
- Czy ktoś się wreszcie zajmie 
zalegającymi beczkami przy 
ulicy Filomatów? Są w nich 
przecież toksyczne substancje. 
Stoją tak przeszło rok i nikomu 
nie przeszkadzają. Pewnie do 
momentu aż dojdzie do tra-
gedii... – alarmują czytelnicy. 
Kilka dni temu doszło do kolej-
nego wycieku. Konieczna 
okazała się interwencja straży 
pożarnej. Odpady wciąż jednak 
nie zostały usunięte. W teorii 
powinien się nimi zająć urząd 
miasta, jednak nie ma na to 
funduszy. - Nie możemy jako 
Częstochowa dać się ponownie 
okradać i szukać w budżecie 
środków, których nie ma, aby po-
sprzątać bałagan, za który winę 
ponoszą zaniechania ze strony 
organów administracji rządowej 
– podkreśla Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy UM.

Tony niebezpiecznych 
odpadów

- W ostatnich kilku latach – 
zgodnie z dostępnymi danymi 
GUS i Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska - znacząco 
wzrosła liczba odpadów wwożo-
nych legalnie do Polski zza gra-
nicy. Zgodę na to wydają instytucje 
państwowe, podległe obecnemu 
Rządowi RP – mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magi-
stratu. W efekcie w wielu miastach 
i gminach – najczęściej na grun-
tach prywatnych – składowane są 
niebezpieczne odpady. Tak też się 
stało w Częstochowie. Jeden z ma-
gazynów przy ulicy Filomatów (w 
halach dawnego Wełnopolu, w po-

bliżu Urzędu Skarbowego) jest wy-
pełniony beczkami i pojemnikami 
typu mauzer, zawierającymi sub-
stancje pochodzenia chemicznego. 
Odpady odkryto w maju ubiegłego 
roku – w sumie było ich kilkaset 
ton. W sprawie zostało wszczęte 
śledztwo. Odpady jednak jak stały 
tak stoją dalej. - Według naszej 
wiedzy biegli z laboratorium ana-
lityczno-kryminalistycznego nie 
ustalili jednoznacznie pocho-
dzenia znajdujących się w nich 
chemikaliów. Zgodnie z niedawną 
nowelizacją ustawy o odpadach 
(zmiana obowiązuje od 6 wrze-
śnia br.), samorządy zostały zobli-
gowane do takiego prowadzenia 
procedur administracyjnych, aby 
w sytuacji niemożności obcią-
żenia właściciela lub dzierżawcy 
gruntu - zastępczo, we własnym za-
kresie zadbać o unieszkodliwienie  
i utylizację takich „porzuconych” 
odpadów – dodaje Włodzimierz 
Tutaj. Jednak Częstochowy na to 
nie stać. Koszt utylizacji beczki 
przy ulicy Filomatów szacowany 
jest nawet na 10-20 mln zł. - Pro-
wadzone od dawna w tej sprawie 
postępowanie prokuratorskie nie 
daje żadnej nadziei na możli-
wość wskazania winowajców, któ-
rych można byłoby obciążyć tymi 
kosztami i skutecznie je wyegze-
kwować – tłumaczy Włodzimierz 
Tutaj. Nie oznacza to jednak, że 
miasto bagatelizuje sprawę. 

Nie możemy dać się okradać
Część pojemników udało się już 

zutylizować (72 pojemników, czyli 
67,9 ton odpadów). 

Czytaj dalej na str. 3

Ksiądz Mirosław L. oskarżony o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym, 
usłyszał wyrok. Mężczyźnie przedstawiono 11 zarzutów. Salezjanin, dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej na Stradomiu został skazany na pięć lat więzienia.  

Ciąg dalszy na str.  3

Molestował nieletnich

Ksiądz usłyszał wyrok

Koniec inwestycji

Ulica Korfantego gotowa
Ponad 22,5 mln złotych pochłonęła inwestycja związana z gruntowną przebudową ulicy Korfan-

tego w Częstochowie. - Z jednej strony sprzyja ona nowym inwestycjom, rozwojowi gospodarczemu 
i tworzeniu dobrych miejsc pracy w naszym mieście. Z drugiej – poprawia komfort i bezpieczeństwo 
jazdy, służy też rowerzystom wyjeżdżającym z miasta w kierunku Jury – podkreśla prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Ciąg dalszy na str. 13

Uwaga emeryci i renciści! Od października zmieniła się stawka podatku dochodowego dla osób  
z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie zmienia się również miesięczna zaliczka na po-
datek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Ciąg dalszy na str.  7

Częstochowa

Niebezpieczne odpady.  
Kto się nimi zajmie?

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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W Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowie otwarto Cen-
trum Urazowego, w ramach 
którego funkcjonuje Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Wartość 
inwestycji wyniosła blisko  
12 milionów złotych.

Realizacja inwestycji była moż-
liwa dzięki uwzględnieniu placówki 
w Wojewódzkim Planie Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. Zadecydowało o tym m.in. 
położenie miasta w bezpośrednim 
sąsiedztwie ważnych szlaków ko-
munikacyjnych oraz wzmożony ruch 
turystyczny. Do tej pory na terenie li-
czącego ponad 4,6 mln mieszkańców 
województwa śląskiego funkcjono-

wało tylko jedno centrum urazowe 
zlokalizowane w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym im. św. Barbary 
w Sosnowcu. – Utworzenie Centrum 
Urazowego to kolejna inwestycja, 
która zagwarantuje wielospecjali-
styczną pomoc medyczną wszystkim 
pacjentom   – zaznacza Zbigniew 
Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie.   –   Personel Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego bę-
dzie dysponował salą operacyjną 
wyposażoną w nowoczesny sprzęt 
umożliwiający wykonywanie skom-
plikowanych zabiegów medycznych.

Inwestycja pochłonęła blisko 
12 milionów złotych. Na tę kwotę 
złożyło się m.in. 8,5 mln zł pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz prawie 
2 mln zł z budżetu województwa ślą-
skiego. Środki te zostały rozdyspono-
wane pomiędzy trzy główne obszary. 
Prawie milion złotych przeznaczono 
na budowę lądowiska. Pozwoli ono 
na maksymalne skrócenie czasu 
podejmowanych czynności medycz-
nych, co w nagłych przypadkach jest 
jednym z kluczowych czynników 
wpływających na powodzenie dia-
gnostyki oraz terapii.

Ponad 8,3 mln zł pochłonęły prace 
budowlano-remontowe wybranych 
obszarów Centrum Urazowego, nato-
miast ponad 2,6 mln zł wyniósł koszt 
doposażenia Centrum Urazowego 
w specjalistyczny sprzęt medyczny. 
Nowoczesne, funkcjonalne pomiesz-
czenia oraz wysokiej klasy aparatura 
i wyposażenie oddziałów szpitalnych 
przyczyni się do zwiększenia efek-
tywności działań medyczno-ratun-
kowych prowadzonych na rzecz osób 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia 
lub życia, w tym w szczególności pa-
cjentom urazowym.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że Szpitalny Oddział Ratunkowy 
działający w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w Czę-
stochowie przyjmuje ok. 50 tys. pa-
cjentów rocznie.

Katarzyna Gwara

Problem zajmowania miejsc par-
kingowych przeznaczonych dla 
niepełnosprawnych przez sprawnych 
kierowców, powtarza się od lat. Czę-
stochowska Młodzieżowa Rada 
Miasta powiedziała dość i zorganizo-
wała happening, podczas którego... 
zajęła miejsca parkingowe wzdłuż  
III alei NMP wózkami dla niepełno-
sprawnych.

W czwartkowy poranek część miejsc 
parkingowych w III alei NMP zajęły wózki 
inwalidzkie. Znalazły się na nich karteczki z 
najczęściej stosowanymi przez kierowców 
wymówkami - „Ja tylko na chwilę”, „Ja tylko 
coś podać”, „Zaraz wracam”, „Ja tylko od-
biorę paczkę” itd. W czasie happeningu 
młodzi ludzie chętnie rozmawiali z miesz-

kańcami i wyjaśniali cel swoich działań. 
- Akcja miała uświadomić, jak ważne 
jest przestrzeganie praw osób niepełno-
sprawnych. Problem zajmowania miejsc 

dla niepełnosprawnych jest widoczny nie 
tylko w Częstochowie – mówiła Amanda 
Kistela, rzeczniczka Młodzieżowej Rady 
Miasta. W wydarzeniu uczestniczył rów-
nież prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Bardzo dobrze, że to właśnie Młodzie-
żowa Rada Miasta zorganizowała tego ro-
dzaju happening – podkreślał prezydent. 
- Dla nas sprawnych pokonanie kilku-
nastu dodatkowych metrów nie stanowi 
większego problemu. Jednak dla niepeł-
nosprawnych zajęte miejsce parkingowe 
niejednokrotnie stanowi barierę nie do 
pokonania. W efekcie nie można dostać 
się do apteki, urzędu, biura, czy restau-
racji. Dzięki tego rodzaju inicjatywom 
jest szansa, że coraz więcej osób zacznie 
przestrzegać praw osób z niepełnospraw-
nościami – podsumował.

Katarzyna Gwara
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Koleje Śląskie

Żaku! 
Możesz kupić  

bilet za złotówkę

Był poszukiwany

Wpadł, bo 
przejechał na 
czerwonym

Policjanci z kłobuckiej drogówki, wspólnie z 
mundurowym obsługującymi wyposażone w 
kamery RSD, po raz kolejny kontrolowali kie-
rowców przejeżdżających przez DK nr 43 w 
rejonie budowanej autostrady. Chodziło oczy-
wiście o „wyłapanie” tych, którzy nie stosują 
się do sygnalizacji świetlnej. Co ciekawe, w 
trakcie działań wpadł mieszkaniec Często-
chowy, który był poszukiwany w związku  
z niezapłaconą grzywną. 

Policjanci z kłobuckiej drogówki po raz kolejny 
kontrolowali kierowców przejeżdżających przez DK  
nr 43 w rejonie budowanej autostrady. Wspierali ich 
policjanci z KWP w Katowicach, którzy obsługiwali 
specjalny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ru-
chome stanowisko dowodzenia (RSD).

Podobnie, jak podczas wcześniejszych działań,  
i tym razem stróże prawa dyscyplinowali tych, 
którzy nie stosowali się do sygnalizacji i wjeżdża 
za sygnalizator pokazujacy czerwone światło. Takie 
zachowanie stanowi wykroczenie drogowe, za które 
grozi mandat karny w kwocie od 300 do 500 zł  
oraz 6 punktów karnych.

Co ciekawe, w trakcie działań wpadł 49-letni czę-
stochowianin, który podobnie jak inni kierowcy nie 
dostosował się do czerwonego światła sygnalizatora. 
W tym przypadku okazało się jednak, że sprawa nie 
zakończy się na mandacie. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnych bazach danych wyszło na jaw, że zatrzymany 
kierowca jest poszukiwany w związku z niezapłaconą 
grzywną. Mieszkaniec Częstochowy miał spędzić w 
areszcie ponad 70 dni. Ostatecznie zatrzymany zde-
cydował się wpłacić zaległą grzywnę i po wykonaniu 
policyjnych czynności został zwolniony do domu.

Kłobucka drogówka zapowiada, że kierowcy jadący 
DK 43 w Lgocie, mogą w dalszym ciągu spodziewać 
się podobnych akcji.

Katarzyna Gwara

Przed Sądem Okręgowym w Czę-
stochowie będzie się toczył proces 
przeciwko Waldemarowi K., któremu 
zarzuca się napady na banki. Na 
mapie jego przestępczej działalności 
była również placówka z naszego 
miasta. 

Waldemarowi K. zarzuca się szereg na-
padów na placówki bankowe położone 
w różnych miastach południa Polski. 
Początkowo czyny te nie były w żaden 
sposób ze sobą łączone. Dopiero po za-
trzymaniu mężczyzny w placówce banku 
PKO BP w Rybniku przy ul. 3 Maja 30, 
gdzie usiłował ukraść około 600 tys. zł, i 
przeprowadzeniu czynności procesowych, 

ustalono, że jest on sprawcą ośmiu in-
nych rozbojów. Napadał przede wszystkim 
na placówki Invest Banku. Okradł te 
znajdujące się w Dąbrowie Górniczej, 
Nysie, Raciborzu i Bytomiu. Po drodze 
„wstąpił” też do PKO BP w Katowicach. 
Na mapie jego przestępczej działalności 
była również placówka z naszego miasta.  
10 października 2013 roku napadł na 
Invest Bank w Częstochowie (przy ul. Kiliń-
skiego 42/44). Ukradł wówczas 322 968,89 
zł oraz 850,00 euro. Przestępca był nie-
uchwytny. Zrobił sobie kilkuletnią przerwę 
i do przestępczej działalności powrócił  
1 sierpnia 2016 r. Najpierw napadł na  
ING Bank Śląski w Dąbrowie Górniczej, a 
później na PLUS Bank S.A. w Bielsku Białej.

Mężczyzna zawsze działał według 
tego samego schematu - zapoznawał się 
z zasadami funkcjonowania placówek 
bankowych, słownictwem, sposobami 
przechowywania środków pieniężnych na 
terenie oddziałów, a dodatkowo na „napad” 
stylizował się i przebierał. Używał, peruk, 
czapek, szalików, okularów przeciwsło-
necznych. Akcesoriów tych nie wyrzucał po 
napadzie – część z nich została znaleziona 
w wynajmowanym przez oskarżonego ga-
rażu w Tychach. Z reguły też zabezpieczał 
się zakładając na ręce rękawiczki.  

W trakcie zdarzeń miał ze sobą atrapy 
broni i granatów, które służyły mu do 
wymuszenia na pracownikach banku, a 
czasami i klientach, wydania środków fi-
nansowych. Podejrzany początkowo przy-
znał się do stawianych zarzutów, złożył 
wyjaśnienia. Później jednak się z tego wy-
cofał. Proces będzie toczył się przed Sądem 
Okręgowym w Częstochowie.  

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Na Parkitce otwarto  
nowe Centrum Urazowe

Stanie przed sądem

Napadał na banki

Happening

Na miejscach parkingowych stanęły... 
wózki 

Do końca października 
świeżo upieczeni studenci 
mogą kupić bilet miesięczny 
na Koleje Śląskie w specjalnej 
promocyjnej cenie. Zapłacą 
za niego jedynie symboliczną 
złotówkę.

Oferta Studenciak została uru-
chomiona w 2017 roku, w ramach 
kampanii „Rok Studenta”. - Od 
tego momentu chcemy co roku 
zachęcać studentów pierwszego 
semestru pierwszego roku (stu-
diów pierwszego stopnia), by przy 
wybieraniu środka transportu w 
swoich podróżach na uczelnię 
wzięli pod uwagę pociąg. W tym 
celu wszystkim osobom zaczy-
nającym swoją przygodę ze stu-
diami oferujemy bilet miesięczny 
za symboliczną złotówkę – infor-
mują Koleje Śląskie.

Oferta Studenciak obejmuje 
całą sieć połączeń, z wyjątkiem 
pociągów specjalnych,   po-
ciągów Ornak na odcinku Ży-
wiec – Zakopane oraz odcinka 
Chałupki – Bohumin. Bilet 
można zakupić za pomocą apli-
kacji Skycash i jest on ważny 
od razu po zakupie. Co istotne, 
Studenciak jest dostępny w tym 

kanale sprzedaży przez cały 
październik, a jego okres waż-
ności wynosi miesiąc. Czyli – 
dla przykładu –   bilet kupiony  
5 października będzie ważny do 
4 listopada. -  Zachęcamy wszyst-
kich studentów pierwszego 
semestru, pierwszego roku stu-
diów do tego, by za symboliczną 
złotówkę zdecydowali się na 
przetestowanie jak podróżuje 
się pociągiem i czy sprawdza się 
on nie tylko przy codziennych 
podróżach na zajęcia, ale rów-
nież np. podczas weekendowych 
podróży – zachęcają przedstawi-
ciele Kolei Śląskich.

W trakcie kontroli oprócz bi-
letu niezbędne jest okazanie 
dokumentu potwierdzającego 
rozpoczęcie studiów – legity-
macji studenckiej lub zaświad-
czenia dostępnego na stronie 
Kolei Śląskich w zakładce   Dla 
Podróżnych – Oferty – Studen-
ciak. Znajdziemy tam również 
szczegółowy opis oferty. 

Łącznie w   2017 roku z pro-
mocji skorzystało ponad 3000 
studentów, a w 2018 liczba ta 
zwiększyła się do prawie 4000. 

Katarzyna Gwara

https://www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/studenciak/
https://www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/studenciak/
https://www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/studenciak/
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Dokończenie ze str.  1
Przypomnijmy, Mirosław L.  

od 2012 roku pełnił funkcję 
dyrektora placówki opiekuń-
czo-wychowawczej w Czę-
stochowie. Nadzór nad jej 
działalnością sprawował 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie, jako 
organizator pieczy zastępczej 
nad dziećmi w wieku powyżej 
10 roku życia. Sprawa doty-
cząca molestowania nielet-
nich ujrzała światło dzienne za 
sprawą dwóch wychowawców, 
którzy zaalarmowali MOPS o 
nieprawidłowościach w pla-
cówce. Podczas kontroli wycho-
wankowie wyznali, że ksiądz ich 
molestuje. Zwierzyli się również 
trzem wychowawcom. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
a później opiekunowie z pla-
cówki, powiadomili prokuraturę 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. W związku z podejrze-
niami dotyczącymi popełnienia 
przestępstw wykorzystania 
seksualnego wychowanków  
i naruszenia ich nietykalności cie-
lesnej zostało wszczęte śledztwo. 

Prokurator wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie 
o przesłuchanie kilku wycho-
wanków placówki z udziałem 
biegłego psychologa.

28 września 2016 roku dy-
rektor placówki został za-
trzymany i przedstawiono 
mu zarzuty popełnienia 
przestępstw o charakterze 
seksualnym na szkodę wycho-
wanków. Na wniosek prokura-

tora, sąd aresztował księdza. W 
czerwcu 2017 roku zastosował 
wobec podejrzanego środki 
zapobiegawcze w postaci porę-
czenia majątkowego w kwocie 
50.000 zł, dozoru policji i za-
kazu kontaktowania się z po-
krzywdzonymi.

W akcie oskarżenia mężczyźnie 
przedstawiono 11 zarzutów po-
pełnienia przestępstw. Wśród 
nich były zarzuty doprowa-
dzenia małoletnich do wyko-
nania i poddania się tzw. innym 
czynnościom seksualnym, 
poprzez nadużycie stosunku 
zależności oraz zarzuty naru-
szenia nietykalności cielesnej 
wychowanków, które polegało 
na uderzeniu ich w twarz.

Określone w akcie oskar-
żenia przestępstwa zostały po-
pełnione w latach 2014-2016. 
W postępowaniu status po-
krzywdzonego miało 5 osób, 
które w czasie popełnienia na 
ich szkodę przestępstw miały 
od 14 do 17 lat. Ostatecznie 
sąd skazał Mirosława L. na pięć 
lat więzienia. Ksiądz ma rów-
nież dożywotni zakaz wyko-
nywania wszelkich stanowisk 
oraz działalności związanej  
z edukacją, leczeniem małolet-
nich i opieką nad nimi. Zgodnie 
z wyrokiem mężczyzna zostanie 
umieszczony w zakładzie psy-
chiatrycznym. Poza tym musi 
również zapłacić zadośćuczy-
nienie w wysokości 8 tys. zł, 
8 tys. zł i 2 tys. zł na rzecz po-
krzywdzonych.

Katarzyna Gwara

Molestował nieletnich

Ksiądz usłyszał 
wyrok

Zabytkowy Dom Księcia znajdujący się przy  
al. Wolności 44 na razie nie zostanie sprzedany. 
Przetarg, który zaplanowano na 10 października 
nie odbył się, ponieważ... nie było chętnych na 
zakup nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 
ponad 10 mln złotych. 

Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji za-
bytków. Powstał według projektu Brunona Paprockiego, a 
zbudowany został w latach 1912 – 1913, jako największy 
wówczas gmach mieszkalny w Częstochowie. Po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej budynek przechodził różne 
koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu 
gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. 
Mimo doraźnych prac zlecanych przez administratorów 
obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogar-
szał. W efekcie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Częstochowie lokatorzy zostali wykwate-
rowani. ZGM TBS realizował prace zabezpieczające, które 
miały służyć poprawie bezpieczeństwa wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku. Sporządzono też wstępny kosztorys kom-
pleksowej renowacji obiektu. Wartość prac oszacowano 
wówczas na ponad 40 mln zł. Miasto liczyło więc na to, 
że znajdzie się prywatny inwestor, który odmieni oblicze 
nieruchomości (miasto ma 99,93 proc. udziałów w nie-
ruchomości). Mijały lata, ale decyzji o sprzedaży budynku 
nie było. Dopiero w marcu częstochowscy radni wyrazili 
na to zgodę. Dom Księcia został wystawiony na sprzedaż 
wraz z działkami położonymi przy ul. Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a oraz alei Wolności 44.  
Cena wywoławcza to 10 339 828,68 zł (brutto).  Ostatecznie 
jednak nie było chętnych na zakup obiektu - nikt nie wpłacił 
wadium w wysokości przekraczającej milion złotych.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Niebezpieczne 
odpady.  

Kto się nimi 
zajmie?

10 mln zł

Nikt nie chce 
Domu Księcia

Dokończenie ze str.  1
Reszta odpadów składowana na gruncie Skarbu 

Państwa w użytkowaniu wieczystym prywatnej firmy 
też oczywiście powinna być wywieziona i zneutrali-
zowana, tak aby wykluczyć jakiekolwiek potencjalne 
zagrożenie dla środowiska. - Jeżeli ma zająć się tym 
miasto, wyręczając nie tylko użytkownika gruntu, ale 
i organy administracji rządowej, musi jednak mieć 
do tego tytuł prawny i stosowne środki. Tytułem 
prawnym będzie stosowna decyzja po zakończeniu 
trwającego obecnie postępowania administracyjnego. 
Nie możemy jednak jako Częstochowa dać się po-
nownie okradać i szukać w budżecie środków, których 
nie ma, aby posprzątać bałagan, za który winę ponoszą 
zaniechania ze strony organów administracji rządowej 
– podkreśla Włodzimierz Tutaj. - Tuż przed wejściem 
w życie wspomnianej nowelizacji ustawy o odpadach 
(czyli na początku września br.) wystąpiliśmy do Wo-
jewody Śląskiego o pomoc finansową w neutralizacji 
odpadów, które zostały nielegalnie zmagazynowane 
przy ul. Filomatów. Do tej pory nie otrzymaliśmy od-
powiedzi. Wystąpimy też o możliwe dofinansowanie 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Reakcja na te wnioski pokaże, na ile 
organy rządowe wyceniają swoją odpowiedzialność 
za problem niebezpiecznych odpadów, rozsianych, bez 
reakcji ze strony instytucji państwowych,    po całym 
kraju – tłumaczy. Problem przy ul. Filomatów nie jest 
jedynym – w mieście są jeszcze inne prywatne loka-
lizacje wymagające podobnej interwencji. Szacowany 
koszt wszystkich prac związanych z ich usunięciem, 
nie mówiąc już o możliwych kłopotach ze znalezie-
niem firmy i miejsca utylizacji, to ok. 50-60 mln zł. Dla 
porównania: cały tegoroczny budżet częstochowskiej 
kultury (działalność wszystkich instytucji kultury plus 
imprezy i festiwale - to 36 mln zł).

Katarzyna Gwara

 zdj. Paula Nogaj



Młodzież z Uniwersytetu w Cincin-
nati przybyła do Częstochowy, aby 
zebrać materiał do multimedialnego 
projektu poświęconego miejscom zwią-
zanym z historią Żydów w okresie 
Holocaustu.

Projekt o nazwie ,,Hope after hate” zakłada 
stworzenie filmu o miejscach związanych 
z historią Żydów w Polsce i Niemczech pod-
czas II wojny światowej. Znane z fotografii z 
tamtych czasów miejsca zostaną pokazane w 
ich obecnym kształcie. Efektem projektu ma 

być też strona internetowa, na której znajdą 
się materiały filmowe i zdjęciowe z odwie-
dzonych miejsc. Strona ma być również plat-
formą komunikacji między mieszkającymi w 
różnych krajach osobami, które chciałyby po-
znać miejsca związane z II wojną światową  
i Holocaustem. Na szlaku uczestniczek i 
uczestników projektu znalazły się Warszawa, 
Kraków, obóz Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu oraz Częstochowa.   

- W naszym mieście 7 i 8 października  
goście za Stanów Zjednoczonych odwiedzili 
Hasag Pelcery (największy z zakładów pracy 
przymusowej w mieście), miejsce gdzie stoi 
Pomnik Pamięci Żydów Częstochowian przy ul. 
Strażackiej, Cmentarz Żydowski przy ul. Złotej, 
teren dawnego ,,małego getta” na Starym 
Mieście oraz kamienicę przy pl. Daszyńskiego 
– mówi Marcin Breczko z biura prasowego 
magistratu. - Poznali również historię ro-
dziny Lipszyców, która podczas wojny 
ukrywała się na jednym z poddaszy tej ka-
mienicy. Potomkowie Lipszyców mieszkają 

obecnie w Cincinnati – dodaje. 
Uczestniczkom i uczestnikom projektu to-

warzyszyli operatorzy telewizji ABC, przed-
stawicielka muzeum ,,The Nancy and David 
Wolfe Holocaust and Humanity Center”  
w Cincinnati oraz autorka, producentka i ko-
ordynatorka projektu – Hagit Limor, córka 
częstochowskiego Żyda, Mońka Lipszyca, 
który przetrwał Holocaust. Hagit Limor otrzy-
mała wiele nagród dziennikarskich, w tym  
10 prestiżowych nagród Emmy; jest również 
wykładowczynią dziennikarstwa na Uniwer-
sytecie w Cincinnati.   

- Gościom ze Stanów Zjednoczonych 
dzieje miejsc związanych z Żydami Często-
chowianami przybliżył Wiesław Paszkowski z 
Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy 
(działającego w strukturach Muzeum Często-
chowskiego). Tłumaczenie zapewnił Referat 
Współpracy Krajowej i Zagranicznej, a wsparcie 
organizacyjne – Wydział Kultury, Promocji  
i Sportu UM – podsumowuje Marcin Breczko.

Katarzyna Gwara
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„Hope after hate”

Młodzi Amerykanie o Częstochowie

I ogólnopolska pielgrzymka

Przedsiębiorcy 
na Jasnej Górze

Policjant radzi

Nie drażnij 
zwierząt

Kierowcy

Uważajcie na pieszych
168 skontrolowanych pojazdów i aż 

98 wykroczeń popełnionych w obrębie 
przejść dla pieszych – tak  możemy pod-
sumować kolejną policyjną akcję 
„NURD”.

Akcja prowadzona była w całym kraju. Włą-
czyli się w nią również częstochowscy mun-
durowi. W jej ramach prowadzili działania 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego - pieszych i rowerzystów. Efekt? 168 
skontrolowanych pojazdów i ujawnienie aż 
98 wykroczeń popełnionych przez kierowców 
w obrębie pasów. Zatrzymano również kie-
rowcę, który prowadził w stanie nietrzeźwości.

Przy tej okazji policjanci apelują do kie-
rowców o przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego i pamiętanie, że zderzenie z 
niechronionym użytkownikiem dróg może 
się dla niego skończyć kalectwem, a nawet 
śmiercią. Proszą również pieszych, aby 
przechodząc przez jezdnię upewnili się, że 
nadjeżdżający pojazd jedzie z prędkością po-
zwalającą mu zatrzymać się przed pasami. 
Wchodzenie wprost pod nadjeżdżający po-

jazd najczęściej kończy się tragicznie. Poli-
cjanci apelują także o kierowanie się zasadą 
ograniczonego zaufania względem pozo-
stałych uczestników ruchu, bezwzględne 
zwracanie uwagi na znaki i sygnały dro-
gowe, a także o stosowanie elementów od-
blaskowych. 

Katarzyna Gwara

Jak zachowywać się podczas kontaktu z 
obcym psem? Jak nie rozdrażnić dzikich 
zwierząt? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań przekazał najmłodszym przewodnik 
psa służbowego z Wydziału Prewencji 
KMP w Częstochowie, asp. sztab. Wojciech 
Bożek. Policjant do Miejskiego Przed-
szkola nr 8 przybył oczywiście w 
towarzystwie swojego czworonoga – psa 
Abi.

Asp. sztab. Wojciech Bożek przeprowadził 
prelekcję na temat podstawowych zasad zacho-
wania się wobec psów, ale także wobec innych 
zwierząt. Podczas spotkania dzieci dowiedziały 
się, jak prawidłowo zachować się w sytuacjach 
niebezpiecznych i postępować z czworonogami. 
Najwięcej emocji wzbudził jednak wyjątkowy 
pokaz tresury psa służbowego. Policjant pod-
kreślał, że jednym z podstawowych elementów 
bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami 
jest przede wszystkim rozwaga.

Katarzyna Gwara

Ponad dwustu przedsiębiorców 
wzięło udział w tegorocznej piel-
grzymce na Jasną Górę. 

Jak podczas każdego spotkania na Jasnej 
Górze, przedsiębiorcy zawierzyli swe firmy 
oraz interesy obecne i przyszłe Bogu. Wspólnie 
uczestniczyli w modlitwie, jak również w inte-
gracji środowiska katolickich przedsiębiorców. 
Inicjator pielgrzymki, Przewodniczący Rady ds. 
Społecznych Konferencji Episkopatu Polski  
J. E Ks. Abp Józef Kupny odprawił mszę świętą 
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Po-
nadto pielgrzymi uczestniczący w wydarzeniu, 
wzięli udział w inspirującym spotkaniu z Ro-
manem Kluską – przedsiębiorcą, założycielem 
Optimus S.A., który dał świadectwo wiary po-
przez opowieść o swoim życiu i wierze. We 
wzruszającą podróż o życiu i pracy zabrała także 
Jolanta Grabowska-Markowska – lekarz medycy, 
pediatra, założycielka i Prezes Społecznego To-
warzystwa Hospicjum Cordis. 

Katarzyna Gwara

Inauguracja akcji

Posadźmy drzewo w Częstochowie
W naszym mieście została 

zainaugurowana jesienna 
edycja akcji „Posadźmy drzewo”. 
Na początek łopaty chwycili 
przedstawiciele częstochow-
skiego samorządu i zasadzili 
kilkanaście klonów przy ulicy 
Kanał Kohna - niedaleko Galerii 
Jurajskiej. Teraz czas na samych 
mieszkańców – na miejskich 
działkach wyznaczono miejsca, 
w których instytucje, firmy i 
osoby prywatne mogą sadzić 
drzewa, po uzgodnieniu z Wy-
działem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta.

- Akcja „Posadźmy drzewo” jest z 
jednej strony odpowiedzią na zmiany 
klimatu i wciąż rosnący problem 
smogu, a z drugiej na liberalizację 
przepisów ustawy o ochronie przy-
rody – mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Wszystkim nam za-
leży na tym, żeby zieleni w Często-
chowie było jak najwięcej. Dlatego 
zachęcamy, aby sadzić nowe drzewa. 
Liczymy, że mieszkańcy, firmy, stowa-
rzyszenia chętnie przyłączą się do tej 
inicjatywy – dodaje. Przy tej okazji 

warto wspomnieć, że Częstochowa 
stara się dbać o korzystny bilans 
między liczbą drzew, które trzeba 
usunąć (z przyczyn zdrowotnych, ze 
względów bezpieczeństwa, z wia-
trołomów lub z uwagi na kolizję  
z niektórymi miejskimi inwestycjami),  
a drzewami, które w zamian nasadza. 
Tylko w obecnym i minionym roku 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu, w 
ramach prowadzonych inwestycji, 
posadził lub jeszcze posadzi do 
końca roku blisko 2400 drzew i blisko  
28 tysięcy krzewów, a Wydział Ochrony 
Środowiska UM – 1140 drzew  
i 8 tys. krzewów. Łącznie daje to ponad  
3,5 tys. drzew i 36 tys. krzewów w 
ciągu dwóch ostatnich lat.

W czasie inauguracji akcji „Po-
sadźmy drzewo” prezydent miasta, 
radne i radni posadzili przy Kanale 
Kohna 13 klonów. Oprócz prezydenta 
miasta drzewa sadzili przewodni-
czący Rady Miasta Zdzisław Wolski, 
wiceprzewodniczący Łukasz Kot, 
radne: Barbara Gieroń, Agata Paw-
łowska i Krystyna Stefańska oraz 
radni Łukasz Banaś, Michał Lewan-
dowski, Zbigniew Niesmaczny i To-
masz Tyl. Katarzyna Gwara

Jak można włączyć się do akcji?
Do akcji może włączyć się każdy - na miejskich 

działkach wyznaczono miejsca, w których insty-
tucje, firmy i osoby prywatne mogą sadzić drzewa, 
po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Gatunki drzew zalecane do sadzenia 
to drzewa   liściaste takie jak jarząb, klon, dąb, lipa, 
jesion, grab, buk, brzoza, a także drzewa iglaste, jak 
sosna i modrzew. Sadzonki powinny spełniać wymogi 
stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni 
miejskiej – szczegóły znajdziemy na stronie magi-
stratu. Termin w okresie jesiennym trwa do ok. 15 
listopada,   natomiast  w okresie wiosennym upływa 
ok. 15 kwietnia,  w zależności od ukształtowania się 
warunków pogodowych.

Wykaz terenów do obsadzenia
Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu 

zwiększenia terenów zieleni wśród zabudowy 
mieszkaniowej:

1) ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24
2) aleja Marszałkowska – dz. nr 190/3  

(przy ul. Jankowskiego)
3) aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy MP nr 8) 

dz. nr 69/4, 68/1 obr. 373

4) ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw)  
dz. nr 1/41 obr. 279

Większe powierzchnie do obsadzenia:
1) ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345
2) bulwary nad Wartą (w okolicy Pomnika Chrystusa) 

dz. nr 162 obr. 22
3) ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu 

parku dla psów) dz. nr 162 obr. 22
4)ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu)  

dz. nr 5 160/2 obr. 22
5) Promenada Czesława Niemena – odcinek przy 

Lesie Aniołowskim dz. nr 171/4 obr. 22
6) ul. Sojczyńskiego-Warszyca – dz. nr: 166/16, 

165/20, 163/19, 162/3, 244/1 obręb 24.

Istnieje również możliwość posadzenia drzewa na 
innym niż wyżej wymienione tereny zieleni miejskiej 
np. w pobliżu miejsca zamieszkania, po uzyskaniu 
akceptacji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miasta. O zamiarze przystąpienia 
do akcji należy informować wydział   telefonicznie 
pod numerem tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418  
lub elektronicznie na adres:  

osr@czestochowa.um.gov.pl.

Pełna informacja Wydziału, łącznie z mapkami lokalizacji: 
http://www.czestochowa.pl/page/5853,posadzmy-drzewo-w-czestochowie---jesieniA.html

UWAGA!
Wyprzedzenie pojazdu jadącego w tym 

samym kierunku, który zatrzymał się w celu 
przepuszczenia pieszego – mandat w wyso-
kości 500 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, 
którzy znajdują się na przejściu, chodniku, 
placu lub na skrzyżowaniu, podczas skrę-
cania w drogę poprzeczną - mandat w wyso-
kości 350 zł.

Niezatrzymanie w celu umożliwienia przej-
ścia przez pasy osobie niepełnosprawnej 
- mandat w wysokości 350 zł, oraz powięk-
szenie kolekcji punktów karnych o 10. 

Organizatorami I Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Przedsiębiorców byli: Duszpa-
sterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców 
TALENT oraz Stowarzyszenie Chrześci-
jańskich Przedsiębiorców i Menadżerów  
NOSTRA RES. Partnerami wydarzenia zo-
stali: Instytut Studiów Podyplomowych, 
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Cen-
trum, Nadwiślańska Agencja Turystyczna, 
Węglokoks S.A., Węglokoks Energia oraz 
Polska Grupa Górnicza.

mailto:osr@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl/page/5853,posadZmy-drzewo-w-czEstochowie---jesieniA.html
http://www.czestochowa.pl/page/5853,posadZmy-drzewo-w-czEstochowie---jesieniA.html
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Wymiana  
z Couven 

Gymnasium  
w Aachen

Ostatni tydzień nauki w minionym 
roku szkolnym był dla niektórych spośród 
nas pełen atrakcji. Uczniowie Słowac-
kiego mieli bowiem okazję uczestnictwa  
w wymianie z Couven Gymnasium w 
Aachen zorganizowanej przez p. prof.: 
Zofię Sandak – Bernat przy współpracy z   
p. prof. Karoliną Staszewską.   Tematem 
wymiany były „Zmiany klimatyczne w 
Polsce i w Niemczech”. Uczniowie Sło-
wackiego mogli obejrzeć tereny kopalni 
węgla brunatnego Tagebau Garzweiler, 
zwiedzić Mirschenich, czy zobaczyć Vo-
gelsang Ordensburg oraz Energeticon. 
Nie zabrakło również zwiedzania Brukseli    
(włącznie z Parlamentem Europejskim) 
oraz spotkań z ciekawymi osobami, ta-
kimi jak aktywiści ekologiczni protestu-

jący przeciwko wycince Hombacher Wald, 
czy asystentki pana Jerzego Buzka, które 
opowiedziały uczestnikom wymiany, na 
czym polega praca tłumacza  i asystenta 
w biurze poselskim. Uczniowie wrócili z 
wymiany zachwyceni, z podszlifowanymi 
umiejętnościami językowymi oraz nowymi 
przyjaciółmi i mnóstwem dobrych wspo-
mnień.                                                                                                                                                                                                                                   

 Klaudia Mikuta kl. IIb

Dni Patrona

18 i 19 września 2019r. w naszym liceum 
odbyły się uroczyste obchody 210. rocz-
nicy urodzin patrona naszej szkoły. Z tej 
okazji na Słowaków czekało wiele atrakcji.                                                                                                                
W środę uczniowie i uczennice z klas IIa 
i IIb pod opieką Pań Profesorek Iwony 
Kociołek i Moniki Górnej przedstawili 
prezentacje na temat życia, twórczości i 
podróży słynnego poety. Już następnego 
dnia, w czwartek, nasza szkoła miała 
przyjemność gościć absolwentkę I LO - 
dr Magdę Nabiałek, która jest adiunktem 
Uniwersytetu Warszawskiego. Na sali 
widowiskowej odbył się poprowadzony 
przez Panią Magdę wykład pod chwy-

tliwym tytułem „Słowacki to dramat”. Mło-
dzież miała okazję dowiedzieć się więcej 
na temat interpretacji dzieł wieszcza, a 
także poznać wiele, nieznanych większości 
ludzi, dramatów Juliusza Słowackiego. 
Dr Nabiałek z ogromną pasją odkry-
wała przed uczniami kolejne tajemnice i 
wskazówki dotyczące czytania utworów 
poety. Po wykładzie odbyły się warsztaty  
pt. „Niecodzienna wędrówka przez świat 
słowiańskich baśni   i legend- „Lilla 
Weneda” Juliusza Słowackiego”.                                                          

Zdobyta podczas wykładu oraz warsz-
tatów wiedza z pewnością zostanie wyko-
rzystana przez Słowaków nie tylko w trakcie 
licealnej przygody czy przygotowań do 
matury, ale także w wielu aspektach życia.                                                                                                                                           
 Dominika Musiał kl. IIb

Międzynarodowe 
odwiedziny 

12 września 2019 r. , jak co roku                    
o tej porze, do naszej szkoły zawitała 
młodzież izraelska, która przyjechała 
do Polski, aby odwiedzić miejsca 
związane  z historią jej przodków.                                                                               

Naszych gości powitała Pani dyr. Mał-
gorzata Kaim, następnie uczniowie zo-
stali podzieleni na grupy i przydzieleni 
do sal,w których czekali już na nich 
uczniowie Słowackiego. Tam zaczę-
liśmy się zapoznawać, a następnie wy-
mieniać  upominkami. Wkrótce przez 
radiowęzeł usłyszeliśmy dobrze znaną 
melodię poloneza, którego zatańczy-
liśmy z zagranicznymi gośćmi, prze-
chodząc przez cały budynek szkoły.                                                                                                                              
Program wycieczki grupy z Izraela był 
bardzo intensywny, z tego powodu po 
wielu uczniach było widać zmęczenie, 
więc staraliśmy się zapewnić im jak 
najlepszą zabawę. Jak powiedzieli nasi 
goście, udało nam się osiągnąć ten 
cel i wszyscy świetnie spędzili czas.                                                                                                      
 Klaudia Mikuta kl. IIb

Wycieczka 
prymusów

,,Ciężka praca popłaca” – o tym 20 
września mogli się przekonać    uczen-
nice i uczniowie   Słowaka. Część z 
tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
w nauce  w ubiegłym roku szkolnym, 
została nagrodzona dniem wolnym 

od szkolnych spraw i wyjazdem do 
Pszczyny oraz Ogrodów Kapias w Go-
czałkowicach-Zdroju.   Mieli oni możli-
wość obejrzenia Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie, poznania historii tego 
wspaniałego budynku i jego miesz-
kańców. Następnie udali się do leżących 
niedaleko ogrodów pokazowych Kapias, 
co było świetną okazją do spędzenia 
czasu wśród natury i dowiedzenia się 
czegoś więcej o różnorakich roślinach 
i systemach ogrodowych z najróżniej-
szych zakątków świata. Ogród japoński, 
skandynawski, a może angielski? Każdy 
z pewnością znalazł coś dla siebie.   
Wrażenia uczestników mówią same za 
siebie: ,,Osobiście jestem zauroczona 
pałacem oraz ogrodami - były prze-
piękne” - stwierdziła jedna z uczennic. 
Był to więc idealny moment na wy-
tchnienie i chwilę relaksu, co młodzież  
i nauczyciele z pewnością wykorzystali.

Ewelina Kozłowska kl. IIb

I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
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Dokończenie ze str.  1
Z 1 października stawka podatku 

dochodowego dla osób uzyskują-
cych dochód do kwoty 85.528 zł 
rocznie zmniejszyła  się z 18 do  
17 proc. Z obniżonej stawki sko-
rzystają wszyscy, którzy opłacają i 
rozliczają podatek dochodowy na 
ogólnych zasadach, czyli także eme-
ryci i renciści. Zmiany w wysokości 
progu podatkowego, a tym samym 
zmiany w wysokości świadczenia 
netto świadczeniobiorcy ZUS od-
czują już w świadczeniu wypła-
conym za październik. Świadczenie 
będzie wyższe od kilku do kilku-
dziesięciu złotych miesięcznie, a 
co za tym idzie od kilkudziesięciu 
do kilkuset złotych rocznie. - Dzięki 
obniżeniu stawki podatkowej osoby 
otrzymujące najniższe gwaranto-
wane przez państwo świadczenie 
tj. 1,1 tys. zł  brutto (935 zł netto) 
zyskają „na czysto” 8 zł, gdyż ich 
świadczenie netto wzrośnie do 
943 zł – mówi Beata Kopczyńska 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim. Zakład  
automatycznie stosuje stawkę  
17 proc. wobec wszystkich 
swoich klientów z dochodem do  
85.528 zł. - Realna stawka w rozli-
czeniu rocznym będzie natomiast 
wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 
9 miesięcy ze stawką 18 proc. i  
3 miesiące ze stawką 17 proc. 
Klienci Zakładu mogą składać 
wnioski o rozliczanie według stawki 
17,75 proc. dochodów uzyskanych w 
okresie od października do grudnia 
– podsumowuje Beata Kopczyńska.
 Katarzyna Gwara

Oda  
do starości

Co to za życie bywa  

w MŁODOŚCI !? 

Nie czujesz serca …wątroby …

kości … 

Śpisz jak zabity, popijasz gładko  

i nawet głowa boli cię rzadko. 

*** 

Dopiero człeku twój wiek 

DOJRZAŁY! 

Odsłania życia urok wspaniały … 

Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem 

łapiesz…

Rwie Cię w kolanach … 

Na schodach sapiesz … 

Serce jak głupie szybko ci bije … 

Lecz w każdej chwili czujesz,  

że ŻYJESZ ! 

Więc nie narzekaj z byle powodu! 

Masz teraz wszystko,  

czego za młodu 

nie doświadczyłeś.  

Ale DOŻYŁEŚ! 

*** 

Więc chociaż czasem  

w krzyżu cię łupie 

Ciesz się dniem każdym!

Miej wszystko w DUPIE!!!

Wisława Szymborska

Złóż wniosek do ZUS

Niższy 
podatek dla 
emerytów  
i rencistów

Nowe świadczenie

500+ dla seniorów

Częstochowa seniorom

Korzystaj z ulg!

Ty i ja...
Ty – miałeś w życiu swoje „pięć minut”

Ja – też je miałam...
Ty wtedy szukałeś przygód

Ja – też szukałam...

Byliśmy wtedy bardzo szczęśliwi
Nie znając siebie.

Ty – byłeś gdzieś „ponad wszystko”.
Ja – w „siódmym niebie”.

Lecz czas beztroski minął
Znów szarość dnia
Ty się ustatkowałeś

Tak samo – ja...

Wtedy na mojej drodze
Stanąłeś – Ty.

Szczęście – znowu przed nami
Otwarło drzwi.

Znów mamy swoje „pięć minut”
A może więcej?

Serca nasze złączone
Złączam ręce.

Dzisiaj nie liczę minut
Szczęścia naszego

Lecz upatruję godziny
Przyjścia twojego...

Wanda Sowińska

Rozpoczęło się rozpatrywanie 
wniosków o świadczenia uzupeł-
niające dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Upra-
wionych do niego może być około 
850 tys. osób w kraju, a w woje-
wództwie śląskim ponad 100 tys. 
osób. Warto pamiętać, że świad-
czenie nie jest przyznawane z 
urzędu - stosowne dokumenty 
można było składać od 2 września. 

Dla kogo?
Świadczenie jest adresowane do 

osób, które ukończyły 18 lat, miesz-
kają na terytorium Polski, są niezdolne 
do samodzielnej egzystencji, a łączna 
wysokość dotychczasowych świad-
czeń pieniężnych finansowanych ze 
środków publicznych nie może prze-
kraczać kwoty 1 600 zł brutto. Górnej 
granicy wieku nie ma. 

Niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji będzie musiała zostać potwier-
dzona stosownym orzeczeniem, które 
musi zachowywać swoją ważność w 
momencie zgłoszenia wniosku. Osoby, 
które nie mają takiego orzeczenia, po 
złożeniu wniosku o świadczenie zo-
staną skierowane na badanie przez le-
karza orzecznika ZUS. Orzeczenie muszą 
mieć, także seniorzy, którzy ukończyli 
75. rok życia i z racji wieku ZUS z urzędu 
przyznał im dodatek pielęgnacyjny.

ZUS będzie również honorował wy-
dane przed 1 września 1997 r. przez 
komisję lekarską do spraw inwalidztwa 

i zatrudnienia orzeczenia, zaliczające 
wnioskodawcę do I grupy inwalidów, 
które nadal zachowały swoją ważność 
(tj. nie upłynął okres, na jaki została 
orzeczona I grupa inwalidzka).

Zainteresowanie finansowym wspar-
ciem jest duże. Dziennie oddziały ZUS 
w województwie śląskim przyjmują po 
kilkadziesiąt formularzy, ale samych 
klientów, którzy przychodzą tylko za-
pytać jest znacznie więcej. 

Tylko na wniosek
Świadczenie nie jest przyznawane 

z urzędu. Żeby je dostać trzeba złożyć 
wniosek (formularz ZUS ESUN), który 
można pobrać ze strony www.zus.pl 
lub w salach obsługi klienta ZUS. W 
formularzu należy podać dane oso-
bowe oraz określić sposób wypłaty 
świadczenia. Trzeba także wskazać, czy 
i jakie świadczenia pieniężne finanso-
wane ze środków publicznych dotych-
czas przysługują, jaka jest wysokość 
tych świadczeń oraz który organ je 
wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z 
instytucji zagranicznych. 

Maksymalnie 500 zł
Osobom, które nie są uprawnione do 

świadczeń pieniężnych finansowanych 
ze środków publicznych lub łączna 
kwota przysługujących im świadczeń 
nie przekracza 1100 zł, świadczenie 
uzupełniające zostanie przyznane w 
wysokości 500 zł miesięcznie. W przy-
padku gdy łączna wysokość świadczeń 

wypłacanych ze środków publicznych 
wynosi powyżej 1100 zł, ale nie prze-
kracza 1600 zł, wysokość świadczenia 
uzupełniającego zostanie obliczona 
jako różnica pomiędzy tymi kwotami. 
Przykładowo: osoba uprawniona do 
emerytury w kwocie 900 zł, otrzyma 
świadczenie uzupełniające w kwocie 
500 zł. Natomiast osoba, której emery-
tura przysługuje w kwocie 1300,00 zł, 
uzyska  świadczenie uzupełniające w 
kwocie 300,00 zł.

Do kryterium dochodowego przysłu-
gującego danej osobie uwzględniane 
będą świadczenia pieniężne finanso-
wane ze środków publicznych. Przede 
wszystkim chodzi o emerytury bądź 
renty wypłacane przez ZUS, KRUS i 
inne organy. Do tej grupy zaliczają się 
również świadczenia z pomocy spo-
łecznej o charakterze innym niż jedno-
razowe, np. zasiłki stałe.

Czas na decyzję 
W pierwszych dwóch miesiącach 

obowiązywania ustawy ZUS będzie 
miał nieco wydłużony termin na wy-
danie decyzji nie 30, a 60 dni od 
wyjaśnienia ostatniej okoliczności 
niezbędnej do wydania tej decyzji. 
Świadczenie będzie przysługiwać od 
miesiąca, w którym zostały spełnione 
warunki wymagane do jego przy-
znania, nie wcześniej niż od miesiąca, 
w którym zgłoszono wniosek.

Katarzyna Gwara

Częstochowscy seniorzy są 
dużą, niezwykle ważną grupą 
społeczną, istotną częścią życia 
społecznego naszego miasta. 
Samorząd od dłuższego czasu 
zajmuje się nią w sposób szcze-
gólny, dzięki czemu seniorki  
i seniorzy mogą korzystać z 
dużej liczby aktywności i udo-
godnień, jakie oferuje miasto.

By usystematyzować swe dzia-
łania i monitorować je na bieżąco, 
a także jeszcze lepiej    przystoso-
wywać ofertę do potrzeb starszych 
mieszkańców, samorząd rozpoczął 
realizację programu „Częstochowa 
wspiera Seniorów”. Dzięki niemu 
najbardziej dojrzali mieszkańcy 
miasta zostali otoczeni jeszcze 
większą opieką i wsparciem w   
obszarze aktywności społecznej, 
zdrowia i   bezpieczeństwa. Pro-
gram jest realizowany w trzech 
sferach: zdrowie i bezpieczeństwo; 
aktywność społeczna  (w tym: kul-
tura, rekreacja, wsparcie)   oraz 
rozwój osobisty (w tym działania 
międzypokoleniowe). To właśnie w 
jego ramach uruchomiona została 
aplikacja alarmowa na smartfony 
„Czuj się bezpiecznie”. Dzięki niej 
można w łatwy sposób, za pomocą 
jednego przycisku w telefonie, po-
wiadomić najbliższych o zagrożeniu, 
nagłym wypadku czy złym stanie 
zdrowia. Aplikacja jest całkowicie 
bezpłatna. Można ją pobrać m.in. ze 
strony  www.czestochowa.pl   (baner 
„Czuj się bezpiecznie”). Ogromnym 
zainteresowaniem cieszy się też 
program „Aktywny Senior” propono-
wany przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Seniorzy chętnie ko-

rzystają również z licznych placów 
rekreacji ruchowej na świeżym po-
wietrzu. Mamy też świetnie funk-
cjonujące przy częstochowskich, 
wyższych uczelniach uniwersytety 
trzeciego wieku, które udowad-
niają, że na naukę nigdy nie jest 
za późno. Poza tym mamy Często-
chowskie Centrum Aktywności Se-
niora – mieszczące się w budynku 
przy ulicy Staszica. Miasto realizuje 
również liczne programy zdrowotne 
specjalnie przeznaczone dla osób 
starszych - nie tylko szczepienia 
przeciwko grypie, ale także m.in. 
program rehabilitacji i wspierania 
aktywności ruchowej. A co oprócz 
tego?

Seniorzy mogą między innymi 
korzystać z miejskiego biletu eme-
rytalnego - rocznego. Kosztuje on 
100 zł i jest ważny przez 365 kolej-
nych dni od dowolnie wybranego 
momentu. Przysługuje wszystkim 
emerytkom powyżej 60. roku życia 
i wszystkim emerytom powyżej 65. 
roku, zamieszkałym na ternie Czę-
stochowy. Emeryci powyżej 70. roku 
życia jeżdżą oczywiście w Często-
chowie za darmo. 

Częstochowscy seniorzy od lat 
mogą również uczestniczyć w akcji 
„Kawiarenka dla seniora”, którą 
organizuje i koordynuuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Spe-
cjalnie przygotowane kupony 
uprawniają do zakupu kawy lub 
herbaty za symboliczną złotówkę.

Dzięki karcie „Częstochowski se-
nior” dojrzali mieszkańcy naszego 
miasta mogą skorzystać z licznych 
zniżek, rabatów i  promocji. W bazie 
partnerów programu znajdują się 
min.: kawiarnie, instytucje kultury, 
obiekty sportowe i rekreacyjne, 
kluby fitness, placówki medyczne, 
rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, 
szkoły językowe, usługi fryzjerskie  
i kosmetyczne, taxi, a nawet ośrodki 
wypoczynkowe. Spis wszystkich 
partnerów znajdziemy na stronie 
www.karty.czestochowa.pl

Karta „Częstochowski senior”

Miejsce złożenia wniosku  
o wydanie karty:

Urząd Miasta Częstochowy 
ul.Śląska 11/13,  

parter BOI stanowiska 3 i 4

Za 100 zł bądź za darmo

Kawiarenka dla seniora

W budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Focha 19/21 (tam, gdzie 
m.in. Urząd Stanu Cywilnego)  
– w pokoju nr 46 - swoją sie-
dzibę ma Biuro Obsługi Seniora. 
Trafiający do niego seniorzy 
mogą otrzymać kompleksową 
informację, z czego, kiedy, gdzie 
i w jaki sposób mogą w mieście 
skorzystać. Magistrat uruchomił 
też specjalny numer informa-
cyjny 34  370 71 11,  pod którym 
seniorzy - w godzinach pracy  
UM – mogą uzyskać wszystkie 
informacje w zakresie realizo-
wanych na ich rzecz działań, 
zarówno przez Urząd Miasta 
Częstochowy, jak i inne jednostki 
miejskie.

http://www.czestochowa.pl/
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Jakie są naj-
częstsze choroby 
reumatyczne? Jak 
zahamować ich 
rozwój? Jakie zioła i 
przyprawy działają 
wspomagająco w le-
czeniu schorzeń 
układu ruchowego? 
Odpowiedzi na te i 
wiele innych pytań 
poznali uczestnicy 
pierwszej konfe-
rencji dotyczącej 
chorób reumatycznych, która 
odbyła się w naszym mieście. 

Eksperci omówili tematy z za-
kresu reumatologii, rehabilitacji, 
dietetyki oraz psychologii. Wyda-
rzenie cieszyło się ogromnym za-

interesowaniem. 
W związku ze Światowym Dniem 

Reumatyzmu (12 października) 
w naszym mieście odbędzie się 
biesiada senioralna „Razem idzie 
się lepiej”. Zaplanowano ją na  
11 października  w Red Pub przy 
ulicy Okrzei 15. Wydarzenie ma 
na celu uhonorowanie dziesięcio-
letniej pracy Częstochowskiego 
Stowarzyszenia Reumatyków i Ich 
Sympatyków.

Z tej okazji zorganizowana zo-
stanie wspólna zabawa, podczas 
której zaprezentują się panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin 
Nowych. Przygotują one słodki 
poczęstunek, zaprezentują stroje 
ludowe, a także zaproszą do wspól-
nego śpiewania piosenek. Wyda-
rzenie jest współfinansowane ze 
środków Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego.

Katarzyna Gwara

Już nie mleko z czosnkiem lub 
bańki są doskonałym, domowym spo-
sobem na walkę z przeziębieniem.  
W ciągu ostatnich miesięcy fu-
rorę robią... ziemniaki w skarpetce. 
Podobno katar i kaszel znikają  
w mgnieniu oka.

Jedną z domowych metod walki 
z przeziębieniem, czyli wkładanie 
ziemniaków do skarpet, wypróbowała 
Amerykanka. Debbie z Kalifornii napi-
sała o ziemniaczanych skarpetach na 
Facebooku. Jej post pobił rekordy po-
pularności. 

Wszystko zaczęło się od artykułu 
prasowego o wkładaniu ziemniaków 
w skarpety dziecka podczas choroby. 
Debbie postanowiła wypróbować ziem-
niaczane skarpetki. 

- Mój syn się przeziębił,  stwierdziłam, 
że wypróbuję tę niekonwencjonalną me-
todę i ok. 20-21 włożyłam ziemniaki do 
jego skarpetek – pisze na facebooku 
Debbie. Ku zaskoczeniu młodej mamy 
sposób z ziemniakami zadziałał. – 
Przez całą noc nawet nie kaszlnął, 
katar jak ręką odjął, a do tego spał całe 
12 godzin. Gdy wyjęłam ziemniaki ze 
skarpetki, były czarne. Dla porównania 
kawałki ziemniaka położyłam na szafce, 
żeby zobaczyć różnicę – dodaje Debbie.

Niestety ma jednak dowodów 
naukowych, że domowy sposób z 
ziemniakami naprawdę działa. Le-
karze ostrzegają - objawów choroby 
u dziecka nie należy lekceważyć, bo 
babcine sposoby czasem nie działają i 
może dojść do tragedii.  bea

10. PIĄTEK-NIEDZIELA, 11-13 PAŹDZIERNIKA 2019 ZDROWIE

Konferencja

O chorobach 
reumatycznych

Ziemniaki  
w skarpetce 
sposobem na 
przeziębienie?

 zdj. MZDiT Częstochowa
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Dokończenie ze str.1  
Infrastruktura drogowa na odcinku 

2,5 km od Ronda Szwejkowskiego do 
Skweru Lotników została poddana 
gruntownej przebudowie. - Dzięki 
zakończeniu zadania częstochowscy 
kierowcy zyskali kolejny komfortowy i 
bezpieczny ciąg komunikacyjny, tabor 
firm prowadzących swoją działalność 
na terenach inwestycyjnych może ko-
rzystać z drogi dostosowanej do ruchu 
wysokotonażowego, a pasażerowie 
komunikacji miejskiej korzystają z 
nowoczesnej infrastruktury przystan-
kowej – mówi Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZDiT w Częstochowie. - Zy-
skali także piesi i rowerzyści, do któ-
rych dyspozycji został oddany ciąg 
pieszo – rowerowy prowadzący w kie-
runku granic miasta z jurajską gminą 
Olsztyn. Całość została dodatkowo 
oświetlona energooszczędnymi lam-
pami - dodaje. Do końca listopada po-
jawią się też nowe drzewa. Inwestycja 

kosztowała budżet miasta 22,5 mln zł.
 Zakres prac gruntownej przebu-

dowy ul. Korfantego: 
•długość przebudowywa-

nego odcinka 2,5 km, •wy-
konanie jezdni ul. Korfantego  
o szerokości 7 metrów, •przebu-
dowa istniejących skrzyżowań 
(korekta łuków, • wymiana na-
wierzchni na wlocie), •wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego po prawej 
stronie na całym odcinku, •po lewej 
stronie do zjazdu na teren huty 
przed skwerem Lotników, •wyko-
nanie odcinków ciągu pieszego  
w obrębie skrzyżowań i przy przy-
stankach autobusowych, •budowę 
miejsc parkingowych dla samo-
chodów ciężarowych, •przebudowę 
skweru Lotników w celu wydzielenia 
pętli dla zawracania autobusów, 
•wykonanie kanalizacji deszczowej, 
•budowę nowego oświetlenia.

Katarzyna Gwara

W Częstochowie powstaje System Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej. Specjalne 
wysięgniki zainstalowano już w około połowie 
planowanych lokalizacji. Obejmie on również 
powstające centra przesiadkowe. Z kolei kie-
rowcom życie ułatwią nowe liczniki zmiany 
świateł na skrzyżowaniach, sfinansowane z bu-
dżetu obywatelskiego.

Trwają intesywne prace przy budowie trzech cen-
trów przesiadkowych na terenie naszego miasta – przy 
dworcach: Głównym (Częstochowa Osobowa) od ul. Pił-
sudskiego, Stradom i Raków. Zaawansowanie prac po-
zwala na tymczasowe dopuszczanie do ruchu także na 
zamkniętych dotąd odcinkach ul. Piłsudskiego czy Kor-
fantego oraz na wjeździe z ul. Pułaskiego na wiadukt w 
kierunku DW 908 przy dworcu Stradom. Sukcesywnie 
finalizowane są także budowy kolejnych odcinków 
dróg rowerowych (np. w al. Niepodległości), które do-
celowo połączą wszystkie centra tworząc spójną sieć  
(ok. 10 km). Zakończenie prac związanych z budową 
centrów przesiadkowych zaplanowano w połowie 2020 
roku. - Wówczas kosztem 69 mln zł miasto zyska zupełnie 
nowe otoczenie trzech największych dworców kolejo-
wych wraz z infrastrukturą umożliwiającą lepsze niż 
dotąd parkowanie, korzystanie z komunikacji miejskiej  
i przesiadanie się na inne środki transportu zbiorowego – 
mówi Maciej Hasik rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu w Częstochowie.. 

Na każdym z centrów przesiadkowych będą także 
zainstalowane elementy Systemu Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej. - Poza tym w 47 kolejnych lokaliza-
cjach zostaną zamontowane pozostałe elementy, które 
łącznie jako zintegrowane i cyfrowe tablice zmiennej 
treści będą informowały pasażerów o rzeczywistym 
czasie przyjazdów/odjazdów autobusów i tramwajów 
na najbardziej uczęszczanych przystankach w Często-
chowie. Ponadto System Dynamicznej Informacji Pa-
sażerskiej dzięki swojemu formatowi działania online 

umożliwi informowanie mieszkańców o utrudnieniach i 
zagrożeniach na terenie miasta – tłumaczy Maciej Hasik.  
1000 osobom niedowidzącym z Częstochowy po uru-
chomieniu SDiP zostaną wręczone specjalne piloty, które 
umożliwią głosowe komunikowanie wiadomości z tablic. 
Na terenie miasta trwa instalacja specjalnych wysię-
gników, które będą elementami konstrukcji systemu. Tego 
typu słupy możemy już zobaczyć m.in. przy pl. Daszyńskiego 
czy w al. Najświętszej Maryi Panny. Montaż zrealizowano 
już mniej więcej w połowie planowanych lokalizacji. 
System zostanie uruchomiony z końcem bieżącego roku.  
Jego koszt to ok. 3,5 mln zł.

   Udogodnieniem dla zmotoryzowanych natomiast 
będą na pewno następne liczniki odliczające czas do 
zmiany świateł na kolejnych, ważnych skrzyżowaniach 
w Częstochowie. W ramach budżetu obywatelskiego 
do funkcjonującego już zestawu tego typu instalacji, w 
połowie października dołączą kolejne w pięciu nowych 
lokalizacjach na terenie kilku dzielnic. Będą to skrzyżo-
wania alej i ulic: Krakowska – Wojska Polskiego, Orze-
chowskiego – Wolności – Kopernika, Armii Krajowej 
– Dekabrystów, Dekabrystów – Kilińskiego, Faradaya 
– Legionów. Montaż instalacji może spowodować chwi-
lowe niedogodności w ruchu. 

Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 11 października 2019 r.

 

 

 

 

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009 21.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA RAV4  2.0 D, 4x4, zakup 2015, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT  69.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 34.900 zł

n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D, 
rok prod. 2007, 19.000 zł netto

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2004, kraj. 9.900 zł

n OPEL ASTRA  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł. 22.900 zł
n SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

TOYOTA RAV IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

28.500 złn CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

Koniec inwestycji

Ulica Korfantego gotowa
Inwestycje MZDiT

Na bieżąco o utrudnieniach  
i zagrożeniach

 zdj. MZDiT Częstochowa
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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KONWERSACJE GRATIS
na hasło: 

Profi Lingua!
 

Przyjdź! Al. NMP 15 - a przy zapisie BONUS! 
* Oferta ważna do 26 października

 
ProfiLingua  |  Częstochowa, al. NMP 15  |  tel. 605 112 169
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Lwy Avia Częstochowa 
z brązowym medalem

Przedsezonowa konferencja

Eco-Team oraz Stolzle przedłużyło 
umowy sponsorskie z AZS-em 2020Sprzedaż wejściówek już trwa

Raków Częstochowa  
vs Śląsk Wrocław

Relacja 3. i 4. kolejki

Amatorska Liga Piłki 
Nożnej

W poniedziałek 21 paździer-
nika o godz. 18:00 Raków 
Częstochowa zmierzy się ze 
Śląskiem Wrocław w ramach 
12. kolejki PKO Ekstraklasy na 
GIEKSA Arenie w Bełchatowie. 

Trwa już sprzedaż wejściówek 
na mecz, a także biletów na trans-
port klubowy. Te ostatnie można 
zakupić przez Internet, a także w 
sklepie klubowym w Galerii Juraj-
skiej. Jest on czynny w godzinach 
10:00 - 22:00. Od 16 paździer-
nika bilety zarówno na mecz, jak i 

transport klubowy, będą dostępne 
w kasach stadionowych. W dniu 
meczowym Raków Częstochowa – 
Śląsk Wrocław, wejściówki będzie 
można nabyć również na miejscu 
w Bełchatowie. Klub poinfor-
mował, że kasy na GIEKSA Arednie 
będą czynne od godziny 12:00. 
Osoby, które chcą skorzystać  
z klubowego przejazdu, powinny 
stawić się na zbiórce o godzinie 
15:00. Szczegółowe informacje 
o przejeździe znaleźć można na 
stronie internetowej Stowarzy-
szenia Kibiców „Wieczny Raków”. 

W ubiegłym tygodniu roze-
grane mecze w ramach 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
dały zwycięstwo drużynie ZC 
Michaś. Pokonała ona Koral 
Kłobuck. Natomiast Perła oraz 
Exact Systems Klub 54 Jędryka 
podzieliły się punktami. Aktu-
ralni mistrzowie – zespół 
Michaś pozostaje jedyną dru-
żyną bez straty punktu.

Dobrą dyspozycję potwierdza 
debiutująca w rozgrywkach Perła. 
Dwa zwycięstwa w czterech me-
czach, remis z Klubem 54 i porażka 
jedynie z ZC Michaś to znak, że  dru-
żyny tej nie wolno lekceważyć. Au-
to-Dar/Budmix ma za to zupełnie 
nieudany początek sezonu. Drużyna 
ta od wielu lat zaliczana jest do 
jednych z faworytów rozgrywek i 

pretendentów do medalowych po-
zycji. Nie inaczej jest w tym roku 
lecz jeśli Wojtek z kolegami szybko 
nie odnajdą swojej normalnej, wy-
sokiej dyspozycji to poniesionych 
strat na początku sezonu może już 
nie udać się później odrobić. Swoje 
pierwsze punkty w sezonie zdobyło 
ZF Group zwyciężając z Kozim i 
Przyjaciółmi – relacjonuje Marcin 
Mazik z Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie. 

Wyniki ostatnich spotkań: 
Perła - Amator/CNC 5:0, 
Jagiellończycy - Grubasy 2:0, 
Auto-Dar/Budmix - Marex  2:5, 
Exact Systems Klub 54 Jędryka - TEAM 

ZWD & FRIENDS  4:2, 
Kozi i Przyjaciele - ZF Group  1:5, 
ZC Michaś - Koral Kłobuck  5:2, 
Perła - Exact Systems Klub 54 Jędryka  1:1. 

Podczas konferencji pra-
sowej AZS 2020 Częstochowa 
poinformował, że umowy spon-
sorskie z firmami Eco-Team 
oraz Stolzle zostały przedłu-
żone na kolejny sezon. 
Przedstawiono również plany 
klubu na najbliższą kampanię.

– Cieszymy się, że częstochowski 
biznes, ten większy i mniejszy jest 
razem z nami, towarzyszy nam i 
nas wspiera. Nie przez przypadek 
są to firmy Eco-Team oraz Stolzle, 
które rozwijają się dynamicznie tak 
samo jak nasz klub. Cieszę się, że 
te firmy są razem z nami i wspólnie 
możemy tworzyć częstochowską 
siatkówkę – powiedział prezes klubu 
Wojciech Pudo. Eco-Team to firma 

specjalizująca się w instalacjach 
solarnych i fotowoltaicznych. Trzeci 
sezon z rzędu będzie nazwa firmy 
towarzyszyć będzie nazwie klubu. – 
Cieszy nas ta praca oraz cieszą nas 
wyniki. Uważam, że jest to bardzo 
dobry sponsoring i są to bardzo do-
brze wykorzystane pieniądze. Widać 
jak ten klub się rozwija i cieszymy 
się, że dzieje się to przy udziale 
Eco-Team. Cieszy nas też to, że w 
Częstochowie, która ma tak duże tra-
dycje siatkarskie, ta dyscyplina jest 
bardzo mocna, szczególnie w mło-
dzieżowym wydaniu. Wierzę, że jest 
to zalążek do odbudowania dużych 
tradycji siatkarskich w tym mieście 
– powiedział Jerzy Pałuszka, prezes 
Eco-Team. Także nazwa firmy Stolzle 
będzie widoczna w kolejnym sezonie 

w nazwie klubu.– Spotkaliśmy się z 
AZS-em 2020 rok temu, kiedy podpi-
sywaliśmy umowę sponsorską. Z ra-
dością mogę powiedzieć jak ten rok 
wyglądał i przyznać, że nasze ocze-
kiwania nie były tak ogromne. Ten 
sezon pokazał, że dostaliśmy więcej 
niż oczekiwaliśmy. Myślę, że klub jest 
przygotowany na to, żeby kolejne 
sezony były jeszcze lepsze. Miałem 
wiele możliwości, żeby przyglądać 
się jak działają kluby sportowe i 
muszę przyznać, że tutaj oprócz do-
brego przygotowania fizycznego 
czy taktycznego, sukces możemy 
pokładać w tym, że  w AZS-ie 2020 
występuje bardzo dobre sprzężenie 
między zawodnikami a trenerami. Za-
wodnicy są wspierani mentalnie, co 
jest bardzo ważne. Cieszę się, że mo-
żemy być tego częścią, a także wejść 
w struktury klubu. Na pewno bę-
dziemy chcieli dalej współpracować 
z klubem i rozszerzać tę działalność 
– poinformował prezes Stolzle Artur 
Wołoszyn.

Inauguracja sezonu 2019/2020 w 
II lidze przez częstochowską drużynę 
odbędzie się w najbliższa sobotę 12 
października o godz. 16:00 w Hali 
Sportowej Częstochowa. AZS 2020 
zmierzy się wtedy z LKS Czarni Rzą-
śnia. Klub przypomina, że wstęp na 
mecze jest bezpłatny.

Speedway Grand Prix

 Srebro dla Leona Madsena

Młoda wybitna golfistka z Częstochowy 

Prezydent Częstochowy 
pogratulował Marcie Krawczyńskiej

Lwy Avia przegrały spotkanie 
na własnym obiekcie z MS 
Śląsk Świętochłowice 81:77 w 
ramach IX rundy o Drużynowe 
Mistrzostwo Polski. Mimo po-
rażki, częstochowska drużyna 
już przed ostatnią kolejką za-
pewniła sobie trzecie miejsce w 
klasyfikacji generalnej Mi-
strzostw Polski. 

W barwach Lwów najlepiej za-
prezentowali się Marcin Szymański, 
który w sześciu biegach zdobył 22 

punkty, a także Sebastian Paruzel, 
który na swoim koncie w sześciu 
biegach zapisał 17 punktów oraz 
dwa bonusy. Natomiast wśród gości 
najlepiej zaprezentował się Dawid 
Bas, który zdobył 18 punktów, a 
także Igor Orłowski, którzy wywal-
czył w czterech biegach  14 punktów 
i jeden bonus – poinformował klub, 
który przyznaje, że przed IX rundą 
matematyczne szanse miała także 
drużyna TSŻ Toruń, przegrali jednak 
w niedzielne popołudnie z ULKS 
Mustang Żołędowo 84-75.

Żużlowiec forBET Włókniarza – Leon Madsen w 
minioną sobotę 5 października podczas Speedway 
Grand Prix w Toruniu wywalczył srebrny medal. 
Tytuł najlepszego zawodnika na świecie zdobył re-
prezentant Polski Bartosz Zmarzlik. 

Trzecie miejsce zajął Emil Sajfudtinow. Wśród żuż-
lowców, którzy brali udział w zmaganiach byli również 
pozostali zawodnicy częstochowskich Lwów – Fredrik 

Lindgren, Matej Zagar, a także Adrian Miedziński. Szwed 
uzyskał w Toruniu 7 punktów i w ostatniej rundzie Spe-
edway Grand Prix był ósmy. W klasyfikacji generalnej zajął 
natomiast wysokie czwarte miejsce. Natomiast Matej 
Zagar, który zajął tego dnia piętnaste miejsce, zdobywając 
4 punkty, tegoroczne zmagania ukończył na miejscu dzie-
wiątym. Adrian Miedziński startował z dziką kartą, wziął 
udział w pięciu biegach i zdobył 6 punktów.

Częstochowa ma wybitną 
golfistkę – Matyldę Kraw-
czyńską, która od 2018 roku 
jest reprezentantką polskiej 
kadry golfowej. Podczas sierp-
niowych międzynarodowych 
zawodów na Słowacji była naj-
lepszą zawodniczką wśród 
Polek. Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk pogra-
tulował trzynastolatce 
osiągnięć podczas spotkania w 
Urzędzie Miasta. 

Matylda Krawczyńska podczas 
turnieju Slovak International Ju-
nior Amateur Championship 2019 
była jedną z czterech zawodni-
czek, które współtworzyły ośmio-
osobową kadrę mieszaną. Wśród 
dziewcząt częstochowianka była 
najlepszą zawodniczką. Młoda 

sportsmenka zdobyła również 
złoto podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży oraz XXI 
Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Juniorek. Ponadto obecnie 
znajduje się na 1. pozycji rankingu 
Polskiego Związku Golfowego w 
swojej kategorii wiekowej.  -Tak 
duże sukcesy tak młodej golfistki 
to rzadkość. Zaznajomionym z za-
sadami golfa wiele powie fakt, że 
handicap częstochowianki to 3.7. 
Handicap (HCP) określa poziom 
gry zawodniczki lub zawodnika – 
wynik Matyldy, biorąc pod uwagę 
jej wiek, jest znakomity. Matylda 
na co dzień trenuje w Rosa Pri-
vate Golf Club. Do zainteresowania 
się tą dyscypliną zachęcił ją tata. 
Dziś – mając sporo sukcesów na 
koncie – do regularnych treningów 
motywuje się już sama. Ma na tyle 

doświadczenia, że udział w dużych 
turniejach już jej nie stresuje. Jej 
sportowym idolem jest amery-
kański golfista Tiger Woods – in-
formuje Urząd Miasta Częstochowy. 

 zdj. Lwy Avia

 zdj. Urząd Miasta Częstochowa

 zdj. AZS 2020
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