-
mocy innych, a są jej pozbawione. Może być rów-
nież skierowana do osób, które wymagają pomocy 
innych, a rodzina lub wspólnie zamieszkujący czło-
nek rodziny, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Warto dodać, że duża liczba osób potrzebu-
je tego rodzaju wsparcia,  natomiast wiele z nich 
oczekuje bardzo szerokiego zakresu pomocy i 
wykonywania czynności, które wykraczają ponad 
określone w ustawie zaspokajanie niezbędnych i 
podstawowych potrzeb. Dlatego nie zawsze pomoc 
może być przyznana w formie oczekiwanej przez 
wnioskodawcę.

Podczas rozpatrywania wniosków branych jest 
pod uwagę szereg czynników – stan zdrowia, sa-
modzielność, ale przede wszystkim możliwość 
uzyskania wsparcia od osób najbliższych. Warto 
pamiętać, że w myśl przepisów, w pierwszej ko-
lejności to członkowie rodziny są zobowiązani 
do zapewnienia pomocy i wsparcia w realizacji 
codziennych czynności. Dopiero, gdy to jest nie-

możliwe, usługi opiekuńcze mogą stanowić uzu-
pełnienie pomocy świadczonej przez osoby do tego 
zobowiązane.

Jak otrzymać pomoc?

• Aby uzyskać wsparcie w formie usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania należy 
złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej  – wypełniony przez osobę zainte-
resowaną bądź jej przedstawiciela ustawowego.  

• W dalszej kolejności pracownik socjalny udaje 
się do miejsca zamieszkania osoby której do-
tyczy wniosek i przeprowadza wywiad środo-
wiskowy. W obecnej sytuacji epidemicznej to 
zadanie może być zrealizowane zdalnie (telefo-
nicznie). Badane są także niezbędne dokumen-
ty.

• W każdym przypadku są również przepro-
wadzane wywiady środowiskowe u  rodziny 
i osób zobowiązanych do pomocy,  aby usta-
lić zakres, częstotliwość i rozmiar  świadczonej 
pomocy z ich  strony.

• Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i 
przeprowadzonych wywiadów zostaje wydana 
decyzja administracyjna dotycząca przyznania 
(bądź nie) usług opiekuńczych oraz określająca 
ilość godzin i zakres pomocy.

Opłaty

Dla osób o niskich dochodach, które nie prze-
kraczają kryterium dochodowego określonego w  
ustawie o pomocy społecznej, usługi są bezpłatne. 
W pozostałych przypadkach, wysokość odpłatno-
ści jest różna, uzależniona od wysokości dochodu 
(obecnie kwota maksymalna wynosi 31,90 zł za go-

dzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania).  

W przypadku osób, które posiadają dochód 
znacznie przekraczający kryterium dochodowe 
pomoc może być ograniczona do niezbędnego mi-
nimum.

Inne rodzaje usług opiekuńczych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających szczególnego i specjalistycznego 
wsparcia, w tym dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, są świadczone w Częstochowie w dwóch pla-
cówkach. Ponadto usługi te mogą być świadczone 
w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej.

Ponadto specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi polegają m.in. 
na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształ-
towaniu umiejętności zaspakajania podstawowych 
potrzeb życiowych, umiejętności społecznego 
funkcjonowania, usługi te to także asystowanie 
osobie z zaburzeniami psychicznymi w codzien-
nych czynnościach życiowych. Ten rodzaj usług 
jest świadczony przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specja-
listycznych usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi realizowana jest dla 
mieszkanek i mieszkańców naszego miasta przez 
Spółdzielnię Socjalną „Jasne że zmiana” w Czę-
stochowie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 15.

Kontakt w sprawie usług:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 2, Sekcja Usług Środowisko-
wych, tel. 34 372 42 03.

Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Masz w domu niepotrzebną zi-
mową kurtkę? Zbliża się okazja, by 
przekazać ją w szczytnym celu.  Po 
raz kolejny w Częstochowie odbę-
dzie się akcja pt. „Ubierz w kurtkę 
bezdomnego” organizowana przez 
radną Ewę Lewandowską. 

Akcję zaplanowano na 13 listo-
pada. Celem jak zwykle jest zbiórka 
odzieży zimowej dla potrzebujących 
z terenu miasta Częstochowy.

- Od dłuższego czasu czułam 
ogromną potrzebę wsparcia ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Po rozmowach z organi-
zacjami pozarządowymi, doszliśmy 
do wniosku, że brakuje akcji, któ-
ra w konkretny sposób wsparłaby 
bezdomnych. Często nie mają oni 
odzieży wierzchniej adekwatnej do 
temperatur, a dzięki akcji mogą bez 

problemu przetrwać zimę – opowia-
da radna Ewa Lewandowska.  

Tradycyjnie zbiórka odbędzie się 
w trzech punktach miasta: na Pro-
menadzie Czesława Niemena ( godz. 
9-10 ), na parkingu przy ul. Waszyng-
tona vis a vis Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza ( godz. 10.15-11.15 ) oraz 
przy Centrum Handlowym Jagiel-
lończycy ( 11.30 - 12.30 ). Częstocho-
wianki i częstochowianie będą mogli 
przekazać nie tylko kurtki, ale także 
koce, pościel,  ubrania dla dorosłych i 
dla dzieci oraz męskie obuwie. 

- Czekamy na gorące serca często-
chowian. Wierzymy, że nasza akcja 
po raz kolejny spotka się z ciepłym 
przyjęciem. Dzięki zbiórce odzież 
będzie służyć potem tym, którzy rze-
czywiście jej potrzebują. Bardzo dzię-

kujemy wszystkim tym, którzy wspie-
rają nasze działania i wciąż liczymy 
na więcej darczyńców  – mówi radna 
Ewa Lewandowska.  

Zebrane rzeczy trafią do pod-
opiecznych Fundacji Chrześcijańskiej 
Adullam, która od wielu lat niesie po-
moc bezdomnym. Warto dodać, że 
w Polsce żyje dziś ponad 30 tysięcy 
bezdomnych. Jak wynika z „Ogólno-
polskiego badania liczby osób bez-
domnych”, koordynowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, w ubiegłych latach 
najwięcej osób bez dachu nad głową 
przebywało w województwach: ma-
zowieckim, śląskim, pomorskim, dol-
nośląskim, wielkopolskim i  zachod-
niopomorskim.

Pomoc społeczna
Pomóż bezdomnym przetrwać zimę
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Tym razem, by promować profilaktykę cho-
rób nowotworowych, uczestniczki i uczestnicy 
marszu - wśród których była liczna grupa dzieci i 
młodzieży - przeszli z Placu Biegańskiego na Sta-
ry Rynek.

Marsz Różowej Wstążki zazwyczaj odbywał się 
w okolicach Dnia Matki, a więc w maju. W tym 
roku pandemia wymusiła jednak zmianę daty. 
Dlatego, dopiero 15 września uczestnicy marszu, 
w asyście policji i motocyklistów Częstochowskie-
go Towarzystwa Motocyklowego przeszli Alejami 
Najświętszej Maryi Panny, z Placu Biegańskiego na 
Stary Rynek, gdzie zorganizowano miasteczko pro-
filaktyczne. Można tam było skorzystać z bezpłat-
nych porad i konsultacji ze specjalistami, pomia-

rów glukometrycznych, pomiarów ciśnienia i nauki 
samobadania. Celem akcji, której organizatorem 
od wielu lat jest  Stowarzyszenie Częstochowskie 
Amazonki jest profilaktyka chorób nowotworo-
wych, zwłaszcza raka piersi, a od niedawna także 
raka jąder u mężczyzn.

Spotkaniu na Starym Rynku towarzyszyły wy-
stępy artystyczne.

Wcześniej odbyła się debata o zdrowiu z udzia-
łem specjalistów – lekarzy z różnych dziedzin.

Patronat nad Marszem Różowej Wstążki objął 
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk.

Foto: Marcin Breczko

Marsz Różowej Wstążki przeszedł alejami NMP
Zdrowie

Nagrody teatralne

Iwona Chołuj, Michał Kula i 
Katarzyna Linke to laureaci II edy-
cji Nagrody Teatralnej Prezydenta 
Miasta Częstochowy.

Jej ideą jest honorowanie wybit-
nych osiągnięć w dziedzinie sztuki 
scenicznej nie tylko w przypadku 
profesjonalnych artystów, ale także 
artystów tzw. teatru offowego

W niedzielę, 26 września nagro-
dy za sezony 2019/2020 i 2020/2021 
wręczyli wspólnie w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk i jego zastępca Ryszard 
Stefaniak.

W kategorii „Rola żeńska w pre-
mierowym spektaklu Teatru im. Ada-

ma Mickiewicza w Częstochowie” 
nagrodę otrzymała Iwona Chołuj 
za wcielenie się w Kat w spektaklu 
„Fałsz” Lota Vekemansa, w reżyserii 
André Hübnera-Ochodlo. Za rolę Ca-
ribaldiego – dyrektora cyrku w spek-
taklu „Siła przyzwyczajenia (Cyrk eg-
zystencjalny)” Thomasa Bernharda, 
w reżyserii André Hübnera-Ochodlo 
w kategorii „Rola męska w premie-
rowym spektaklu Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie” nagro-
dę dostał Michał Kula.  W kategorii 
„Twórczyni/twórca związana/związa-
ny ze środowiskiem teatralnym Czę-
stochowy” – nagrodzono Katarzynę 
Linke za aktorstwo w monodramie 
„Dziewięć sekwencji z życia matki” 
Joanny Murray-Smith, w reżyserii 
Marka Ślosarskiego.

Każdy z laureatów otrzymał nagro-
dę pieniężną oraz „Częstochowskiego 
Galla” – statuetkę, której autorką jest 
znakomita rzeźbiarka Małgorzata 
Hejduk. Projekt statuetki nawiązu-
je do architektury budynku Teatru, 
a przyjęta nazwa - do nazwiska Iwo 

Galla, jednej z najwybitniejszych po-
staci w historii teatru polskiego, a w 
latach 1932-1935 dyrektora Miejskie-
go Teatru Kameralnego w Częstocho-
wie.

Rekomendacje do Nagrody w po-
szczególnych kategoriach regulami-
nowych przedstawiła do akceptacji 
Prezydenta Miasta specjalnie powo-
łana Kapituła.

Druga edycja Nagrody obejmowa-
ła sezony artystyczne 2019/2020 oraz 
2020/2021.

Foto: Piotr Dłubak
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Tęsknicie za Teatrem w najlepszym wydaniu? 
Zobaczcie „Strefę zero”

Premiera miała miejsce  11 września 2021 
roku  w teatrze Adama Mickiewicza   w Często-
chowie. Data jest nieprzypadkowa, gdyż cała ak-
cja przedstawienia odbywa się z tragedią World 
Trade Center w tle. Bohaterowie Abby i Ben są 
pracownikami jednej z korporacji znajdującej 
się w budynkach. Tego dnia nie poszli do pracy. 
Spotkali się w mieszkaniu Abby, jak mieli w zwy-
czaju już od kilku lat. Ona samotna. On, mąż i oj-
ciec. Tego dnia uniknęli śmierci, ale czy na pew-
no ? Spektakl porusza do głębi. Daje wszystko to, 
czego ja, osobiście oczekuję od Teatru. Pobudza 
do myślenia, nie pozostawia obojętnym, łechce 
artystycznie, zachwyca wizualnie, koi ucho.

Dwoje ludzi zagubionych we własnych emo-
cjach. Balansujących na krawędzi fałszu i prawdy. 
Zadających sobie Hamletowskie pytanie „Być albo 
nie być?”. Doskonale psychologicznie poprowadzo-
ny przebieg emocjonalny bohaterów. Widać i czuć 
rękę reżysera, który świetnie poprowadził swoich 
aktorów. Wszystkie kontrowersyjne zabiegi  te-
atralne, jakich w tym spektaklu niemało, tłumaczą 
się i trafiają w punkt. Przepiękna scenografia i świa-
tła sprawiają, że wchodzimy w inną rzeczywistość. 
Jesteśmy zaproszeni do nierealnego świata Abby i 

Bena. Muzyka Adama Żuchowskiego  podkreśla 
każdą emocjonalną nutę, którą wyśpiewują nasi 
bohaterowie, maluje przestrzeń, doskonale współ-
gra i kreuje nam ten teatralny świat. Znakomite 
role stworzyli Teresa Dzielska i Adam Machalica - 
koledzy wspięli się na aktorskie Himalaje...

Dla mnie to przedstawienie wielowymiarowe, 
mające kilka płaszczyzn, które nie sposób odkryć 
za pierwszym razem. To spektakl z tych, na które 
pomimo iż dotyka głębi duszy i boli, chce się iść 
jeszcze raz. Reżyser Andre Ochodlo pokazał swój 
najlepszy kunszt, który przywodzi mi na myśl 
spektakle takie jak „Znikomość” czy „Hamlet” (z 
niezapomnianymi kreacjami Macieja Półtoraka ).

Spektakl odważny. Spektakl niełatwy. Spektakl 
piękny. Obrazy pozostają w głowie i swoim subtel-
nym pięknem wpływają do naszej wyobraźni i od-
ciskają tam swój ślad. To jest teatr. To jest sztuka. 

Osobiście zapraszam wszystkich na „Strefę 
Zero”. Nie będzie to łatwy i lekki wieczór, ale  na-
prawdę warto poświęcić cząstkę siebie. Ale „Mic-
kiewicz” nie próżnuje i już zaczęły się próby  do 
kolejnego przedstawienia. „Kandyd” Woltera w 
reżyserii Rafała Szumskiego. Premiera w styczniu 
2022. Na Mikołajki zostaje wznowiony spektakl 

„Roszpunka” z muzyką na żywo, który polecam z 
całego serca. Bawi i dzieci i dorosłych, świetna za-
bawa dla całej rodziny. A dla miłośników naszych 
teatralnych koncertów mamy „Pożar w sercu” i 
niespodziankę muzyczną  na wieczór sylwestrowy 
i noworoczny. Dzieje się. Teatr działa. I oby żadna 
siła nam tego nie odebrała .

Marta Honzatko

Mediator – osoba, która jest w środku konfliktu
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Częstocho-
wie odbywa się szereg spotkań i warsztatów skierowanych na tą tematykę. 
We wspólnym porozumieniu działają też przedstawiciele  Partnerstwa na 
Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” i w październiku 
proponują mieszkankom i mieszkańcom wiele interesujących propozycji.

Dla organizacji, które działają bezpośrednio z ludźmi, siła bezspornego 
dialogu jest ogromnie ważna. Często bowiem Ci, którzy przychodzą po po-
moc i wsparcie tkwią w długotrwałych sytuacjach przemocowych, których 
zalążkiem często były drobne,  wręcz incydentalne sytuacje. „Takie przykłady 
mieliśmy wśród rodzin na Starym Mieście podczas prowadzonych przez nas 
mediacjach podwórkowych w 2019 roku. Wiele sytuacji konfliktowych wyni-
kało z niewłaściwej komunikacji, stąd pomysł aby mediator spraw sąsiedzkich 
pomógł rozwiązywać takie sytuacje” - podkreśla Elżbieta Ferenc prezes Fun-
dacji Chrześcijańskiej „Adullam”. 

Mediacja (z łac. mediatio - pośrednictwo) to dowolne i poufne porozu-
mienie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności osoby trzeciej, 
bezstronnej i neutralnej czyli mediatora, który pomaga im dojść do porozu-
mienia. Mediacja ukierunkowuje strony na wspólne rozwiązywanie proble-
mów, to znaczy takie postępowanie, które ma naprawić to wszystko, co da się 
naprawić. Podstawą skutecznego negocjowania jest kreatywny dialog w relacji 
dwustronnej, a mediacja – to jakby wymiar trzeci dwustronnego dialogu. 

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” jako członek Porozumienia ”Często-
chowa dla Rodziny” wraz z innymi podmiotami i instytucjami włącza się w 
organizację konferencji „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu”, której or-
ganizacji podjęło się Stowarzyszenie „Dla Rodziny” - lider Porozumienia. 
W programie konferencji przewidziano debatę na temat potrzeby mediacji 
rówieśniczej i rodzinnej”. Wiele organizacji zgłosiło także swoje propozycje, 
także Fundacja „Adullam”. „Obserwujemy od wielu miesięcy narastające kon-
flikty między młodzieżą, czy seniorami. Często wynikają one z niepotrzebnej 
eskalacji złości, zacietrzewienia. Brakuje spokojnego przyjrzenia się sytuacjom 
konfliktowym, w sposób bezsporny. Dlatego dla tych dwóch grup w ramach 
Tygodnia Mediacji mediacje rówieśnicze oraz mediacje dla seniorów” - doda-
je Elżbieta Ferenc.

Mediacja z języka łacińskiego oznacza “być w środku”. Jest najskuteczniej-
szą metodą rozwiązywania konfliktów przez osoby trzecie. Mediator identyfi-
kuje różnice dzielące strony i pomaga im dojść do porozumienia. W jego pracy 
niezbędna jest: uczciwość i bycie godnym zaufania, umiejętność koncentro-
wania się, skupienia,  łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, otwartość, 
umiejętność aktywnego słuchania, umiejętność okazywania szacunku innym, 
dokładność i odpowiedzialność, cierpliwość, tolerancja, życzliwość, działanie 
bez przemocy.

Anna Klim
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Felieton

Moim zdaniem

Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Nigdy, a na pewno od bardzo dawna, nie przypuszczałem, że Europa 
stanie się w Polsce problemem, a właściwie, że bycie Polski w Europie sta-
nie się problematyczne. W czasach PRL-u do tej Europy bardzo tęsknili-
śmy. Później – gdy zmienił się ustrój i zaczęliśmy być zaliczani do grona 
państw w miarę demokratycznych, wykonaliśmy niemałą pracę, by zbliżyć 
się do europejskich standardów i ze sporym entuzjazmem „zapisaliśmy” 
się do Unii Europejskiej. Tę decyzję potwierdziliśmy w drodze narodowe-
go referendum. Bilans ponad 17 lat w Unii wypada chyba nieźle, bo nadal 
zdecydowana większość rodaków chce naszej obecności w UE.

Nawet ci, którzy nie są entuzjastami zjednoczonej Europy, muszą chyba 
przyznać, że bycie w niej jest zgodne z polską racją stanu, a także - po prostu 
– ze zdrowym rozsądkiem. Historia Polski uczy, że najmocniejsi i najbardziej 
zasobni bywaliśmy w okresach, gdy z Europą łączyły nas silne i konstruktywne 
więzi. Gdy te więzi słabły i zostawaliśmy sami, a naród był podzielony, do-
stawaliśmy z reguły od historii solidnego łupnia. Można tu przywołać taką 
„drobnostkę” jak zniknięcie Polski na ponad 120 lat z map Europy i świata czy 
wspomnieć traumę tragicznych wojen i powstań, dziesiątkujących pokolenia 
naszych przodków.

Teraz zachowujemy się tak (mówię oczywiście o decyzjach i deklaracjach 
polityków obecnie rządzących krajem), jakby z Europą było nam znowu nie 
po drodze. To znaczy: chcemy być w Unii, ale wyłącznie na naszych warun-
kach, niekoniecznie zaś na zasadach, na jakie się zgodziliśmy, wchodząc do 
rodziny państw europejskich. Chętnie weźmiemy po raz kolejny europejskie 
pieniądze, ale niech Unia nie wtrąca się w to, co robimy sobie z naszą demo-
kracją i praworządnością. Jeżeli chcemy ją ograniczyć, zdeformować, a nawet 
rozebrać do ostatniej cegiełki, mamy takie prawo, dane nam przez coraz bar-
dziej mitycznego „suwerena”. Zgodnie z oficjalnym propagandowym przeka-
zem robimy to wszystko – jako państwo - rzekomo w imię i w obronie tzw. 
tradycyjnych wartości, narodowej „wolności” i w ramach „wstawania z kolan”. 
Moim jednak zdaniem, w rzeczywistości, aby zrealizować polityczne cele, 
utrzymać w kraju władzę i wpływy, a w tym celu podporządkować sobie lub 
zneutralizować te instytucje i środowiska, które rządzącej opcji w tym „zboż-
nym” dziele jeszcze nie pomagają.

Jednym ze środowisk będącym jeszcze w większości poza kontrolą ludzi 
„dobrej zmiany” są samorządy, próbujące utrzymać miasta i gminy – mimo 
coraz trudniejszych czasów – na ścieżce inwestycyjnego i gospodarczego roz-
woju, nawet kosztem niezbędnych obecnie oszczędności i ograniczeń w in-
nych sferach lokalnego działania.

Samorządy bez Unii i unijnych środków sobie jednak nie poradzą, więc 
widmo dłuższego wstrzymania unijnych funduszy dla Polski oraz potencjal-
nego poważniejszego rozbratu z Europą jest dla lokalnych społeczności per-
spektywą fatalną. 

Trzeba mieć więc nadzieję, że polityczny racjonalizm zwycięży i Polska nie 
pozbawi się w imię politycznych ambicji liderów rządzącego ugrupowania ko-
lejnych transz europejskich środków. 

A co jeżeli jako kraj postanowimy jednak „strzelić sobie w kolano”? No 
trudno, przecież „Rząd się sam wyżywi” jak mawiał w czasie stanu wojennego 
klasyk ówczesnej propagandy. 

Gorzej z resztą, biorąc pod uwagę także galopującą ostatnio inflację i pod-
wyżki, które uderzają tak w mieszkanki i mieszkańców, jak i samorządy, mają-

ce do realizacji obowiązkowe zadania i usługi wobec lokalnych społeczności.
Główny bohater „Rozmów kontrolowanych” wygrzebując się spod gruzów 

zburzonego Pałacu Kultury i Nauki stwierdza w finale filmu: „To się odbudu-
je…”. Odnosząc to do zaburzonego w Polsce trójpodziału władzy i naszych 
relacji z Unią Europejską, chciałoby się powiedzieć: oby! 

Polską naprawdę da się rządzić jednocześnie w postawie wyprostowanej i 
bez antyeuropejskiej, nacjonalistycznej retoryki. Fajnie, żeby rządzący wresz-
cie to zrozumieli, zanim na naszych granicach ze zjednoczoną Europą zaczną 
powstawać mury podobne do takiego, jaki polski rząd zamierza zbudować na 
granicy z Białorusią. 

Nawet jeżeli nie będą to od razu mury fizyczne, a bardziej mentalne, budo-
wane na złych emocjach, relacjach i insynuacjach, przez te granice tak łatwo, 
jak do tej pory, nie przejedziemy. A przecież przez kilkanaście lat z tymi euro-
pejskimi podróżami było całkiem fajnie, prawda? 

Włodzimierz Tutaj  


