
Szanowni Państwo!
Decyzje rządowe odbiorą czę-

stochowiankom i częstochowia-
nom w 2022 r. ok. 259 mln zł, 
które powinny zostać w mieście. 
Polski Ład będzie więc realizo-
wany naszym wspólnym kosz-
tem.

Na tę kwotę składa się m.in. 
150 mln złotych, które trze-
ba będzie dołożyć do oświaty z 
powodu zbyt niskiej subwencji 
ministerialnej, obliczane na 87,6 
mln zł straty z tytułu niższych 
dochodów z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, spo-
wodowane zmianami w prawie, 
znacznie wyższe koszty energii i 
gazu, zwiększenia minimalnego 
wynagrodzenia czy niedofinan-
sowanie administracyjnych za-
dań zleconych przez rząd.

Rząd obiecuje w zamian 87 
mln zł rekompensaty – 52 mln 
w ramach subwencji w grudniu 
2021 r., którą trudno będzie re-
alnie wykorzystać i 35 mln zł 
dotacji na dwie miejskie inwe-
stycje.

Nawet gdyby liczyć w cało-
ści tę częściową rekompensatę, 
zostaje 172 mln zł, za które po-
winniśmy wystawić rachunek 
rządowi.

Oczywiście – rządzący mają 
prawo wprowadzać zmiany w 

prawie (także podatkowym) i 
realizować programy społecz-
no-ekonomiczne, nie powinni 
jednak robić tego kosztem spo-
łeczności lokalnych, w tym Czę-
stochowy oraz zrównoważonego 
rozwoju kraju.   

Samorządy tracąc pieniądze – 
tracą niezależność i możliwość 
realizacji potrzeb mieszkańców. 
Cierpi na tym samorządność i 
lokalne społeczności, zaczyna 
brakować na wszystko. Zgodnie 
powtarzają to wszyscy zatroska-
ni o los swoich miast i gmin sa-
morządowcy.  

Budżet Częstochowy na 2022 
r. będzie więc budżetem bardzo 
trudnym, chyba najtrudniej-
szym w historii odrodzonego 
samorządu. W przyszłym roku 
skutki decyzji rządowych, w tym 
założeń programu Polski Ład, a 
także efekty inflacji i podwyżek, 
w jeszcze większym stopniu – 
niż w roku obecnym – wpływać 
będą na możliwości finansowe 
miasta.

Jednocześnie musi być to 
rok realizacji zasadniczych eta-
pów dużych miejskich inwesty-
cji unijnych, w tym także tych, 
których finalizacja przesunęła 
się terminowo m.in. z racji  pan-
demii, wydłużonych procedur, 
problemów z dostawami, usłu-
gami i kosztami. 

W sumie w 2022 r. będzie oko-
ło stu zadań, na które planujemy 
przeznaczyć 21,5% wszystkich 
wydatków budżetu. Największe 
– jeżeli chodzi o zakres i koszty - 
są przebudowy alei Wojska Pol-
skiego (DK-91) oraz ulic Głów-
nej i Przejazdowej (DK-46). 
Prace na nich w przyszłym roku 
muszą mocno się rozkręcić, żeby 

inwestycje mogły zakończyć się 
w 2023 r. Zabezpieczenie wkła-
du własnego do tych inwesty-
cji staje się, w obecnej sytuacji, 
naprawdę wielkim wyzwaniem. 
Gdyby nie było zdobytych fun-
duszy unijnych o ich realizacji 
nie moglibyśmy obecnie marzyć.  

Samorząd nie chce obniżać 
zakresu i poziomu usług pu-
blicznych w mieście, jednak sy-
tuacja zmusza nas do realizowa-
nia w pierwszej kolejności zadań 
obowiązkowych, za które samo-
rząd jest odpowiedzialny, choć 
nie dostaje stosownych na nie 
środków.

W 2022 r. staniemy więc 
przed wieloma dylematami oraz 
problemami, które mogą nas 
jeszcze zaskoczyć, bo projekt 
budżetu miasta jesteśmy zmu-
szeni konstruować w sytuacji 
prawnego chaosu. Nie znamy 
jeszcze wszystkich wskaźników 
i wartości pozwalających ocenić 
ostateczne skutki m.in. Polskie-
go Ładu dla naszego samorządu 
oraz społeczności miasta.

Oby rzeczywistość okazała się 
choć nieco lepsza od obecnych 
prognoz i wyliczeń, a przyszły 
rok przyniósł wreszcie zmianę 
polityki drenowania samorzą-
dowych budżetów przez rządzą-
cych.

Na pewno samorządy nie 
mogą się poddawać i nadal mu-
szą wspólnie walczyć o to, aby 
dorobek lokalnych społeczności 
ostatnich przeszło 30 lat nie zo-
stał zaprzepaszczony.

Sztafeta dla Niepodległej

więcej na stronie 2

Pora zazielenić Plac 
Pamięci

Pomagali bezdomnym

Częstochowa będzie 
miała swój neon

więcej na stronie 4
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Szanowni Państwo!
Okiem Prezesa

Z wielką przyjemnością pragnę poinformo-
wać, że zbliżający się rok 2022 będzie obfitował w 
różne wydarzenia. Przede wszystkim Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o. zamierza zorga-
nizować kolejną edycję konkursu pn. „Rzetelny 
Lokator”. Jego celem jest nagrodzenie najemców 
lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących 

w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Często-
chowa oraz zasobu Spółki, którzy w sposób regu-
larny uiszczają należności z tytułu opłat czynszo-
wych.

W poprzedniej edycji wzięło udział ponad dwu-
stu najemców, którzy nie zalegali z opłatami na ko-
niec roku. Zadaniem konkursowym było napisanie 
opowiadania. Wybrani przez Komisję Konkursową 
zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Wręczeniu nagród i wyróżnień towarzyszyły wy-
stępy artystyczne w Filharmonii Częstochowskiej 
w wykonaniu Halinki Mlynkovej. Teraz czas na ko-
lejną edycję konkursu. Serdecznie zachęcam Pań-
stwa do udziału w literackich zmaganiach. Podob-
nie jak w latach ubiegłych zadaniem konkursowym 
będzie napisanie opowiadania. Chcę podkreślić, że 
prace oceni profesjonalne jury, a uczestnicy, któ-
rzy napiszą najciekawsze opowiadania, otrzymają 

atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD. Pragnę 
jeszcze raz zaznaczyć, że warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest posiadanie statusu najemcy lo-
kalu mieszkalnego lub socjalnego wchodzącego w 
skład zasobu mieszkaniowego Gminy Częstocho-
wa lub Spółki oraz niezaleganie w uiszczaniu opłat 
czynszowych  według stanu na 31.12.2021. Dodat-
kowo należy zarejestrować się w konkursie i napi-
sać opowiadanie na określony przez organizatora 
temat, który zostanie ogłoszony wiosną przyszłego 
roku. Serdecznie zachęcam Państwa do licznego 
udziału. Już dziś życzę Państwu niezapomnianych 
wrażeń, ciekawych pomysłów oraz wymarzonych 
nagród. Spotkajmy się podczas kolejnej edycji 
„Rzetelnego Lokatora”!

Paweł Konieczny
Prezes Zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie  

Sztafeta dla Niepodległej
ZGM TBS informuje

W 103. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości Szko-
ła Podstawowa nr 7 im. K. I. Gał-
czyńskiego w Częstochowie wraz z 
Partnerstwem na Rzecz Aktywno-
ści Lokalnej „Raków – Reaktywacja 
zorganizowały „Sztafetę dla Nie-
podległej”. Impreza miała miejsce 
na Placu Orląt Lwowskich. Gościem 
honorowym wydarzenia był Krzysz-
tof Matyjaszczyk – prezydent miasta 
Częstochowy. Wśród zaproszonych 
gości znalazł się także prezes Zarzą-
du Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej „TBS” w Częstochowie pan 
Paweł Konieczny.

Sztafeta to rodzaj zespołowej kon-
kurencji sportowej, która odbywa 
się na trasie podzielonej na odcinki. 
Kolejny zawodnik może wystarto-
wać dopiero po zakończeniu odcinka 
przez poprzedniego, gdy otrzyma od 
poprzednika pałeczkę w wyznaczonej 
strefie zmian. O kolejności decyduje 
pozycja na mecie ostatniego zawod-
nika. Sztafety organizowane są w róż-
nych dyscyplinach sportowych, mie-
dzy innymi w lekkiej atletyce, gdzie są 
one najbardziej efektowne i niezwy-
kle emocjonujące. Emocji i wrażeń na 
pewno nie zabrakło podczas „Sztafety 
dla Niepodległej” zorganizowanej w 
środę 10 listopada tuż przed Świę-
tem Niepodległości. Przygotowania 
sportowej imprezy podjęła się Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. K.I. Gałczyń-
skiego wraz z Partnerstwem na Rzecz 
Aktywności Lokalnej „Raków – Re-

aktywacja” na czele z radnym miasta 
Częstochowy Dariuszem Kapinosem. 
W programie imprezy znalazł się bieg 
sztafetowy, w którym udział wzięło 
11 placówek szkolnych i przedszkol-
nych tylko z terenu dzielnicy Raków. 

- „Sztafeta dla Niepodległej” była 
naszym  pomysłem na aktywne uczcze-
nie Święta Niepodległości w dzielnicy 
Raków. Sztafeta miała jak najbardziej 
wymiar świąteczny, bo zawodnicy za-
miast pałeczki, biegnąc ulicami dziel-
nicy Raków, przekazywali sobie bia-
ło – czerwoną flagę. Bieg oraz sama 
uroczystość, która mu towarzyszyła, 
miały wprowadzić w atmosferę świę-
ta nie tylko uczniów naszej szkoły, ale 
także społeczności szkół i przedszkoli 
z Rakowa oraz mieszkańców naszej 
dzielnicy – powiedziała Joanna Ziół-
kowska – Nowak, dyr. Szkoły Podsta-
wowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w 
Częstochowie. 

Na miejscu uroczystego biegu sta-
wiły się również częstochowskie klasy 
mundurowe. A po ukończonym bie-
gu pod pomnikiem na Placu Orląt 
Lwowskich złożono kwiaty oddając w 
ten sposób hołd wszystkim tym, któ-
rzy polegli w walce o wolność Polski. 

- Cieszę się, że dzieci w tak piękny i 
pożyteczny sposób uczciły ważny naro-
dowy dzień. To pokazuje, że świętować 
można na wiele sposobów – powie-
dział Paweł Konieczny, prezes Zarzą-
du ZGM „TBS” w Częstochowie. 
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O przemocy w mieście Częstochowa
ZGM TBS informuje

Dostępna jest już monografia naukowa Za-
rządzanie usługami społecznymi gminy wobec 
zjawiska przemocy napisana przez pracowników 
Wydziału Zarządzania PCz. Jest ona efektem teo-
retycznych i praktycznych badań poświęconych 
analizie zjawiska przemocy w mieście Często-
chowa w latach 2017-2020.

Głównym celem prezentowanej monografii było 
określenie poziomu wiedzy i znajomości proble-
matyki przemocy w rodzinie wśród mieszkańców 
Częstochowy oraz pracowników Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o. w Częstochowie. Wobec po-
wyższego przedmiotem badań było zjawisko prze-
mocy w rodzinie, w mieście Częstochowa, a głów-
nym problemem badawczym była analiza zjawiska 
przemocy w aspekcie działalności miejskiego za-
rządcy zasobu mieszkaniowego w rodzinie. 

 Przemoc należy do zjawisk, z którymi 
obecnie niełatwo się nie zetknąć. Ma charakter 
nie tylko ogólnopolski, ogólnoświatowy czy ogól-
noludzki, ale również historyczny. Współcześnie 
przemoc jest obecna w życiu codziennym, w prze-
kazach medialnych czy w fikcji wypełniającej kul-
turę i sztukę. Przemoc nie jest więc problemem 
marginalnym, jest zjawiskiem powszechnie spo-
tykanym w różnych środowiskach i sferach życia. 
W szczególności w obecnych czasach, kiedy świat 
dotknęła pandemia COVID-19, temat przemocy 
stał się wszechobecny. Już po kilku tygodniach od 
ogłoszenia nakazu domowej izolacji odnotowano 
wzrost przypadków przemocy.

Wobec tego punktem wyjścia do przygotowa-
nia rozdziałów niniejszej monografii była refleksja 
nad obecnym położeniem  rodziny i jej członków.  
Zainteresowanie to wynikało z faktu, iż współcze-
sna rodzina znajduje się w niespotykanej wcześniej 
sytuacji, jej status  ulega ciągłym przeobrażeniom  
dokonujących się w aspekcie globalnym, które bez-
pośrednio i pośrednio dotykają też polskich rodzin. 
Obecnie można zaobserwować takie zjawiska, jak: 
zmiany stylów życia rodziny i tradycyjnych funk-
cji rodziny, ubożenia rodziny, liberalizacji norm 
współżycia rodzinnego, uzależnień członków ro-
dziny czy przemocy wewnątrzrodzinnej. Przemoc 
na ogół nie jest rzadkim zjawiskiem w polskich 
domach, jednakże nowe, wyjątkowe warunki ją 
eskalowały. Z powodu lockdownu ofiary zostały 
zamknięte pod jednym dachem ze swoimi opraw-
cami. W wielu domach istniejące już konflikty na-
siliły się. Wyższe statystyki odnotowano w każdym 
kraju dotkniętym pandemią. Problem przemocy 
domowej zarówno w Polsce, jak i na świecie wy-
stępuje wciąż w niepokojącej skali, a zasadniczą 
kwestią staje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
jak wyeliminować to zjawisko i ochronić przed nim 
osoby zagrożone. Przemoc dotyka rodzin o różnym 
statusie społecznym i bez wątpienia należy ją zakla-
syfikować do kategorii zachowań szkodliwych spo-
łecznie . Jest to zamierzone i wykorzystujące prze-
wagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi 
rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, po-
wodując cierpienie i szkody. 

Zagadnienia prezentowane w monografii kon-
centrują się wokół wielopłaszczyznowej i szczegó-
łowej diagnozy skali przemocy domowej w mieście 
Częstochowa w latach 2017-2020 ze szczególnym 
uwzględnieniem liczby małoletnich dzieci, kobiet 
i mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy od naj-
bliższej osoby oraz osób zatrzymanych stosujących 
przemoc w rodzinie. 

Zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu książ-
ka zawiera trzy obszary problemowe i prowadzi 
czytelnika od teoretycznych rozważań nad pro-
blemem przemocy, identyfikacji zjawiska proble-
mu przemocy rodzinnej, jej form, rodzajów przez 
szerokie studium występowania przemocy w mie-
ście Częstochowa oraz podmiotów podejmujących 
działania pomocowe na rzecz ofiar przemocy w ro-
dzinie, aż po praktyczne przykłady wspomagania 
profilaktyki przemocy przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego  w Częstochowie Spółka z o.o. 

Monografia charakteryzuje się nagromadze-
niem obszernego materiału badawczego i jest za-
kotwiczona w realiach współczesnego życia. Otrzy-
mane wyniki badań sondażowych umożliwiły 
zaproponowanie rekomendacji profilaktyki prze-

mocy w mieście dla włodarzy miasta, Gminnego 
Zarządcy Nieruchomości, jak i pracowników ZGM 
TBS w Częstochowie.

Książka ta stanowi wielowymiarowe studium 
zjawiska przemocy, ma charakter uniwersalny i 
może być z powodzeniem wykorzystywana przez 
badaczy i praktyków różnych specjalności. Mo-
nografia przeznaczona jest dla szerokiego kręgu 
odbiorców. Znajdzie w niej coś dla siebie zarów-
no ktoś, kto interesuje się zjawiskiem przemocy, 
z czysto teoretycznego punktu widzenia, ktoś kto 
jej doświadczył, jak i ktoś, kogo interesuje wyłącz-
nie praktyczne przełożenie wiedzy teoretycznej na 
walkę z przemocą.  

 
Zapraszamy do lektury.

Katarzyna Olejniczak –Szuster
Michał Dziadkiewicz 

Katarzyna Brendzel -Skowera 
Judyta Kabus

Książka dostępna jest pod linkiem: 
https://tiny.pl/9cbjf
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Park Wodny zaprasza
Czym żyje miasto

Częstochowski Park Wodny otwarty w pierwszy weekend września od-
wiedziło do końca października ponad 26 tysięcy osób. Frekwencja w paź-
dzierniku wzrosła o ok. 30%.  Park zaprasza na ćwiczenia w wodzie oraz 
ceremonie saunowe.  

Miejski Park Wodny administrowany przez MOSiR, który zainaugurował 
działalność 4 września, cieszył się w październiku coraz większą popularno-
ścią. W ciągu tego miesiąca skorzystało z niego blisko 14,9 tys. osób. Przyczy-
niły się do tego zapewne dodatkowe atrakcje dla odwiedzających.   

Park Wodny przy ul. Dekabrystów od połowy września zaprasza na ce-
remonie saunowe z udziałem saunamistrzów, które odbywają się we wtorki, 
czwartki i soboty.

W ramach biletu do części basenowej dostępny jest także bezpłatny ogól-
nodostępny Aqua Aerobic (w poniedziałki, czwartki, piątki o godz. 20, we 
wtorki o 19) oraz podobne zajęcia dedykowane seniorom. Te odbywają się 
w poniedziałki i wtorki o 12, a także od środy do piątku o 10.30. Seniorzy po 

zakończeniu zajęć mogą też skorzystać z promocyjnej ceny na kawę i herbatę 
w restauracji La Playa. Z kolei nauka pływania dla niemowląt odbywa się - pod 
warunkiem zebrania stosownej liczby chętnych - w środy o godz. 11.30.

Część basenowa Parku czynna jest codziennie w godzinach od 10 do 
22, natomiast saunarium od poniedziałku do piątku w godz. od 16 do 22, 
a w soboty, niedziele i święta od 12 do 22.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty Parku i organizowanych zajęć 
można znaleźć na stronie  www.parkwodnyczestochowa.mosir.pl
Zapraszamy!

Grupa ZF rozbudowuje zakład elektroniki
Czym żyje miasto

Jeden z największych pracodawców w regio-
nie Grupa ZF oficjalnie rozpoczęła rozbudowę 
Zakładu Elektroniki w Częstochowie. Zwiększy 
się siła produkcyjna istniejącego zakładu zlokali-
zowanego przy ul. Ekonomicznej, gdzie powstają 
zaawansowane elektroniczne podzespoły wspo-
magania jazdy, np. kamery oferujące 100-stop-
niowe pole widzenia.

W czwartek oficjalnie rozpoczęto inwestycję - 
budowę nowej hali produkcyjnej. Podczas wmuro-
wania kamienia węgielnego obecni byli: prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, prezes Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Janusz 
Michałek i dyrektor częstochowskiego Zakładu 
Elektroniki ZF Krzysztof Gablankowski.

Działalność badawczo-rozwojowa Centrum In-
żynieryjnego Elektroniki ZF stała się fundamentem 
uruchomienia nowego Zakładu Elektroniki  w Czę-

stochowie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej w rejonie „Skorki”. Obecnie, uruchomiony 
kosztem ok. 50 mln euro, częstochowski Zakład 
Elektroniki ma powierzchnię ok. 11 tys. m kw., za-
trudnia prawie 200 osób i mieści 6-7 ciągów tech-
nologicznych. Od pracowników w tym zakładzie 
wymagane są wysokie kwalifikacje i specjalistyczna 
wiedza, ale są to bardzo dobrze opłacane stanowi-
ska pracy. Teraz Grupa zamierza zainwestować w 
fabrykę kolejne ok. 50 mln euro, powiększając za-
kład i kilkakrotnie zwiększając zatrudnienie.

Prace budowlane prowadzi częstochowska spół-
ka CZ.P.B.P „Przemysłówka”.

Plan firmy zakłada podwojenie dotychczaso-
wych inwestycji w zaawansowane technologie wy-
korzystywane w komponentach dla motoryzacji. 
Grupa ZF rozwija także swoje centra inżynieryjne.

W Częstochowie będą powstawać zaawanso-

wane systemy bezpieczeństwa dla motoryzacji, 
związane z technologiami wspomagania kierowcy 
w układach kierowania czy hamowania. Dzięki no-
wym inwestycjom częstochowski zakład przygoto-
wuje się do uruchomienia produkcji seryjnej ko-
lejnych elementów wspierających bezpieczeństwo 
kierowców i pasażerów oraz stanowiących elemen-
ty integracji z systemami autonomicznymi, jak 
elektroniczne moduły wspomagające prowadzenie 
pojazdu, kontrolery poduszek powietrznych czy 
radary.

Pora zazielenić Plac Pamięci
Czym żyje miasto

Władze miasta chcą zielonych 
zmian na Placu Pamięci Narodowej. 
Teren wokół Pomnika Poległym w 
Obronie Ojczyzny wymaga renowa-
cji i wprowadzenia roślinności.

W ostatnich latach zmienił się cha-
rakter samego placu wykorzystywa-
nego podczas uroczystości miejskich. 
Został on wybudowany w latach 80. z 
myślą m.in. o obchodach rangi woje-
wódzkiej.

W ciepłe dni plac, poza czasem or-
ganizacji uroczystości patriotycznych 
i rocznicowych, jest mało przyjazny, 
bo nie można się tam schronić w cie-
niu drzew, a nagrzane płyty podwyż-
szają temperaturę otoczenia. Można 
z tym „zerwać” w sensie dosłownym, 
usuwając granitowe płyty z części pla-

cu, a w ich miejsce posadzić zieleń.
- Około 20% powierzchni granito-

wej zastąpimy krzewami, bylinami lub 
niskimi żywopłotami. Po dwóch stro-
nach ul. Śląskiej zasadzimy też ok. 20 
platanów – zapowiada prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inicjatywa „Często-Zielona” reali-
zowana w ramach programu Przy-
jazna Częstochowa uwzględni także 
uporządkowanie zieleni w pobliżu 
placu, teren od ul. Nowowiejskiego 
oraz modernizację oświetlenia.

- Oprócz Placu Pamięci Narodowej, 
Centrum Usług Komunalnych planuje 
zazielenienie ul. Focha na odcinku od 
ul. Śląskiej do alei Wolności, na tyle, ile 
pozwoli znajdująca się tam podziemna 
infrastruktura techniczna. Wstępnie 

widzimy tam miejsce na kilkanaście 
nowych drzew oraz kilka ławek – in-
formuje Łukasz Kot, naczelnik Działu 
Usług Komunalnych Centrum Usług 
Komunalnych.

W tym roku zostaną wykonane 
projekty i przeprowadzone niezbęd-

ne uzgodnienia. Realizacja ma nastą-
pić w kolejnym roku budżetowym. 
Wprowadzanie zieleni w przestrzeń 
publiczną w naszym mieście to jedno 
z głównych zadań programu „Przyja-
zna Częstochowa”.
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Nowe dowody - wnioski z odciskami palców
Czym żyje miasto

Odciski palców i odwzorowanie 
podpisu właściciela – to nowe ele-
menty w warstwach elektronicznej 
i graficznej dowodów osobistych. 
W Urzędzie Miasta Częstochowy 
wnioski o dowód przyjmowane są 
już z pobieraniem odcisków palców.   

Modyfikacja procedury przyjmo-
wania wniosków oraz nowe wzory 
dowodów wynikają z dostosowania 
prawa polskiego do wymogów prawa 
unijnego  i potrzeby zwiększenia bez-
pieczeństwa dokumentów tożsamo-
ści. Nowe dowody - z pobieraniem 
odcisków palców - będą wydawane 
na 10 lat dla osób powyżej 12. roku 
życia.

Obowiązek uzyskania dowodu do-
tyczy oczywiście osób, które kończą 

18 lat.
Nowe dowody będą także wyda-

wane osobom, którym ważność do-
kumentu się kończy.  

Co istotne, w związku z wprowa-
dzeniem w Polsce nowego wzoru 
dowodu nie ma konieczności obo-
wiązkowej wymiany ważnych jeszcze 
dokumentów. Z dotychczasowego 
dowodu można korzystać do czasu, 
aż minie termin jego ważności.

Dla dzieci do 12. roku życia dowód 
– w przypadku aplikowania o to - bę-
dzie wydawany na 5 lat, bez pobiera-
nia odcisków palców.

W nowym dowodzie – poza od-
ciskami palców (w warstwie elek-
tronicznej) i odręcznym podpisem 
właściciela dowodu (w warstwie 

graficznej) - będzie też kilka innych 
widocznych zmian. Pojawi się m.in. 
oznaczenie państwa członkowskiego 
(na tle flagi Unii Europejskiej).

Zarówno odciski palców, jak i pod-
pis trzeba zostawić w urzędzie, więc 
niestety nie ma obecnie możliwości 
składania wniosków o dowód osobi-
sty online (można to zrobić tylko w 
przypadku aplikowania o ten doku-
ment dla dzieci do 12. roku życia).

W Urzędzie Miasta Częstocho-
wy sprawy związane z dowodami 
załatwia i wnioski przyjmuje Re-
ferat Dowodów Osobistych i Ewi-
dencji Ludności Wydziału Spraw 
Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, 
tel. 34 3707 761,762,763,764,765.

Referat przyjmuje wnioski po 

uprzednim uzgodnieniu terminu 
wizyty w UM. W celu odbioru goto-
wego dowodu nie trzeba ustalać kon-
kretnego terminu, ale niezbędna jest 
oczywiście ponowna osobista wizyta 
w Urzędzie Miasta.

Z wykorzystaniem informacji 
i grafiki ze strony gov.pl

Specjalne jeżo-strefy
Czym żyje miasto

Częstochowa kolejny raz nie sprząta wszyst-
kich liści w parkach i na większych skwerach w 
trosce o schronienie dla jeży żyjących na tere-
nach miejskiej zieleni. 10 listopada obchodzili-
śmy Dzień Jeża.

W czasie, kiedy chcemy mieć porządek na na-
szych posesjach, w miejskich parkach i na skwe-
rach, jeże szukają kryjówek, w których chcą spędzić 
zimę. Może to być sterta liści albo gałęzi, miejsce, 
którego nikt nie będzie ruszał. Dlatego właśnie w 
parkach i na skwerach miejskich powstały w Czę-

stochowie specjalne jeżo-strefy, gdzie nikt nie bę-
dzie grabił liści, bo są wśród nich ukryte „domki” 
dla tych pożytecznych, małych ssaków.

Strefy dla jeży obecnie można znaleźć m.in. w 
parkach Staszica i 3 Maja pod Jasną Górą. „Dom-
ki” usytuowane są pomiędzy drzewami w bocznych 
częściach parków i skwerów, tak, aby zmniejszyć 

ryzyko ich zniszczenia. Dokładne lokalizacje nie są 
podawane w trosce przed ich zniszczeniem.

W czasie, kiedy presja sprzątania liści jest duża, 
inicjatorzy akcji zachęcają właścicieli prywatnych 
posesji i innych administratorów terenów zielo-
nych: zastanówmy się, czy nie warto zostawić cze-
goś dla jeży… Niech mają gdzie się schronić. Ape-
lują też do mieszkanek i mieszkańców:
Jeżeli podczas jesiennych spacerów spotkacie za-
legającą górkę liści, nie niszczcie jej – może tam 
spać jeż! Zanim posprzątacie wszystkie liście w 
swoim ogrodzie – najpierw sprawdźcie, czy już 
nie śpi tam jeż!

Na podstawie informacji Centrum Usług 
Komunalnych w Częstochowie

Będą nowe parki i place
Czym żyje miasto

W październiku zostały podpisane umowy na budowę 
dwóch parków, mini plac zabaw i plac street workout. Więk-
szość to projekty przegłosowane w Budżecie Obywatelskim.

W Częstochowie przybędzie miejsc do rekreacji i wypoczynku. 
W ramach postępowania w trybie podstawowym zostały wyłonio-
ne następujące oferty:
• Park kieszonkowy w Mirowie. Wykonawcą prac na wartość 

ponad 100 tys. zł jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
„KLON” S.C. z terminem realizacji max do 60 dni.

• Park w dzielnicy Brzeziny etap I. Wykonawcą projektu na war-
tość 75,8 tys. zł jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe ADAGON z terminem realizacji max do 45 dni.

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

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

Warto dodać, że park kieszonkowy w Mirowie jest realizowany 
w ramach projektu Często Zielona. Natomiast park w dzielnicy 
Brzeziny, plac street workout przy ulicy Morenowej oraz plac za-
baw na Skwerze Meliorantów/Połaniecka to projekty będące wy-
nikiem głosowania w Budżecie Obywatelskim.

Ruszyło sztuczne lodowisko
Czym żyje miasto

15 listopada zostało otwarte Sztucz-
ne Lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskie-
go 6/8. Obiekt jest czynny codziennie 
w godzinach 10.00 – 20.00.

Jak informuje Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, w sezonie 2021/22 obo-
wiązywać będą następujące zasady ko-
rzystania z obiektu:
• wejście na lodowisko i wyjście z 

obiektu od strony ul. Boya-Żeleń-
skiego;

• w budynku - przy kasach, w holu, 
przy wypożyczalni łyżew, w prze-
bieralni i w toaletach obowiązkowo 
należy mieć zasłonięte usta i nos. 
Obowiązuje minimum półtora me-
tra dystansu pomiędzy klientami;

• nie ma obowiązku zasłanianie ust i 
nosa na tafli lodowej;

• sprzedaż biletów i rozliczanie czasu 
pobytu w obiekcie odbywać się bę-
dzie w kasach lodowiska;

• czynna będzie wypożyczalnie sprzę-
tu: łyżew, kasków i przyrządów do 

nauki jazdy;
• udostępniane będą szafki ubranio-

we;
• przerwy na kosmetykę lodu odby-

wać się będą w godzinach: 13.00 – 
13.30, 16.00 - 16.30 i 18.00 – 18.30.

Uwaga!
W budynku Sztucznego Lodowiska 

(przy kasach, w holu i w przebieralni) 
pracować będą generatory hydroxylu 
wykorzystujące technologię „Odorox®”. 
W obiekcie obowiązywać będę ogólnie 
obowiązujące zasady dezynfekcji i za-
chowania dystansu społecznego.  

O wszelkich zmianach w funkcjono-
waniu lodowiska (np. w dni świąteczne) 
informować będzie częstochowski MO-
SiR na swojej stronie internetowej oraz 
pod numerami telefonów: 34 360 60 65 
lub 603 267 090.

Informacja na podstawie komunikatu 
MOSiR w Częstochowie
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Policjanci zatrzymali fałszywego policjanta, który okradł seniorkę

Mundurowi z komisariatu I za-
trzymali 25-latka, który podając się 
za policjanta, okradł starszą kobietę. 
Mieszkaniec Częstochowy usłyszał 
już zarzuty. Decyzją prokuratora 
został objęty policyjnym dozorem. 

Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
Policjanci z „jedynki” otrzymali 

zgłoszenie od mieszkanki Często-
chowy w sobotę przed 18.00. Kobieta 
poinformowała, że do jej mieszkania 
przyszedł mężczyzna podający się za 
policjanta i oświadczył, że jest ona 
osobą poszukiwaną do odbycia kary 
więzienia. Kobieta była tak zaskoczo-
na, że bez zastanowienia przekazała 
mu swój dowód osobisty, zostawiając 
swój portfel na stoliku w widocznym 
miejscu. Po chwili mężczyzna wy-
szedł mówiąc, że na dole czeka jego 
kolega z patrolu. Po jego wyjściu se-
niorka zauważyła, że zniknął też jej 
portfel z pieniędzmi i dokumentami.

Patrol prewencyjny, dysponując 

rysopisem sprawcy, od razu wytypo-
wał do tej kradzieży legitymowanego 
wcześniej 25-latka. Po około 30 mi-
nutach fałszywy policjant był już w 
ich rękach. Stróże prawa odzyskali 
skradziony portfel wraz z dokumen-
tami, a mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu. W poniedziałek został 
doprowadzony do prokuratury, gdzie 
usłyszał zarzut kradzieży i przy-
właszczenia funkcji publicznej. Teraz 
o jego dalszym losie zadecyduje sąd. 
Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Apelujemy do osób starszych, by 
nie wpuszczali do domów obcych 
osób bez upewnienia się kim są. Każ-
dorazowo należy żądać okazania legi-
tymacji służbowej oraz telefonicznie 

potwierdzać niespodziewaną wizytę 
nieznajomego, dzwoniąc pod numer 
wskazanej przez niego instytucji.

Apelujemy zwłaszcza do osób 
młodych – informujmy naszych ro-
dziców i dziadków o tym, że są oso-
by, które mogą chcieć wykorzystać 
ich życzliwość. Powiedzmy im, jak 
zachować się w sytuacji kiedy ktoś 
zapuka do drzwi podając się za poli-
cjanta, pracownika wodociągów czy 
poczty. Warto też spisać numery tele-
fonów do przedsiębiorstw, które naj-
częściej odwiedzają mieszkańców w 
ich domach i umieścić w widocznym 
miejscu. Zwykła ostrożność może 
uchronić przed utratą zbieranych la-
tami oszczędności.

Kronika policyjna

Policjanci na straży przestrzegania obostrzeń

Mundurowi z Częstochowy podczas codzien-
nej służby zwracają baczną uwagę na to, czy 
mieszkańcy miasta i powiatu przestrzegają zasad 
reżimu sanitarnego. Działania policjantów skie-
rowane są głównie na poprawę bezpieczeństwa 
osób przebywających na terenie sklepów czy po-
dróżujących pojazdami komunikacji miejscowej. 

Przypominamy, że w naszym kraju nadal wystę-
puje stan epidemii i tylko odpowiedzialne za-
chowania mogą uchronić nas i naszych bliskich 
przed zachorowaniem na COVID-19.

Policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców Częstochowy i powiatu. Odkąd na 
terenie kraju występuje stan epidemii, oprócz wy-
konywania ustawowych zadań, mobilizują również 
mieszkańców do tego, by bardziej o siebie dbali, 
przestrzegając prostych zasad reżimu sanitarnego. 
Częste mycie lub dezynfekcja dłoni, utrzymywanie 
dystansu społecznego oraz noszenie maseczki w 
przestrzeniach zamkniętych, szczególnie w dużych 
skupiskach ludzi, może uchronić nas przed zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2, ale również przezię-
bieniem czy wirusem grypy.

Dlatego apelujemy do każdego, kto uważa, że 
jego zdrowiu nic nie zagraża i bagatelizuje obo-
wiązujące obostrzenia o rozsądek - tylko odpowie-
dzialne zachowanie nas wszystkich pozwoli ochro-
nić coś, co dla każdego człowieka jest najcenniejsze 
- nasze zdrowie.

W ostatnim czasie policjanci z Częstochowy 
skontrolowali ponad 300 placówek handlowych 
i 72 pojazdy służące do transportu zbiorowego. 
Mundurowi wylegitymowali 147 osób. 95 osób zo-
stało pouczonych o obowiązku noszenia maseczki, 
a 49 zostało ukaranych mandatami karnymi za ich 
brak. Względem 3 skierowano wniosek o ukaranie 
do sądu.

Pamiętajmy, że zdrowie ma się jedno – zadbaj-
my o nie razem.

Kronika policyjna

Podczas ostatniego spotkania 
omówiliśmy bezpieczeństwo da-
nych osobowych, które wynika z art. 
32 RODO. Celem Rozporządzenia 
unijnego było wprowadzenie stan-
dardów oraz priorytetów dotyczą-
cych przetwarzania danych osobo-
wych, takich samych we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Należy 
pamiętać, że nasze bezpieczeństwo 
to również to w internecie. W co-
dziennym życiu najczęściej jesteśmy 
narażeni na kradzież naszej tożsa-
mości, kradzież danych osobowych, 
które często niestety sami udostęp-
niamy złodziejom. 

Z mojego wieloletniego doświad-
czenia wynika, że najczęściej docho-
dzi do kradzieży pieniędzy z naszych 
kont. Kiedy sama padłam ofiarą kra-

dzieży pieniędzy i zaczęłam o tym 
mówić na szkoleniach, okazało się, że 
praktycznie w każdej grupie szkole-
niowej była osoba, która padła ofiarą 
oszustwa. Często wychodzimy z za-
łożenia, że przecież: „mnie się to nie 
może zdarzyć”, to jest właśnie podsta-
wowy błąd, brak czujności. Słyszymy 
w radio, telewizji ostrzeżenia, komu-
nikaty, jednak co się dzieje z nami, gdy 
ktoś nas prosi telefonicznie o podanie 
numeru PESEL, daty urodzenia czy 
adresu zamieszkania? Zazwyczaj po-
dajemy, jest nam czasami „niezręcz-
nie” zadać pytanie: w jakim celu? Po 
co? A tak właściwie to dlaczego ktoś 
chce nasze dane przez telefon? Cze-
mu nie zadzwonimy do banku? Nie 
upewnimy się czy dana osoba pracuje 
w nim? Jesteśmy WYGODNI, czasa-

mi jest nam szybciej załatwić sprawy 
przez telefon. Jednak ja ostrzegam! 
Nigdy bez weryfikacji osoby po dru-
giej stronie NIE PODAJEMY naszych 
danych osobowych. 

Co to znaczy dla przeciętnego Ko-
walskiego? 

NIE NALEŻY podawać obcym 
naszych danych osobowych! Nie 
możemy ufać nieznanym osobom. 
Obecnie większość kradzieży odby-
wa się w świecie cyfrowym. Obecnie 
złodzieje już nie grasują po domach, 
tylko w INTERNECIE. Tam jest ła-
twiej i bezpieczniej dla ZŁODZIEI. 
Cyberbezpieczeństwo to jedna z naj-
bardziej palących kwestii XXI wieku. 
Dotyka ona każdego z nas.  Nie tylko 
stosowanie się do przepisów obowią-
zujących w Polsce pozwala na zacho-

wanie bezpieczeństwa związanego z 
przechowywaniem i przetwarzaniem 
danych, najważniejszy jest nasz zdro-
wy rozsądek, intuicja i czujność. 

W przypadku, gdyby byli Państwo 
zainteresowani uzyskaniem większej 
bazy wiedzy dotyczącej bezpieczeń-
stwa danych osobowych zachęcam do 
odwiedzenia stron:
1. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
2. Fundacji Orange
3. Sieciaki.pl
4. Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych

Pozdrawiam Państwa serdecznie
Dr Magdalena Celeban, 

członkini ZPP Częstochowa

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Częstochowa
RODO po ludzku - B jak Bezpieczeństwo (cz.2)
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Politechnika Częstochowska
Study in Poland

Program Study in Poland powrócił po dłużej 
przerwie, spowodowanej epidemią koronawiru-
sa, do organizacji wyjazdów na targi edukacyjne. 
International Education Fairs of Turkey (IEFT) to 
największe i najstarsze targi edukacyjne w Turcji, 
które odbyły się w dniach 23-24 października w 
Stambule. I choć zostały zorganizowane w nieco 
innej formule (z ograniczoną liczbą wystawców i 
odwiedzających oraz z zaostrzonymi wymogami 
sanitarnymi), a pogoda była niesprzyjająca wyjściu 
z domu, to cieszyły się wysoką frekwencją. Orga-
nizatorzy IEFT przygotowali je również starannie 
pod względem merytorycznym – kandydaci zostali 
wcześniej wyselekcjonowani i dobrze przygotowa-
ni informacyjnie, zdecydowana większość przy-
chodziła od razu do stoisk konkretnych krajów, 
mając przygotowane pytania, a nawet komplety do-
kumentów rekrutacyjnych. W tegorocznej edycji 
wzięło udział siedem polskich uczelni: Politechni-
ka Częstochowska, Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika 
Wrocławska, Politechnika Lubelska, Collegium Ci-
vitas oraz Akademia Ekonomiczno-Humanistycz-
na w Warszawie. Rynek turecki ma dla programu 
Study in Poland duże znaczenie. Dzięki wysokiemu 
odsetkowi młodych osób w społeczeństwie, rynek 
ten wciąż przez większość uczelni europejskich po-
strzegany jest jako jeden z najbardziej obiecujących 
kierunków promocji zagranicznej.

W Polsce zauważalny jest konsekwentny wzrost 

liczby studentów z Turcji. W roku akademickim 
2011/12 na polskich uczelniach studiowało ich tyl-
ko 411. W roku 2020/21 było ich ponad 2200 i jest 
to piąta obecnie grupa studentów obcokrajowców 

w naszym kraju. („Newsletter Akademicki’ Per-
spektywy, www.perspektywy.pl)

Źródło: www.perspektywy.pl

Politechnika Częstochowska
Doktorantka Politechniki Częstochowskiej Lena Caban wśród 
nominowanych do Fulbright Junior Research Award 2022-23.

Fulbright Junior Research Award 
to stypendia dla osób przygotowują-
cych rozprawę doktorską w polskich 
instytucjach naukowych przeznaczo-
ne na realizację własnego projektu 
badawczego w USA powiązanego z 
tematyką przygotowywanej rozprawy 
doktorskiej. Stypendium przyznawa-
ne jest na okres od 4 do 10 miesięcy, 
a jego celem jest realizacja własnego 
projektu badawczego w amerykań-
skiej uczelni, instytucie badawczym 
non-profit lub organizacji pozarządo-
wej w USA, powiązanego z tematyką 
przygotowywanej rozprawy doktor-

skiej. Nabór wniosków do programu 
trwał do 28 maja 2021 r. W konkur-
sie wzięło udział 56 wnioskodawców. 
W wyniku procedury konkursowej 
obejmującej ocenę formalną, ocenę 
merytoryczną projektu przygotowa-
ną przez 3 niezależnych ekspertów 
oraz rozmowę kwalifikacyjną z kan-
dydatami, których wnioski otrzymały 
najwyższe noty, 14 osób zostało no-
minowanych do stypendium, wśród 
nich doktorantka PCz. Następnie 
nominacje zostaną w kolejnym kroku 
przesłane do zatwierdzenia Radzie J. 
William Fulbright Foreign Scholar-

ship Board w Waszyngtonie.
Lena Caban kształci się obecnie w 

Szkole Doktorskiej Politechniki Czę-
stochowskiej (dyscyplina inżynieria 
mechaniczna). Tematem jej pracy 
jest „Rozwój metody przybliżonej 
odwrotnej filtracji do modelowania 
przepływów turbulentnych  z reakcja-
mi chemicznymi.” Promotorem pracy 
jest prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak 
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki Politechniki Często-
chowskiej. (https://fulbright.edu.pl/)

W dniach 25 i 26 października odbyły się III Europejskie Dni Kariery. Organizatorem wydarzenia było: Studenckie Koło Naukowe Erasmus+Manager we 
współpracy z Biurem Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej, Ochotniczym Hufcem Pracy, Eurodesk w Częstochowie, Computer Centre, Związ-
kiem Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie i Linkedinlocalczestochowa.pl oraz firmą Whirlpool. W trakcie III Europejskich Dni Kariery studenci 
poznali możliwości rozwoju kariery zawodowej, jakie oferuje Politechnika Częstochowska oraz partnerzy biznesowi w formule szkoleń i prezentacji. 

Politechnika Częstochowska
III Europejskie Dni Kariery na Politechnice Częstochowskiej
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Powszechnie wiadomo, że im bogatsze spo-
łeczeństwo, tym więcej zużywa ono energii oraz 
wytwarza więcej odpadów. Źródła energii to za-
równo paliwa różnego rodzaju, jak i energia elek-
tryczna – m.in. z siłowni wiatrowych bądź ogniw 
fotowoltaicznych. W warunkach polskich, istot-
nym zasobem energetycznym jest biomasa, czyli 
substancje biodegradowane z produkcji rolnej, 
leśnej oraz tzw. biomasa odpadowa (pochodze-
nia przemysłowego lub komunalnego). Do bio-
masy zalicza się więc zarówno słomę, trawy, ga-
łęzie, obornik, biogaz z gnojowicy, jak i odpady 
z przemysłu drzewnego, celulozowo-papierni-
czego lub też z gospodarki komunalnej (makula-
tura, frakcja tzw. bioodpadów) oraz z przemysłu 
(biogaz z oczyszczalni ścieków, osady ściekowe, 
biogaz z wysypisk śmieci, itp.).

Najprostszy technicznie sposób wykorzystania 
biomasy to jej spalanie – niestety w takim podej-
ściu bardzo często nie uwzględnia się szerszego 
wpływu, jaki produkcja biomasy wywiera na śro-
dowisko, w tym na jakość i gleb i zawartość w nich 
substancji niezbędnych dla prawidłowego wzrostu 
roślin – efektem zbyt intensywnych upraw jest bo-
wiem spadek plonowania, który musi być skom-
pensowany intensywnym nawożeniem – a nie jest 
ono niestety obojętne dla środowiska.

Nowym i bardzo obiecującym sposobem ograni-
czenia zużycia nawozów – zarówno przez rolników, 
jak i działkowiczów, jak i drogą dla przyjaznego 

środowiskowo i zrównoważonego wykorzystania 
biomasy jest rozwijana od kilkunastu lat w Poli-
technice Częstochowskiej technologia karbonizacji 
biomasy i jej przetwarzania do tzw. biowęgla, czyli 
substancji podobnej strukturą do węgla drzewne-
go. Technologia jest bardzo prosta, a sam proces 
karbonizacji nie wymaga dostarczania żadnej do-
datkowej energii z zewnątrz (pochodzi ona jedynie 
z przetwarzanej biomasy). Otrzymany biowęgiel 
cechuje wysoka kaloryczność (średnio 25-30 MJ/
kg) i zawartość pierwiastka węgla (>80%) oraz nie-
wielka gęstość nasypowa, rzędu 150-250 kg/m3.

Produkowany biowęgiel stanowi cenny dodatek 
do gleb – mimo, iż dodawany w niewielkiej ilości, 
istotnie wpływa na poprawę jakości gleby i wzrost 
plonów. To jednak nie wszystko – biowęgiel bo-
wiem pozwala także w prosty sposób przeciwdzia-
łać zmianom klimatycznym poprzez ograniczenie 
ilości CO2 w atmosferze. Ma on również cały sze-
reg innych ciekawych zastosowań – może być bo-
wiem użyty jako substytut węgla aktywnego, jako 
sorbent do wyłapywania różnych toksyn, a tak-
że stanowić składnik emulsji paliwowych, źródło 
energii w ogniwach paliwowych, czy też istotny ele-
ment w procesie pozyskiwania paliwa przyszłości 
– wodoru. Pamiętajmy więc, że biowęgiel to cenna 
substancja, której deponowanie w ziemi, skutkuje 
nie tylko poprawą jakości gleby i przyspieszonym 
wzrostem roślin, lecz także pozwala osiągnąć inne 
wymierne korzyści środowiskowe, związane m.in. 

z funkcjonowaniem zrównoważonego rolnictwa 
oraz rekultywacją terenów zdegradowanych. Pro-
dukując biowęgiel ograniczamy zarówno emisję 
CO2, jak i innych gazów cieplarnianych (CH4, 
N2O), które tworzą się w procesie niekontrolowa-
nego gnicia i rozkładu materii roślinnej. Nowo-
czesne wykorzystanie biomasy wiedzie więc przez 
biowęgiel i jego dodawanie do gleby, a korzystny 
wpływ na rośliny został udowodniony naukowo, co 
pokazano m.in. na rys. 1.

Rafał KOBYŁECKI, Robert ZARZYCKI
Politechnika Częstochowska

Rys. 1. Od lewej: przykładowa biomasa, wytworzony w 
wyniku karbonizacji biowęgiel oraz widok fragmentu 

gleby z ziarnami biowęgla spenetrowanymi przez korze-
nie roślin.

Bądź eko
Biowęgiel - przyjazny dla klimatu i środowiska sposób 
na wyższe zbiory

Politechnika Częstochowska
X. Jubileuszowa Konferencja

21 – 22 października odbyła się X. jubileuszowa 
konferencja naukowa pt. „Zarządzanie w czasach 
nowej rzeczywistości gospodarczej. Firmy rodzin-
ne vs firmy nierodzinne”. Organizatorem konferen-
cji jest Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości 
Wydziału Zarządzania PCz. Program konferencji 
stanowił połączenie paneli dyskusyjnych, wystą-
pień praktyków oraz warsztatów z poruszania się 
w Internecie poprowadzonych przez Be Perfect. 
Integracja środowiska biznesowego i naukowe-
go zaowocowała gorącą dyskusją na temat: szans 
rozwoju firm rodzinnych i nierodzinnych w no-
wej rzeczywistości gospodarczej. Pierwszego dnia 
obrad rozstrzygnięto również konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży pt. Praca moich marzeń. Na-
tomiast podczas uroczystej Gali ogłoszono wyniki 
konkursu na Najlepiej Zarządzaną Firmę Rodzinną 
2021. Kapituła Konkursu nagrodziła: 
• w kategorii średnich przedsiębiorstw Hemar 

Family F.P.H.U. 
• w kategorii małych przedsiębiorstw Green 

Pack 
• w kategorii mikro przedsiębiorstw Meritum 

K. Piechówka Sp.J 
Kapituła Konkursu przyznała również nagrody 

specjalne. Decyzje o ich przyznaniu stanowią wy-
różnienie dla firm, które wykazały szczególne osią-
gnięcia w obszarze zarządzania. Nagrody specjalne 
trafiły do: Dertrans Mariusz Derda oraz POP ART.
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W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstocho-
wie ponownie musiał utworzyć tzw. oddziały co-
vidowe.

- Utworzenie oddziałów covidowych w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym będzie wiązało się z ogranicze-
niem możliwości operacji w oddziałach zabiegowych 
czy koniecznością zredukowania przyjęć pacjentów 
- mówi dyrektor szpitala, senator RP Wojciech 
Konieczny.  Obecnie w oddział covidowy prze-
kształcono Szpitalny Oddział Gruźlicy i Chorób 
Płuc, na którym utworzono 34 łóżka covidowe, a 
kolejne 4 łóżka zostały przekształcone na Oddzia-
le Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który w 
związku z tym będzie działał hybrydowo. 

- Jak widzimy sytuacja epidemiczna staje się co-
raz trudniejsza, w całej Polsce widoczna jest ten-
dencja wzrostu zachorowań oraz ciężkiego prze-
biegu COVID-19 wśród osób niezaszczepionych,  
dlatego jeszcze raz bardzo gorąco namawiam do 
szczepień - mówi Wojciech Konieczny. - Szczepie-
nia to jedyna droga do zahamowania kolejnej fali 
epidemii, która jest olbrzymim zagrożeniem za-
równo dla tych, którzy zachorują na covid, ale tak-

że dla pacjentów, którzy będą zmagali się z innymi 
chorobami, gdyż wraz z rozwojem epidemii będzie 
dochodziło do ograniczenia wydolności szpitali.  
W konsekwencji może zabraknąć na poszczególnych 
oddziałach miejsca dla leczenia pacjentów z innymi 
chorobami. W tym trudnym czasie musimy pamię-
tać, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, 
ale także za innych, więc jeszcze raz zachęcam do 
szczepień oraz do przestrzegania obostrzeń - nośmy 
maseczki, pamiętajmy o częstym myciu rąk i dezyn-
fekcji. 

Zdrowie
Wróciły oddziały covidowe

Pomoc społeczna
Pomagali bezdomnym

Niepotrzebne zimowe kurtki, które latami za-
legają w naszych szafach, tym razem okazały się 
na wagę złota.  W sobotę 13 listopada częstocho-
wianie przekazali je licznie organizatorom akcji 
pt. „Ubierz w kurtkę bezdomnego”. 

Pomysłodawczyni akcji radna Ewa Lewandow-
ska od kilku lat, z powodzeniem i wielkim zaanga-
żowaniem, pomaga w ten sposób fundacjom dzia-
łającym na rzecz osób w potrzebie. 

- Od dawna miałam świadomość, że w naszym 
mieście brakuje akcji, która w konkretny sposób wy-
chodziłaby naprzeciw rzeczywistym potrzebom osób 
bezdomnych. Często brakuje im odzieży, dzięki któ-
rej mogłyby przetrwać nawet najtrudniejsze zimowe 
warunki. Tak zrodził się pomysł tej szczytnej akcji, 
na którą tak chętnie odpowiadają częstochowianki 
i częstochowianie  – opowiada radna Ewa Lewan-
dowska.  

Zbiórka tradycyjnie odbyła się w trzech punk-
tach miasta: na Promenadzie Czesława Niemena, 
na parkingu przy ul. Waszyngtona vis a vis Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza oraz przy Centrum Handlowym Jagiel-
lończycy. Akcję wsparło kilkaset osób. Przekazy-
wano kurtki, koce, pościel, ubrania dla dorosłych i 
dla dzieci oraz męskie obuwie. 

- Nasza akcja po raz kolejny spotkała się z bardzo 
dobrym przyjęciem. Chcę jeszcze raz podziękować 
wszystkim tym, którym los bezdomnych nie jest obo-
jętny – mówi radna Ewa Lewandowska.  

Zebrane rzeczy trafią tradycyjnie do podopiecz-
nych Fundacji Chrześcijańskiej Adullam, która od 
wielu lat pomaga bezdomnym. W Polsce żyje dziś 
ponad 30 tysięcy bezdomnych. Jak wynika z „Ogól-
nopolskiego badania liczby osób bezdomnych”, ko-
ordynowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, w ubiegłych latach najwięcej 
osób bez dachu nad głową przebywało w woje-
wództwach: mazowieckim, śląskim, pomorskim, 
dolnośląskim, wielkopolskim i  zachodniopomor-
skim.
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Pomoc społeczna
Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

21 listopada przypada Dzień 
Pracownika Socjalnego, który jest 
świętem wszystkich pracowników 
służb społecznych, a w szczególno-
ści pracowników socjalnych. Z tej 
okazji składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim pracownikom 
związanym z pomocą społeczną, a 
czytelnikom przypominamy, czym 
zajmuje się pomoc społeczna, na 
czym polega praca socjalna i jak 
można uzyskać wsparcie.

Jak uzyskać wsparcie z pomocy spo-
łecznej?

Jeżeli rodzina lub osoba zamiesz-
kująca w Częstochowie znajdzie się w 
trudnej sytuacji, z którą sama sobie 
nie radzi może zwrócić się o pomoc 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie, ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 2.

Zgłoszenia może dokonać osoba 
zainteresowana lub inna osoba lub 
instytucja za zgodą rodziny lub oso-
by potrzebującej wsparcia. Pomoc 
społeczna może być też udzielana z 
urzędu np. na wniosek pracownika 
socjalnego.

Etapy przyznania świadczenia z 
pomocy społecznej:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie 
pomocy do pracownika socjalne-
go przez osobę zainteresowaną, 
bądź inną osobę, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedsta-
wiciela ustawowego, może się od-
być:
• osobiście,
• pisemnie,
• telefonicznie,
• drogą elektroniczną.

2. Sporządzenie wywiadu środo-
wiskowego przez pracownika 
socjalnego w miejscu stałego za-
mieszkania lub w miejscu cza-
sowego pobytu, w celu ustalenia 
aktualnej sytuacji osobistej, ro-
dzinnej, dochodowej i majątko-
wej osoby i rodziny oraz opraco-
wania planu pomocy zgodnie z 
wnioskiem (w związku z obecną 
sytuacją epidemiczną możliwe 
jest także przeprowadzenie wy-
wiadu telefonicznie).

3. Wydanie decyzji osobie ubiega-
jącej się o pomoc.

4. Realizacja przyznanego świad-
czenia.

Ważne! Brak zgody osoby zaintereso-
wanej na przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego jest równoznaczne z 
odmową przyznania pomocy.

Pamiętaj! Wszelkie informacje, 
jakie zostaną przekazane pracowni-
kowi socjalnemu podczas wywiadu 
objęte są ścisłą ochroną zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobo-
wych i będą wykorzystywane wyłącz-
nie w celach dotyczących przyznania 
świadczeń.

Strona występująca o pomoc po-
winna dysponować dokumentami 
pozwalającymi ustalić jej dane per-
sonalne oraz informacje istotne jak: 
sytuacja rodzinna, materialna, stan 
zdrowia. Pracownik socjalny może 
również prosić o złożenie oświad-
czenia o posiadanym stanie mająt-
kowym. Odmowa złożenia takiego 
oświadczenia może być podstawą do 
odmowy przyznania świadczenia.

Na  podstawie zebranych informa-
cji i dokumentów, wspólnie z osobą 
występującą o pomoc, ustalany jest 
plan pomocy. Należy pamiętać, że 
osoby i rodziny korzystające z po-
mocy społecznej są zobowiązane do 
współpracy z pracownikiem socjal-
nym w rozwiązywaniu swojej trudnej 
sytuacji życiowej.

Zakres przyznanego wsparcia jest 
zależny od wielu czynników, indywi-
dualnej sytuacji osoby lub rodziny, 
a także od możliwości finansowych 
MOPS w danym zakresie oraz zgod-
ności pomocy z celami pomocy spo-
łecznej.

Kto może skorzystać z pomocy 
społecznej?

Ustawa o pomocy społecznej 
określa z jakich powodów osoby i 
rodziny mogą skorzystać z pomo-
cy społecznej. W szczególności są 
to powody wymienione w art 7 ww. 
ustawy: ubóstwa, sieroctwa, bezdom-
ności, bezrobocia, niepełnospraw-
ności, długotrwałej lub ciężkiej cho-
roby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrze-
by ochrony macierzyństwa lub wielo-
dzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, trudności w inte-
gracji cudzoziemców, którzy uzyska-
li w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego, al-
koholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej przysługuje:
• osobie samotnie gospodarują-

cej, której dochód nie przekracza 
kwoty 701 zł, zwanej “kryterium 
dochodowym osoby samotnie go-
spodarującej”;

• osobie w rodzinie, w której do-
chód na osobę nie przekracza 
kwoty 528 zł, zwanej “kryterium 
dochodowym na osobę w rodzi-
nie” (art. 8 Ustawy o pomocy spo-
łecznej).

• W zakresie Programu ”Posiłek 
w szkole i w domu” możliwe jest 
udzielenie pomocy w formie po-
siłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w po-
staci produktów żywnościowych 
osobom spełniającym warunki 
otrzymania pomocy wskazane w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz speł-
niającym kryterium dochodowe 
w wysokości 150% kryterium, o 
którym mowa w art. 8 ww. usta-
wy.

Praca socjalna prowadzona jest 
na rzecz wszystkich osób i środowisk 
potrzebujących, bez względu na do-
chód.

PRACA SOCJALNA
Pracownik socjalny to zawód, w 

który wpisana jest misja rozwiązy-
wania problemów społecznych i po-
magania osobom, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej.

Pracownicy socjalni współpracu-
ją z osobami, rodzinami i grupami 
społecznymi pomagając im w poko-
nywaniu trudności i w poprawie ich 
funkcjonowania w  środowisku spo-
łecznym. Równocześnie praca ta sku-
pia się na rozwijaniu i wzmocnieniu 
aktywności i samodzielności życiowej 
osób i rodzin. Może również być pro-
wadzona ze społecznością lokalną w 
celu zapewnienia współpracy i koor-
dynacji działań instytucji i organiza-
cji istotnych dla zaspokajania potrzeb 
członków społeczności.

Pomoc ta nie powinna być utoż-
samiana z przyznawaniem świadczeń 
pieniężnych.

To co bardzo istotne – praca so-
cjalna odbywa się z poszanowaniem 
godności jednostki, a także jej prawa 
do decydowania o sobie. Tym samym 
nie może być prowadzona bez zgody i 

współpracy osoby, której dotyczy.

W jakich obszarach prowadzona 
jest najczęściej praca socjalna?
1) praca w obszarze poprawy 

funkcjonowania osób i rodzin – m.in. 
poradnictwo i edukacja w obszarze 
właściwego funkcjonowania spo-
łecznego, sprawowania opieki oraz 
wypełniania funkcji rodzicielskich i 
wychowawczych, wsparcie osób star-
szych, samotnych, z niepełnospraw-
nościami, w  kryzysach, niesamo-
dzielnych życiowo, doświadczających 
przemocy;

2) praca w obszarze poprawy wa-
runków bytowych – m.in. pomoc w 
uzyskaniu miejsca stałego pobytu, 
pomoc w sprawach urzędowych i 
uzyskaniu różnorodnych świadczeń 
m.in. prawa do rent, emerytur, ulg, 
realizacji uprawnień.

Pracownicy socjalni to osoby o 
wysokich kompetencjach i rozległej 
wiedzy merytorycznej, zajmujące 
się rozwiązywaniem problemów z 
wielu dziedzin i obszarów. Aby móc 
zostać pracownikiem socjalnym nale-
ży uzyskać odpowiednie wykształce-
nie określone ustawowo, a w trakcie 
pracy podnosić swoje kwalifikacje, w 
tym uzyskując stopnie specjalizacji.

Rolę pracowników pomocy spo-
łecznej widać szczególnie w sytu-
acjach kryzysowych – nie tylko doty-
czących pojedynczych osób, ale także 
podczas klęsk żywiołowych czy obec-
nie w czasie pandemii. Pracownicy 
pomocy społecznej są jedną z grup 
pracujących na pierwszej linii, udzie-
lają wsparcia osobom na kwarantan-
nie, izolowanym, a także grupom, dla 
których zalecane jest pozostawanie w 
domu w okresie wzmożonej aktyw-
ności wirusa (np. seniorom).

Konieczność zachowywania bez-
pieczeństwa związanego z epidemią 
zmieniła nieco zasady funkcjonowa-
nia MOPS, natomiast w żaden sposób 
nie zmieniła dostępności wsparcia i 
gotowości pracowników do świad-
czenia pomocy.

Kontakt
Pomoc można uzyskać w jednym z 

Rejonowych Zespołów Pomocy Spo-
łecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie. Zachęca-
my w pierwszej kolejności do kontak-
tu telefonicznego.
• Rejonowy Zespół Pomocy Spo-

łecznej nr 1, Aleja Niepodległo-
ści 20/22, 42-216 Częstochowa, 
tel. 34 370 94 04;

• Rejonowy Zespół Pomocy Spo-
łecznej nr 2, ul. ks. Stanisława 
Staszica 10, 42-202 Częstochowa, 
34 344 49 44 – 47 .
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Częstochowa będzie miała swój neon
Na dachu budynku przy ul. No-

wowiejskiego 1 za kilka tygodni 
rozbłyśnie neon z logo CZĘSTO-
CHOWA. To nawiązanie do znako-
mitych tradycji tego typu reklam, 
które pamiętamy sprzed kilku de-
kad z polskich ulic.

Kształt neonu jest oparty na logo 
promocyjnym Częstochowy, któ-
re powstało w 2017 roku i zostało 
wyróżnione w konkursie DOBRY 
WZÓR 2018 organizowanym przez 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie.

Napis będzie nawiązywał do tra-
dycji reklamy neonowej, którą znamy 
sprzed kilkudziesięciu lat z polskich, 
także częstochowskich ulic. Neony 
przyciągają wzrok, są ponadczasowe. 
Te dzisiejsze, wykonane z najwyższej 
jakości produktów są jednak wytrzy-
malsze i trwalsze niż tamte, które 
wspominamy z sentymentem z ulic 
naszych miast, z lat 60 czy 70. Neon 

z logo Częstochowy zamontowany 
będzie w miejscu nieistniejącego już 
neonu PKO – TWOIM BANKIEM, 
który częstochowianki i częstocho-
wianie doskonale pamiętają z prze-
szłości.

Neon z logo CZĘSTOCHOWA 
zainstalowany będzie na dachu bu-
dynku przy ul. Nowowiejskiego 1. 
Cała konstrukcja będzie odsunięta od 
krawędzi elewacji o ok. 80 cm, co wy-
eliminuje emisję światła w okna lokali 
poniżej. Neon będzie posadowiony na 
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, 
niemalowanej. Jego litery wykonane 
będą z aluminium, malowanego na 
kolor czarny. Wewnątrz liter – rurki 
świetlne w kolorach białym, żółtym 
i niebieskim (kolory nawiązujące do 
barw flagi miejskiej). Wymiary logo: 
600 x 200 cm. Wymiary konstrukcji 
stalowej: 600 x 270 x 195 cm.

Neon będzie emitował przyjemną 
dla oka poświatę, będzie to światło 

stałe, niemigające.
Logo Częstochowy to nie tylko 

element identyfikacji miasta z jego 
mieszkańcami, ale także ciekawa for-

ma promocji, która może być atrakcją 
dla turystów, stając się niebanalnym 
uzupełnieniem wspólnej miejskiej 
przestrzeni.

Atrakcje Częstochowy

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” od 15 lat odwiedza dzieci!
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Tradycyjnie początek grudnia to w planach działań Fundacji Chrze-
ścijańskiej „Adullam” czas „Mikołaja z ulicy Krakowskiej”. Dzięki wspar-
ciu darczyńców, wolontariuszy, przyjaciół rokrocznie przygotowywane są 
paczki dla dzieci. Każda paczka składa się z dwóch części – słodyczy i pre-
zentu rzeczowego dostosowanego do wieku, płci i ewentualnego stopnia 
niepełnosprawności.

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” jest kierowany do dzieci w różnym wieku i o 
różnym stopniu sprawności, będących mieszkańcami Częstochowy oraz gmin 
m.in. Mykanów, Blachownia, Kłobuck i Konopiska. To akcja charytatywna, 
w której do tej pory prezenty otrzymało 6550 dzieci. „Chcielibyśmy, aby taki 
przykład partnerskiego działania miał swój oddźwięk w województwie ślą-
skim, a także w całym kraju” – podkreśla Elżbieta Ferenc - prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam”.

Tegorocznej edycji towarzyszy kampania edukacyjna. Nowością jest, że do 
tradycyjnej paczki mikołajkowej jest dołączony woreczek „Dzielę się…”. Wy-

nika to z faktu, że wiele dzieci po otrzymaniu tej paczki odruchowo dzieliło się 
z najbliższymi. Drobny gest przekazywania dobra okazał się idealnym podsu-
mowaniem edukacyjnego waloru akcji. „Dzieci otrzymają, jak co roku, upo-
minek prezentowy. Tym razem szczególnie w przypadku dzieci z niepełno-
sprawnością będzie dostosowany do preferencji i potrzeb rozwojowych. Przez 
to prezenty będą jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb każdego dziecka. 
Będzie to podkreślało ich indywidualność, a na tym nam bardzo zależy” – do-
daje Elżbieta Ferenc.

Głównym celem „Mikołaja z ulicy Krakowskiej” jest edukacja społeczna 
obejmująca uwrażliwienie lokalnej społeczności na siebie nawzajem oraz pod-
noszenie świadomości społecznej w zakresie indywidualności każdego dziec-
ka, które związane są nie tylko z zasobami, ale i deficytami występującymi w 
wielu rodzinach. Poprzez organizację wydarzenia pragniemy pokazać rodzi-
nom, jak ważne jest przekazywanie dobrych wzorców i postaw najmłodszym, 
uczenie wzajemnego szacunku, okazywania radości i wdzięczności, umiejęt-
ności dzielenia się z innymi, uważności na potrzeby drugiego człowieka.

Przedsięwzięcie jest kierowane do dzieci w różnym wieku i o różnym stop-
niu sprawności, będących podopiecznymi takich placówek jak: Zespół Szkół 
Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Częstochowskie 
Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Po-
mocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”, świetlica „Życie poza szkołą”, 
świetlica „Skrawek nieba”, dzieci z niepełnosprawnością m.in. z gminy Myka-
nów, Blachownia.

W roku 2021 patronat honorowy nad „Mikołajem z ulicy Krakowskiej” ob-
jęli:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk,
2. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski,
3. Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela,
4. Patronat Honorowy Rektora Politechniki Częstochowskiej,
5. Loża Częstochowska Business Centre Club,
6. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Oddział Częstochowa.

Anna Klim 
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W szkołach uczy się historii, tym-
czasem duża część ludzi obecnie w 
Polsce rządzących preferuje tzw. po-
litykę historyczną. Wielu z nich za-
pewne chciałoby, aby polskie dzieci 
i młodzież właśnie taki przedmiot 
miały w szkole… Wówczas młode 
pokolenie mogłoby nabywać wiedzę 
o polskiej i światowej historii przez 
pryzmat jedynie słusznej polityki 
historycznej.

Obecna władza powołała też w 
ostatnich latach sporo instytucji i 
agend rządowych, które za duże pu-
bliczne środki politykę historyczną 
mają wspierać i promować.

Muszę przyznać, że jestem pod 
wrażeniem powodzenia, jakim to 
pojęcie cieszy się obecnie w Polsce. 
Wszak sam termin polityki historycz-
nej sugeruje już, że ktoś przy historii 
„gmera”, czymś próbuje sterować, coś 
nagiąć lub przerobić na odpowiadają-
cą mu wersję. Oczywiście najczęściej 
dla własnych, politycznych celów.

Tymczasem historia to fakty, wy-
darzenia, poplątane często i nie za-
wsze biało-czarne losy ludzi... To 
rzeczywistość, która stała się prze-
szłością i poddaje się opisowi oraz 
ocenie wyłącznie na bazie znajomości 
i ujawnienia wszystkich faktów oraz 
historycznych okoliczności.

Polacy mogą być ludźmi prawdzi-
wie wolnymi i pozbawionymi kom-
pleksów, jeżeli są w stanie zmierzyć 
się ze swoją historią uczciwie i obiek-
tywnie. Z szacunkiem dla narodo-
wych tradycji i dorobku przodków, 
ale też bez upiększania i mitologizo-
wania naszych dziejów czy też pomi-
jania faktów mniej dla narodu lub po-
szczególnych rodaków chwalebnych.

Uproszczona, politycznie stero-
wana wizja historii daje fatalne skut-
ki edukacyjne, czego przykładem są 
ludzie, często bardzo młodzi, którzy 
ewidentnie mylą sobie patriotyzm z 
nacjonalizmem.

Wydaje im się, że wzorcem pa-
trioty jest osoba goniąca po ulicach 
w „patriotycznej” bieliźnie i wykrzy-
kująca co pewien czas np. „Śmierć 
wrogom Ojczyny!”. Boję się, czy w 
wyobrażeniach wielu z nich najwyż-
szym stadium patriotyzmu nie jest 
przypadkiem realizacja tego hasła w 
praktyce. Tymi „wrogami ojczyzny” 
mogą być przy tym po prostu ludzie 
o innych poglądach i nieco innej wi-
zji narodu i Polski, niż nasi „patrioci”, 
mieniący się też „prawdziwymi Pola-
kami”. Wrogami mogą być też „obcy” 
lub wyglądający na „obcych”, ludzie 
różniący się odcieniem skóry, ubio-
rem, fryzurą lub jakimś elementem 
wyglądu, który może wskazywać na 
inne pochodzenie, wyznanie lub inną 
orientację seksualną.

Celem agresji może być też oczy-
wiście kibic „wrogiej” drużyny piłkar-

skiej, ale wtedy motywy potencjalnej 
agresji są już mniej „patriotyczno-
-narodowe”, a bardziej szalikowo-ple-
mienne.

Poddana politycznej cenzurze hi-
storia, koncepcja narodowego wroga 
oraz patriotyzm na pokaz, przeja-
wiający się głównie w deklaracjach, 
obrzędach i nadużywaniu narodowej 
symboliki, może prowadzić umysły, 
zwłaszcza te dopiero się kształtujące, 
na nacjonalistyczne manowce. Stąd 
niedaleko już do rasizmu i ideologii 
faszystowskiej.

Przesada? No to przywołajmy 
choćby niedawny marsz w Kaliszu czy 
wysmarowanie hitlerowskich symbo-
li na pomniku pamięci częstochow-
skich Żydów – ofiar niemieckiego 
nazizmu (sprawców nie znaleziono).

W kraju tak tragicznie doświad-
czonym przez tę totalitarną ideologię, 

obudzone i ośmielone zostały demo-
ny, które – wydawało się – nigdy tu 
już nie wrócą. Moim zdaniem po-
maga w tym narodowa historyczna 
propaganda, którą chciałoby się – w 
świadomości zbiorowej - zastąpić hi-
storię. 

A przecież to historia – jak twier-
dził już Cyceron - jest nauczycielką 
życia.

Warto więc o tę prawdziwą historię 
i rzeczywisty, obywatelski patriotyzm 
powalczyć, zarówno w sferze publicz-
nej, w szkole, jak i w zwykłych, noc-
nych Polaków rozmowach. W trosce 
o naszą wspólną przyszłość i o to, 
żeby obecne ostre społeczne podziały 
dało się kiedyś pokojowo rozbroić, a 
wyjście na polską ulicę dla nikogo nie 
było zagrożeniem.

Włodzimierz Tutaj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 
w Częstochowie
ul. POW 24
tel. centrala: (34) 368-24-61
FAX: (34) 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
www.zgm-tbs.czest.pl

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37  --------
ul. Wały Dwernickiego 101/105  -----
Al. Niepodległości 27  ----------------
ul. Nowowiejskiego 26  ---------------
ul. Tuwima 6 --------------------------
ul. Łukasińskiego 26  -----------------

(34) 361 89 25
(34) 361 16 86
(34) 363 12 70
(34) 368 26 90
(34) 368 25 28
(34) 323 20 33

Pogotowie Awaryjne: (34) 368-25-22

Felieton

Moim zdaniem

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


