
Od kwietnia 2019 roku samochody Google Street 
View jeżdżą po naszych drogach w celu robienia 
zdjęć do aktualizacji map. Będzie można jeszcze je 
napotkać do końca października w miastach woje-
wództwa śląskiego m.in. w Częstochowie, 
Bielsko-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach  
i Zabrzu.

Samochody Google Street View przemierzają wiele 
krajów i robią zdjęcia dla swoich użytkowników, by mogli 
poznawać świat w  jeszcze przyjemniejszy sposób. Udostęp-
nianie widoku Street View wymaga dużo pracy. Treści po-
chodzą od pracowników Google oraz współtwórców. Dzięki 
nim możemy poznawać nowe miejsca na świecie poprzez 
wirtualne spacery.

Paula Nogaj

Prokuratura rejonowa w Radomsku uchyliła w ubiegłym 
tygodniu zakaz wykonywania zawodu przez 
Dariusza Hajdenrajcha – znanego częstochow-
skiego urologa, który w marcu 2017 roku został 
oskarżony o gwałt na pacjentce. Postępowanie 
trwa, lekarz nie przyznaje się do winy. Decyzją 
sądu może już wrócić do pracy w zawodzie.

Ciąg dalszy na str.  3

Do końca października

Samochody Google 
Street View  

w Częstochowie
Częstochowa 

Znany urolog może 
przyjmować pacjentów

Uwaga uczniowie

Nauczyciele strajkują? 

Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego ogłosił, że kontynuowany 
będzie strajk w formie protestu wło-
skiego. Od 15 października 
nauczyciele będą wykonywać je-
dynie te czynności, które są opisane 
w statucie szkoły, przedszkolu lub 
placówce. Czego mogą spodziewać 
się dzieci i ich rodzice?

Nauczyciele w ramach protestu wło-
skiego solidarnie mają zrezygnować 
z dodatkowych zadań, takich jak na 
przykład opieka nad uczniami podczas 
wycieczek szkolnych, czy udział w week-
endowych wydarzeniach. -   Zgodnie z 
ustaleniami Prezydium Zarządu Głów-
nego Związek Nauczycielstwa Polskiego 
od 15 października rozpoczyna bezter-
minową akcję protestacyjną, polegającą 
na wykonywaniu tylko tych czynności, 
tych zadań, tych obowiązków, które po 
pierwsze mieszczą się w 40-godzinnym 
wymiarze czasu pracy nauczyciela, a po 
drugie, które są opisane w przepisach 

prawa oświatowego – poinformował 
podczas konferencji prasowej Sławomir 
Broniarz - Nie będziemy wykonywali 
tego, co stało się pewną normą zwycza-
jową, prawem niepisanym, co weszło w 
krew i przyzwyczajenia tych, którzy kie-
rują polską edukacją – podkreślił.

We wrześniu wśród pracowników 
wszystkich typów szkół i placówek 
oświatowych zarówno będących, jak i 
niebędących członkami związku zostały 
przeprowadzone anonimowe ankiety. 
Wypełniło je 227 567 osób. Zawie-
rała ona pytania dotyczące kondycji 
polskiego systemu oświaty, protestu 
i udziału w preferowanej formie akcji 
protestacyjnej.

– Z ankiety wynika, że respondenci 
oceniają kondycję polskiego systemu 
edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 
47% respondentów – 107 959 osób. - po-
informował ZNP. Na pytanie o postulaty, 
którymi w pierwszej kolejności po-
winno zająć się ministerstwo edukacji, 
ankietowani odpowiedzieli, że przede 
wszystkim podniesieniem wynagrodzeń 

nauczycieli oraz zmniejszeniem biuro-
kracji. -Zapytaliśmy także o kontynuację 
protestu, a w przypadku odpowiedzi 
twierdzącej o udział w akcji protesta-
cyjnej. Zdaniem prawie co drugiego 
respondenta działania protestacyjne 
powinny być kontynuowane. Na pytanie 
„Jaka jest Pana/Pani opinia na temat 
działań protestacyjnych w oświacie?”   
47,3% respondentów odpowiedziało, 
że „działania protestacyjne powinny 
być kontynuowane” - dodaje Związek 
Nauczycielstwa Polskiego w komuni-
kacie. Za wznowieniem strajku ogól-
nopolskiego odpowiedziało się 18,6% 
respondentów, za udziałem w manife-
stacjach – 22,3%,a za niewykonywa-
niem pozastatutowych zadań w swojej 
szkole/przedszkolu/placówce, czyli pro-
testem w formie włoskiej – 55,3%. Za 
inną formą protestu głosowało jedynie 
3,8% ankietowanych. Prezydium ZG ZNP 
podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji od 
15 października 2019 roku.

Paula Nogaj

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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W ramach programu „Lepsza Komunikacja w Czę-
stochowie” na terenie Częstochowy oprócz inwestycji 
ukierunkowanych na przebudowę infrastruktury dro-
gowej, mostowej i tramwajowej, w trakcie realizacji 
lub w przygotowaniu są zadania takie jak m.in. bu-
dowa trzech centrów przesiadkowych, cyfrowe tablice  
oraz liczniki do zmiany świateł.  Jak informuje MZDiT 
w połowie 2020 roku planowane jest zakończenie 
wszystkich prac związanych z ich budową w naszym 
mieście.

Ciąg dalszy na str. 5

CBA zatrzymało 9 osób, które działały w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, tworząc korupcyjny 
proceder. Chodzi o zmowy przetargowe, doprowa-
dzanie do niekorzystnego rozporządzania 
mieniem państwowym, a także fałszowania doku-
mentów w gminach Panki, Herby i Opatów.

Ciąg dalszy na str. 3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom wykonawców zainteresowanych dokończeniem 
budowy autostrady A1 na wysokości Częstochowy, 
przedłużyła termin składania ofert w prowadzonych 
obecnie trzech postępowaniach przetargowych. 
Otwarcie ofert nastąpi 14 października 2019 r.

Ciąg dalszy na str. 3

 zdj. pixabay.com
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Dokończenie ze str.  1
– Podejrzani reprezentowali 

szereg firm. Ich zadaniem było 
organizowanie zmów przetargo-
wych. W wyniku takich działań 
kilka gmin w Polsce zostało do-
prowadzonych do niekorzystnego 
rozporządzania swoimi finansami. 
Podczas śledztwa ustalono, że 
zatrzymani oferowali włodarzom 
gmin: Panki, Herby i Opatów 
pomoc przy zdobywaniu środków 
z Unii Europejskiej, w zamian za 
wygrywanie przetargów na tzw. 
projekty miękkie (szkolenia dla 
szkół i przedszkoli). Przestępcze 
praktyki osób zatrzymanych przez 
CBA naraziły samorządowców na 
straty sięgające blisko 3 miliony 
złotych – informuje Centralne 
Biuro Antykorupcyjne w Katowi-

cach. Prokuratura Regionalna ma 
przedstawić zatrzymanym przez 
katowickie Biuro szereg zarzutów 
między innymi: prania pieniędzy 
pochodzących z przestępstwa, 
fałszowania dokumentów, a także 
działania na szkodę kilku gmin. 
W ramach postępowania funk-
cjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego dokonali przeszukania 
miejsca zamieszkania i zatrzy-
mania sprawców przestępczego 
procederu, w wyniku czego zo-
stała zabezpieczona dokumen-
tacja, nośniki danych i kopie 
elektroniczne. Te rzeczy mają być 
dowodem w sprawie. Praca nad 
tym śledztwem nie zakończyła się, 
a funkcjonariusze z CBA w Kato-
wicach nie wykluczają kolejnych 
zatrzymań.

Paula Nogaj

Komisariat Policji w Woźnikach wzbogacił się 
o nowoczesny sprzęt służący do wstępnej kon-
troli stanu trzeźwości. Zakup był możliwy dzięki 
środkom, które zostały przekazane przez burmi-
strza Woźnik Michała Aloszko. 

-Funkcjonariusze KP Woźniki otrzymali urządzenie 
o nazwie iBlow 10. Jest to bezkontaktowy miernik wy-
korzystywany do wstępnej kontroli stanu trzeźwości. 
Sprzęt został zakupiony ze środków przekazanych przez 
Burmistrza Miasta Woźniki Michała Aloszko. To kolejne 
wspólne działanie lokalnych władz samorządowych z 
Komendą Powiatową Policji w Lublińcu mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Pozyskane urządzenie jest ręcznym miernikiem, 

który w bardzo krótkim czasie pozwala np. policjantowi 
przeprowadzającemu kontrolę drogową bezbłędnie 
stwierdzać obecność alkoholu w organizmie kontrolo-
wanego kierującego – informuje Komenda Powiatowa 
Policji w Lublińcu. 

Nowoczesny sprzęt pomoże z pewnością w sku-
tecznym eliminowaniu trzeźwości użytkowników dróg. 
Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na 
naszych lokalnych drogach. 

Paula Nogaj

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 
we współpracy z Miejskim Ośrodku Kultury w 
Kłobucku organizuje spotkanie realizowane w 
ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. 
W programie wydarzenia przewidziano pro-
jekcje odcinków Filmowej Encyklopedii Powstań 
Śląskich ze zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach. Odbędzie się ono  
10 października w MOK w Kłobucku.

-Projekt „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich” 
stanowi uzupełnienie edukacji historycznej miesz-
kańców oraz podniesienia świadomości historycznej na 
terenie województwa śląskiego. Przedstawia życiorysy 

Powstańców Śląskich w formie historii mówionej, za-
prezentowanej przez ich żyjących potomków. Spotkanie 
literackie „Śląsk w literaturze i kulturze” poświęcony 
m.in. twórcom literatury, tekstom literackim wobec Po-
wstań Śląskich, rozmowom z wybitnymi osobistościami 
ze świata literackiego. Spotkanie współorganizowane 
przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie 
oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach – informuje 
Monika Kosielak z Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Częstochowie  Wydarzenie odbywa się w ramach ob-
chodów setnej rocznicy Powstań Śląskich, na której 
będą pokazane reprodukcje oryginalne eksponaty w 
przechowywanych w zbiorach Działu Historii Muzeum 
Częstochowskiego.  Wstęp wolny. 

Paula Nogaj

W miniony wtorek 1 października Biuro 
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
zorganizowało w ramach akcji informacyjno-
-edukacyjnej działania profilaktyczne 
skierowane do pieszych. 

–Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie 
jest ono organizowane każdego roku. W Polsce po raz 
pierwszy „Dzień Odblasków” został przeprowadzony w 
2016 roku w  ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym” ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na po-
ziomie krajowym w 2016 roku. Inicjatorem działania 
była Komenda Główna Policji – informuje Komenda 
Powiatowej Policji. Celem akcji jest zachęcanie jak naj-
większej liczby pieszych do korzystania z elementów 
odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza 
obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabu-
dowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych 
odcinkach dróg. 

 Paula Nogaj

Dokończenie ze str.  1 
Przypomnijmy, że do zdarzenia 

miało dojść w lutym 2017 roku w 
przychodni w radomszczańskim 
szpitalu. 22-letnia mieszkanka 
powiatu pajęczańskiego oskar-
żyła 59-letniego wówczas lekarza 
o gwałt podczas wizyty w gabi-
necie lekarskim. Następnego dnia 
mężczyzna został zatrzymany w 
Częstochowie, w swoim miejscu 
zamieszkania. Postawiono mu za-
rzuty związane z doprowadzeniem 
przemocą pacjentki do obcowania 
płciowego oraz doprowadzenia jej 

do innej czynności seksualnej. Da-
riusz Hajdenrajch został zwolniony 
z aresztu. -Wobec mojego klienta 
został wtedy zastosowany środek 
zapobiegawczy w postaci zakazu 
wykonywania zawodu, który tydzień 
temu decyzją sądu został uchylony. 
Sprawa jest w toku, a dr Dariusz 
Hajdenrajch i my, jego obrońcy 
liczymy na jak najszybsze rozwią-
zanie sprawy – powiedział nam 
adwokat Marcin Janik, który wraz z 
adwokatem Lechem Kasprzykiem  
i adwokatem Romanem Giertychem 
prowadzą sprawę urologa. 

Paula Nogaj

Częstochowa

Znany urolog może 
przyjmować pacjentów

Zatrzymano 9 osób

Zmowy w gminach 
Panki, Herby, Opatów

Komisariat w Woźnikach

Otrzymali nowoczesny alkomat 
przesiewowy

100-lecie Powstań Śląskich

Obchody rocznicy w Kłobucku

Świeć Przykładem

Akcja informacyjno - edukacyjna

Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki

Warsztaty fotograficzne studyjne

Dokończenie ze str. 1
 Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli firmom na ich rzetelne 

przygotowanie, co zdaniem GDDKiA powinno przełożyć się na sprawny 
wybór solidnych wykonawców. Nowy termin we wszystkich trzech po-
stępowań został, który został wyznaczony na 14 października br., dotyczy 
montażu barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - 
węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 
na węźle Rząsawa, wykonania oznakowania poziomego i pionowego na 
odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włącze-
niem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa oraz wyko-
nanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z 
włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa. Wy-
konanie tych elementów jest niezbędne i koniecznie, aby uzyskać zgodę na 
użytkowanie autostrady tego odcinka autostrady. 

Odbędą się konsultacje
Przedłużenie czasu na przygotowanie ofert wynika przede wszystkim z 

powodu pytań, jakie napływają od zainteresowanych przedsiębiorców. Do-
datkowy czas pozwoli na rozwianie ewentualnych wątpliwości, uniknięcie 
nieporozumień i zminimalizowanie ryzyka, które mogłyby się pojawić już 
w trakcie realizacji kontraktu. W katowickim oddziale GDDKiA w najbliższy 
piątek 4 października o godz. 9:00 odbędzie się kolejne już spotkanie z 
potencjalnymi oferentami.  

Prace na A1 nabrały tempa
Przypomnijmy, że w ubiegły piątek 27 września oddany został do ruchu 

wiadukt drogowy nr 358 na autostradą A1, w Białej Dolnej, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 491 relacji Częstochowa – Kamyk. W najbliższym czasie 
udostępniony zostanie również wiadukt nr 356 w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 483 relacji Lubojenka – Częstochowa. Jeszcze wcześniej uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie pierwszego wiaduktu drogowego na węźle 
Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43.

Paula Nogaj

Autostrada A1

Przedłużony termin 
składania ofert

25 października w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Częstochowie odbędą się Warsztaty fotograficzne 
studyjne, organizowane w ramach Mobilnego Uni-
wersytetu Kultury i Sztuki. Aby wziąć udział, należy 
zgłosić się najpóźniej do 20 października. 

Warsztaty przeprowadzone będą pod hasłem „Por-
tret romantyczny – transgresja stylu”. Wstęp na to 

wydarzenie jest wolny. Aby wziąć udział w zajęciach 
można zgłosić się telefonicznie pod numer 34/324 46 
51 lub 34/366 59 64. Ilość miejsc jest ograniczona – de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzącym warsztaty bę-
dzie Antoni Kreis – artysta, fotografik, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografów – Okręg Śląskich. Zajęcia 
potrwają od godziny 16:00 do godziny 21:00. 

 Paula Nogaj
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Pod pewnymi warunkami

Ulgi dla 
częstochowskich 

firm

Spotkajmy się na wyborach

Częstochowa zachęca do głosowania

Od 1 października w Częstochowie

Dyżury mediacyjne w Sądzie Okręgowym
Spotkania informacyjne w za-

kresie mediacji odbywają się od 1 
października w Sądzie Okręgowym 
w Częstochowie w ramach nadcho-
dzącego Międzynarodowego Dnia 
oraz Tygodnia Mediacji. 

-Dyżury mediacyjne prowadzone 
będą przez mediatorów sądowych w 
„zielonym pokoju” w godzinach urzę-

dowania Sądu. Dodatkowo Kurator 
Okręgowy przy Sądzie Okręgowym w 
Częstochowie w miesiącu paździer-
niku w godz. od 12 do 14 w siedzibie 
Sądu Okręgowego w Częstochowie 
przy ul. Śląskiej 8 będzie pełnił dyżur 
i udzielał informacji w zakresie me-
diacji rodzinnej – poinformował sąd. W 
ramach obchodów ma odbyć się rów-
nież konferencja z udziałem Koordy-
natora ds. Mediacji Sądu Okręgowego 

w Częstochowie pani SSO Lidii Dudek, 
Prokuratora Okręgowego Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie, Kura-
tora Okręgowego Sądu Okręgowego 
w Częstochowie i mediatorów. Z kolei  
6 listopada pani SSO Lidia Dudek 
weźmie udział w spotkaniu, które or-
ganizuje Zespół do spraw Mediacji w 
Departamencie Strategii i Funduszy Eu-
ropejskich Ministra Sprawiedliwości. 

Paula Nogaj

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienia 
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy dla 
małych i średnich firm. Warunkiem skorzystania z 
ulgi, jest zaoferowanie nowym pracownikom przynaj-
mniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. To 
propozycja częstochowskich radnych, którzy podjęli 
już uchwałę w tej sprawie. 

Uchwała przyjęta w lutym 2014 roku została zmodyfiko-
wana po raz kolejny. Już w 2017 roku wprowadzono w niej 
zmiany, które jako warunek zwolnienia z podatku od nieru-
chomości wskazywały na oferowanie nowym pracownikom 
przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia. 

-Dobra koniunktura na rynku pracy w Częstochowie trwa 
– fachowcy są nadal poszukiwani. Samorząd – w duchu pro-
gramu ,,Teraz Lepsza Praca” – chce wykorzystać te warunki 
z pożytkiem dla potencjalnych pracownic i pracowników, 
polepszając tym samym jakość miejsc pracy tworzonych 
ze wsparciem miasta. Stąd pomysł kolejnego podniesienia 
progu wynagrodzenia wymaganego na nowo oferowanych 
miejscach pracy. Osobom zatrudnianym na umowę o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu, przedsiębiorcy będą musieli za-
oferować pensje w wysokości przynajmniej 300 proc. mini-
malnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o udzielenie pomocy de minimis – wyjaśnia Marcin 
Breczko z Urzędu Miasta Częstochowy.  Uchwała ma zacząć 
obowiązywać po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W ubiegłym 
miesiącu radni przyjęli także uchwalę w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości na częstochowskich terenach 
specjalnych stref ekonomicznym. Zasady skorzystania z ulg 
są takie same. Pracodawca, aby z nich skorzystać, musi za-
oferować swoim nowozatrudnionym pracownikom przynaj-
mniej trzykrotność wynagrodzenia minimalnego. 

Paula Nogaj

Wybory parlamentarne już w 
niedzielę 13 października. Często-
chowa włączyła się w kampanię 
Związku Miast Polskich, która ma 
na celu zachęcenie mieszkańców do 
głosowania. Urząd Miasta poinfor-
mował, że w najbliższą sobotę  
5 października będzie można zała-
twić na miejscu kwestie związane 
ze złożeniem wniosku o dopisanie 
do spisu i rejestru wyborców,  
a także wydania zaświadczenia o 
prawie do głosowania. 

Miasta należące do Związku Miast 
Polskich wyszły z inicjatywą przeprowa-
dzenia kampanii profrekwencyjnej „Spo-
tkajmy się na wyborach”. Jej celem jest 
zachęcenie do głosowania mieszkańców 
i przypomnienie, że udział w wyborach, 
to nie tylko obywatelski obowiązek, ale 
także świętowanie demokracji. 

Proszę o Wasz udział w wyborach, 
skorzystanie ze swoich obywatelskich 
praw i oddanie głosu na kandydatów 
do Sejmu i Senatu RP– apeluje pre-
zydent Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk - Wierzę, że 13 października 
wszyscy spotkamy się w miejskich lo-
kalach wyborczych. Tym, którzy muszą 
jeszcze załatwić niezbędne formalności 
związane z głosowaniem, umożliwimy 
to także w Urzędzie Miasta w sobotę, 
na tydzień przed wyborami.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
odbędą się w niedzielę 13 paździer-
nika 2019 roku. Swój głos oddać będzie 
można w godzinach otwarcia lokalów 
wyborczych od 7.00 do godz. 21.00. 

Przypomnijmy, że osoby, które chcą 
złożyć wniosek o dopisanie do rejestru 
wyborców, złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców lub pobrać zaświad-
czenie o prawie do głosowania, mogą 
to zrobić w od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miasta Czę-
stochowy, bądź dodatkowo w sobotę,  
5 października w pok. 200 (II piętro bu-
dynku  Urzędu Miasta Częstochowy przy 
ul. Waszyngtona 5, Wydział Spraw Oby-
watelskich). Wyżej wymienione sprawy 
tego dnia będzie można załatwić w godz.  
9.00 – 14.00. Magistrat przypomina, że 
można również zrobić to drogą elektro-
niczną poprzez portale gov.pl, obywatel.
goc.pl oraz platformę epuap.gov.pl, ale 
warunkiem jest posiadanie profilu za-
ufanego. Należy pamiętać, że wniosek 
o dopisanie do spisu czy rejestru wy-
borców należy złożyć lub przesłać do  
8 października, a wniosek o zaświad-
czenie o prawie do głosowania – do  
11 października.

Paula Nogaj

Lubię pomagać ludziom

Wywiad z Łukaszem Kotem – radnym Rady Miasta Częstochowy

O polityce, zbliżających się 
wyborach parlamentarnych, 
głównych założeniach, ale 
także o sukcesach i byciu 
społecznikiem rozmawiamy  
z Łukaszem Kotem – często-
chowskim radnym i kandy-
datem do sejmu. 

Paula Nogaj: Panie Łukaszu, co 
może pan o sobie powiedzieć?

Łukasz Kot:  Ciężko mi usiedzieć w 
jednym miejscu. To chyba najlepiej 
mnie opisuje. Jeżeli miałbym mówić 
o wadach to z pewnością musiałbym 
wymienić pracoholizm. Robię wiele 
rzeczy i uważam, że robię je bardzo 
dobrze. Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk wciąż dokłada 
mi nowe obowiązki, ponieważ wie, że 

doskonale zajmę się sprawami miesz-
kanek i mieszkańców. Ma do mnie 
zaufanie, w związku z tym pojawia 
się coraz więcej rzeczy, którymi się 
zajmuję. Z wykształcenia jestem ma-
gistrem nauk politycznych i te studia 
przydały mi się zdecydowanie dlatego, 
że teraz potrafię szybko uczyć się no-
wych tematów. 

PN: Od początku chciał zostać pan 
politykiem? 

ŁK: Moje studia to lekkie zawirowanie. 
Chciałem być prawnikiem. Starszej 
siostry koledzy kończyli prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i podobało 
mi się, że są tacy mądrzy i fajni. Wtedy 
też chciałem pójść w tym kierunku. Lu-
biłem historię i naukę humanistyczną, 
ale pod koniec studiów stwierdziłem, 
że może jednak politologia będzie dla 

mnie najlepszym rozwiązaniem. To 
ciekawe studia, które uczą zarządzać 
państwem i samorządem. Właśnie ten 
kierunek ukończyłem. Może nie do 
końca przypuszczałem, że moje życie 
potoczy się w ten sposób. Chyba w 
2005 lub 2006 roku zauważyłem, że 
nasze miasto nie jest do końca dobrze 
zarządzane – w szczególności moja 
dzielnica, Mirów. Dlatego zacząłem 
działać w Radzie Dzielnicy. To, że wi-
działem efekty swojej pracy, całkowicie 
mnie pochłonęło, bo najfajniejsze w 
polityce jest to, że jeżeli wymyślimy 
coś i to się ludziom spodoba – drogi, 
ulice czy nawet ławkę, to cieszy.

PN: Jest pan społecznikiem…
ŁK: Wiele osób może tak o sobie po-
wiedzieć, ale faktem jest, że lubię po-
magać ludziom. Jakby ktoś zapytał, 
dlaczego polityka, odpowiedziałbym 
– bo to lubię. To działanie ukierun-
kowane na pomaganie, aby zarówno 
te niewielkie problemy mieszkanek i 
mieszkańców jak i te większe rozwią-
zywać. Czasami, gdy mam na przykład 
dyżury, rozmawiam z ludźmi i widzę, że 
oni często nie wiedzą od czego zacząć, 
gdzie się zwrócić, żeby coś załatwić. 
Dlatego też mają nas, radnych, którzy 
są swojego rodzaju pośrednikami. 

PN: Co uważa pan za swój naj-
większy sukces?

ŁK: Mam nadzieję, że największy 
sukces jest przede mną, ale mogę po-
wiedzieć, że cieszą mnie opinie ludzi, 
którzy twierdzą, że jeżeli chodzi o in-
frastrukturę rowerową, Częstochowa 
zmieniła się na dużo lepsze. Od 2013 
roku jestem społecznym konsultantem 
ds. komunikacji rowerowej w naszym 

mieście, więc cieszą mnie opinie ludzi, 
którzy na co dzień jeżdżą rowerami i 
uważają, że to, co zrobiliśmy w Czę-
stochowie to coś, czym można się 
chwalić. W 2018 roku otrzymaliśmy 
certyfikat jako gmina przyjazna rowe-
rzystom. Mieliśmy kiedyś 32 km, teraz 
mamy 76. Podejrzewam, że na koniec 
roku 2021 dojdziemy do 110 km in-
frastruktury rowerowej. To już będzie 
bardzo dużo, bo właściwie będziemy 
mieć bardzo fajne połączenie północ-
-południe i wschód-zachód. Rower 
staje się częstochowskim środkiem 
transportu i świadczy o tym chociażby 
sukces rowerów miejskich. W ubie-
głym roku mieliśmy ponad 180 tysięcy 
wypożyczeń. 

PN:Startuje pan w zbliżających się 
wyborach. Jakie są pana założenia?

ŁK: Z racji tego, że sporo się zajmuję 
ruchem rowerowym, a przy okazji tu-
rystyką, nie ukrywam, że chciałbym 
zwiększyć atrakcyjność turystyczną 
całego regionu. Częstochowa będzie 
fajnym miejscem dla turystów, jeżeli 
będzie współpracować z gminami 
ościennymi. Z gminą Mstów i gminą 
Olsztyn już mamy wspólne działania, 
żeby doprowadzić to do końca i pro-
mować się takim, jak ja to nazywam, 
trójkątem jurajskim. Chciałbym, aby 
Częstochowa stała się bramą jury, 
czyli jak turysta będzie chciał tutaj 
przyjechać, to zdecyduje, że zacznie 
swoją wycieczkę właśnie w naszym 
mieście i dopiero pojedzie dalej. To 
mój pierwszy punkt. Drugi jest taki, 
że chciałbym dopilnować tego, aby 
gdy już powstanie obwodnica Często-
chowy, była ona bezpłatna. Na razie 
mamy tylko słowne obietnice. Ponadto 

każdy mieszkaniec naszego miasta 
ma problem z wysokością opłaty za 
śmieci. Wynika to z tego, że niestety 
nie ma systemu kaucyjnego, ani roz-
szerzonej odpowiedzialności produ-
centa. Sam mam małe dzieci i widzę, 
że kiedy kupujemy jakieś zabawki to 
opakowanie stanowią na przykład 
cztery różne elementy. Jeżeli zabawka 
pochodzi na przykład z Chin to kupując 
ją, kupujemy także opakowanie, które 
jest niczym innym, jak właśnie śmie-
ciami. Chciałbym, aby opłatą za ich 
gromadzenie obciążyć częściowo pro-
ducentów opakowań. To może wpłynie 
na to, że będą bardziej ekologiczne 
lub przemyślane. Ponadto wspólnie 
z Lewicą chcemy, aby przestrzegane 
były zasady Konstytucji, czyli rozdział 
państwa i kościoła. Chciałbym też, 
aby zdrowie stało się państwowym 
priorytetem i dlatego postuluję za tym, 
aby środki, które przekazujemy z bu-
dżetu na tę jakże ważną kwestię, były 
większe. 

PN: Na konferencji, która miała 
miejsce w ubiegłym tygodniu, 
mówił pan także o symbolicznej 
złotówce od pielgrzyma...

ŁK: Tak, ta przysłowiowa złotówka ma 
pomóc stworzyć dogodne i komfor-
towe warunki dla pielgrzymów, którzy 
przybywają do Częstochowy. Chcemy 
stworzyć dla nich miejsca, w których 
spokojnie mogliby się odświeżyć 
przed wejściem na Jasną Górę. Po-
nadto taka niewielka kwota przydałaby 
się również w kwestii wysokich opłat 
za gospodarowanie odpadami pod-
czas szczytów pielgrzymkowych. 

PN: Dziękuję za rozmowę. 

 zdj. Paula Nogaj

 zdj. UM Częstochowa



Dokończenie ze str.  1
-Strategiczną inwestycją pozostają w realizacji od kilku 

miesięcy jest budowa trzech centrów przesiadkowych 
na terenie Częstochowy wraz z przebudową układów 
drogowych wokół nich. Sukcesywnie finalizowane są 
także budowy kolejnych odcinków dróg rowerowych (np.  
w al. Niepodległości), które docelowo połączą wszystkie 
centra tworząc spójną sieć (ok. 10 km). W połowie 2020 
roku planowane jest zakończenie wszystkich prac związa-
nych z budową centrów przesiadkowych w Częstochowie 
- informuje Marcin Mazik, rzecznik MZDiT. - W październiku 
miasto wzbogaci się o kolejne liczniki w pięciu nowych lo-
kalizacjach na terenie kilku dzielnic. Będą to skrzyżowania 
alej i ulic: Krakowska – Wojska Polskiego, Orzechowskiego 
– Wolności – Kopernika, Armii Krajowej – Dekabrystów,  
Dekabrystów – Kilińskiego, Faradaya – Legionów. Dla zmo-
toryzowanych to kolejne udogodnienia. Poinformowano 
również, że zgodnie z planem na każdym ze wspomnianych 
centrów przesiadkowych zostaną zainstalowane także ele-
menty Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Możemy 
spodziewać się również cyfrowych tablic, które będą informo-
wały pasażerów o rzeczywistym czasie przyjazdów i odjazdów 
poszczególnych środków transportu.  

 Paula Nogaj

 zdj. MZDiT Częstochowa
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Filharmonia malucha

Koncert Jesienny 
muzyki klasycznej

Młody obywatel znad Warty i Dniepru

Przyjechali do 
Częstochowy  

w ramach projektu

Częstochowa

Kolejne liczniki 
przy światłach

Ponownie w naszym mieście

Tymex Boxing 
Night

Koncert Jesienny Filharmonii dla malucha, który odbę-
dzie się w naszym mieście w niedzielę 13 października  
o godz. 11:00 to niezwykłe wydarzenie dla najmłodszych. 
Motywem przewodnim najbliższego koncertu będą instru-
menty dęte drewniane.

Podczas wydarzenia wystąpi Todo Art Trio w składzie Grażyna 
Jursza – flet, Dariusz Jursza – klarnet i Dawid Smykowski – fagot. Po-
nadto gośćmi specjalnymi będą Klara Smykowska – flet oraz Krystyna 
Jursza – fortepian. Filharmonia dla malucha to unikatowe zjawisko 
kulturalne, mające początek w kwietniu 2009 roku. To coś więcej niż 
tylko zwykły koncert. Warto się przekonać. Bilety do kupienia w kasie 
Filharmonii lub na stronie internetowej Filharmonii malucha.

Paula Nogaj

Projekt „Młody obywatel znad Warty i Dniepru” 
umożliwił młodzieży z Perejasławia na Ukrainie 
przyjechać na kilka dni do Częstochowy. Wspólnie  
z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 8 pracowali 
nad rozwijaniem swoich umiejętności i współuczest-
niczeniem w społeczeństwie obywatelskim. 

Ukraińscy uczniowie ze Szkoły Średniej nr 7 w Pereja-
sławiu Chmielnickim wraz z opiekunami gościli w Często-
chowie w dniach 22-26 września. Wspólnie z młodzieżą z 
częstochowskiej Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatow-
skiej mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę o społeczeń-
stwie obywatelskim. Ponadto kształtowali umiejętności, 
dzięki którym można w nim aktywnie i skutecznie działać. 
Projekt zakładał uświadomienie uczestnikom, że to wła-
śnie od ich postaw zależy przyszłość ich państw, a dzia-
łanie we wspólnocie może przynieść wiele dobrego. -Już po 
pierwszym dniu wspólnej pracy zanikła bariera językowa, 
a uczestnictwo w projekcie okazało się przede wszystkim 
świetną zabawą. Każdy dzień poświęcony był osobnemu 
tematowi. I tak młodzi ludzie przyglądali się konstytucji 
polskiej i ukraińskiej z perspektywy praw i obowiązków 
obywatelek i obywateli, tworzyli katalog postaw obywa-
telskich, uczestniczyli też w warsztatach o tolerancji oraz 
spotkaniu z Pełnomocniczką Prezydenta Częstochowy ds. 
Równych Szans -informuje Marek Breczko z Urzędu Miasta 
Częstochowy - Młodzież przeprowadziła też sondę uliczną 
pod hasłem „Czy jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym?” 
Bardzo chętnie angażowała się w wolontariat, odwiedzając 
dom pomocy społecznej. Zachęcała również do zdrowego 
odżywiania, rozdając jabłka. 

Odbyło się również spotkanie uczniów obu szkół z przed-
stawicielem Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli także 
w sesji Rady Miasta Częstochowy. Projekt został zrealizo-
wany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Mło-
dzieży ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Paula Nogaj

Ewa Brodnicka, Robert Parzęczewski i Łukasz Wierz-
bicki to gwiazdy Tymex Boxing Promotion. Ponownie 
pojawią się w naszym mieście podczas Gali Boksu Zawo-
dowego w Hali Sportowej Częstochowa w najbliższy piątek 
4 października. Początek wydarzenia o godz. 19:00.

Trójka zawodników grupy Tymex Boxing Promotion mogą po-
chwalić się 58 zwycięstwami i jedynie 1 porażką. Ewa Brodnicka, 
która obroniła tytuł Mistrzyni Świata WBO kategorii super piór-
kowej na częstochowskim ringu zmierzy się z Edith Soledad Mat-
thysse. Swój tytuł – Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze 
super średniej bronić będzie Robert Parzęczewski. Zmierzy się on 
z Gambijczykiem Patrickiem Mendy. Na gali Tymex Boxing Night 
będzie można obejrzeć 10 walk. Impreza rozpocznie się od walk 
amatorskich, później odbędą się zmagania wstępne, a po sparin-
gach przyjdzie czas na walki z głównej karty. 

Paula Nogaj



W Blachowni odbyło 
się szóste spotkanie 
pasjonatów literatury, 
którzy w sobotę  
7 września wzięli 
udział w akcji Naro-
dowe Czytanie. 
Fragmenty najsłyn-
niejszych nowel 
polskich czytali m.in. 
przedstawiciele lokal-
nych władz oraz 
mieszkańcy gminy. 

– W tym roku czytaliśmy 
nowele pióra znakomitych pi-
sarzy polskich: Elizy Orzesz-
kowej – „Dobra Pani”, Marii Konopnickiej 
– „Dym”, Bolesława Prusa – „Katarynka”, Bru-
nona Schulza – „Mój ojciec wstępuje do stra-
żaków”, Władysława Stanisława Reymonta 
– „Orka”, Stefana Żeromskiego – „Rozdzióbią 
nas kruki, wrony…”, Henryka Sienkiewicza – 
„Sachem” oraz Henryka Rzewuskiego – „Sawa” 
- poinformował lokalny urząd. Czytającymi 
podczas spotkania byli m.in. przedstawiciele 
lokalnych władz oraz mieszkańcy Blachowni. 
Akcja „Narodowe Czytanie” jest objęta hono-
rowym patronatem pary prezydencji. Cel akcji 

jest prosty – to popularyzacja czytelnictwa i 
zwrócenie uwagi na piękno polskiej litera-
tury, potrzebę dbałości o polszczyznę, a także 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

Każdy z uczestników mógł przyjść z wła-
snym egzemplarzem książki i opieczętować 
ją pamiątkowym stemplem, który został nade-
słany przez Kancelarię Prezydenta. To już tra-
dycyjna atrakcja. Ponadto w Blachowni można 
było podziwiać wystawę poświęconą pisarzom 
czytanych nowel. W przyszłym roku to Balla-
dyna Juliusza Słowackiego będzie wiodącą 
książkę w akcji „Narodowe Czytanie”. 

W ramach tegorocznego Święta 
Szlaku Orlich Gniazd Hrabia Krasiński 
zaprosił do swoich ogrodów. Przyjęcie 
oficjalnie otworzył wójt gminy Janów 
Edward Moskalik. 

Obecni podczas wydarzenia byli proboszcz 
parafii Janów Szymon Gołuchowski, proboszcz 
parafii Gorzków – Trzebniów ksiądz Bogumił 
Kowalski, proboszcz parafii Złoty Potok ksiądz 
Ryszard Marciniak, poseł na sejm Mariusz 
Trepka, asystent posłanki Lidii Burzyńskiej 
Kamil Tarasek,    Jolanta Chłądzyńska repre-
zentująca wicewojewodę śląskiego Roberta 
Magdziarza, radny sejmiku śląskiego Stani-
sław Gmitruk, naczelnik wydziału gospoda-
rowania nieruchomościami skarbu państwa 
Małgorzata Kuk, nadleśniczy nadleśnictwa 
Złoty Potok Andrzej Krzypkowski, radni powia-
towi Danuta Tomza i Adam Markowski, radni 
Gminy Janów, sołtysi, mieszkańcy oraz przybyli 
turyści. Przyjęcie zainaugurował spacer Szla-

kiem Poezji i Legend. Przybyli goście mogli 
zapoznać się podczas niego z legendami  
i najciekawszymi zakątkami Złotego Potoku 
oraz okolic. W programie były koncerty oraz 
różnego rodzaju pokazy. Wystąpił m.in. Chór 
im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Po-
toku, iluzjonista Paweł Kwiecień,  kwartet 
smyczkowy „DOBRY TON”. -Na przyjęciu u 
Hrabiego nie mogło zabraknąć również spo-
tkania z poezją Zygmunta Krasińskiego które 
w formie arii operetkowych, wykonał kwartet 
wokalno-instrumentalny „SOGNI D’ORO”. 
Spotkanie z balladą w wykonaniu zespołu 
„Małe Kino” zakończył dzień pełen wrażeń w 
ogrodach Hrabiego Krasińskiego – poinfor-
mowała Agnieszka Kuta-Janikowska. Zgroma-
dzeni goście mogli obejrzeć pokaz strojów 
z epoki, posmakować bankietowych potraw  
i napojów. O przystawki zadbała Spółdzielnia 
Złota Jura, Jurajski Klub Seniora, Zespół Szkół 
im. Władysława Szafera w Złotym Potoku oraz 
Złote Arkady.
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

n Kłomnice 

I Nieznanickie Spotkania 
Artystyczne Seniorów  

n Blachownia

Przedstawiciele władz 
lokalnych czytali polskie 

nowele…

n Poczesna

II Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych

n Złoty Potok

Przyjęcie w ogrodach 
Hrabiego Krasińskiego 

Zaangażowanie i integracja wszyst-
kich seniorów z Nieznanic przyczyniła 
się do organizacji I Nieznanickich Spo-
tkań Artystycznych Seniorów z 
przytupem. Pomogli druhowie z OSP w 
Nieznanicach, a wsparcie techniczne 
zapewniła Lestrada – Paweł Leśniak. 
Na scenie wystąpiły gościnnie Ra-
domszczańska Kapela Podwórkowa 
oraz Kapela z Brzeźnia/Sieradza, dzięki 
seniorowi Edwardowi. 

Podczas wydarzenia obecni byli zapro-
szeni goście – publiczność, przyjaciele i 
sympatycy Klubu Seniora w Nieznanicach 
oraz społeczność środowiska lokalnego. – 
Uroczystego otwarcia dokonała Kierownik 
GOPS w  Kłomnicach,  z  siedzibą w  Zdrowej 
– Anna Kubalska.  W ciepłych słowach i  oka-
zując szacunek wszystkim Seniorom za do-
świadczenie    i   mądrość życiową zwróciła 
uwagę na   możliwości    czerpania wzorów 
zachowania przez młode pokolenie. Ra-
dość ze spotkania wraz z   pozdrowieniami 
w  wypowiedziach okazali: Sekretarz Gminy  

Kłomnice  – Barbara Mizera, Naczelnik Wy-
działu EZK Powiatu Częstochowskiego – 
Leonard Smolarski, Przewodniczący PZEiR 
w  Kłomnicach – Ryszard Całus – informuje 
Urząd Gminy Kłomnice. W programie wyda-
rzenia przewidziano m.in. występ Zespołu 
Śpiewaczego „Zdrowianki” z  GOK Kłomnice.  
– Ku radości seniorów z  naszego Klubu wy-
stąpiła ich   wnuczka – Sylwia Knop, akom-
paniował jej na  gitarze jej brat Daniel Knop. 
Wielkie show zrobił nasz senior Krzysztof 
Gliński, kabaretowo i  na poziomie arty-
stycznym, jak na  Przewodniczącego Zarządu 
Klubu przystało – dodaje Klub Seniora. Warto 
wspomnieć o kulinarnym akcencie wyda-
rzenia. Serwowano ciasto oraz – by tradycji 
stało się zadość – żurek na zakwasie, przy-
gotowany przez seniorki, krokiety z barsz-
czem. Wszystko opisane po to, aby zwrócić 
uwagę na to, w jaki sposób kultywowane są 
tradycje kulinarne. Były tańce integracyjne, 
rozmowy, doznania artystyczne. Seniorzy 
byli zadowoleni i szczęśliwi z przyjemnie  
i kreatywnie spędzonego czasu. 

Już po raz drugi odbył się w Poczesnej 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych. Wydarzenie miało miejsce 29 
września 2019 roku w Hali Sportowej. 
Obecni byli na nim starosta często-
chowski Krzysztof Smela oraz wójt 
gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. 

Impreza miała na celu promowanie twór-
czości artystycznej nieprofesjonalnych ze-
społów artystycznych, rozwijanie współpracy 
kulturalnej środowisk gminnych powiatu 
częstochowskiego, a także zachowanie od za-
pomnienia pieśni, tańców i muzyki ludowej wła-
snego regionu. Jak poinformował lokalny urząd, 
w przeglądzie wzięło udział aż 12 zespołów, 
które funkcjonują na terenie naszego powiatu. 
-Mogliśmy podziwiać muzykę ludową, taniec  
i śpiew oraz niezwykle barwne tradycyjne stroje 
ludowe. Niedzielny przegląd zespołów folklory-
stycznych, to prawdziwa okazja by na jednej 
scenie zobaczyć artystów najlepszych zespołów 
powiatu częstochowskiego – informuje lokalny 
urząd. Zespoły były oceniane przez jury w skła-
dzie: Małgorzata Majer - Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie, Justyna Wilk 
- Dyrektor SP Wrzosowa , kierownik artystyczny 
ZF „Wrzosowianie”, Renata Terlicka -   ds. kultury 
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. 
Nagrody dla wszystkich zespołów ufundował 
starostwa częstochowski - Krzysztof Smela. Po-
nadto w wydarzeniu wzięli udział    Zdzisław 
Wolski - Przewodniczący Rady Miasta Często-
chowy, Adam Morzyk - członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, Andrzej Kubat -    Przewod-
niczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Le-

onard Smolarski - Naczelnik Wydziału Edukacji 
, Zdrowia Kultury, Sportu    i Promocji Powiatu 
Częstochowskiego, Janusz Krakowian - Zastępca 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia Kul-
tury, Sportu   i Promocji Powiatu Częstochow-
skiego, Renata Terlicka - Inspektor Wydziału 
Edukacji, Zdrowia Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu Częstochowskiego, Bernadetta Niem-
czyk - Krajowa Przewodnicząca KGW, Małgo-
rzata Majer - Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Częstochowie, Wójt Gminy Mstów 
- Tomasz Gęsiarz, Przewodniczący Rady Gminy 
Mstów - Krzysztof Choryłek, Wójt Gminy Starcza 
- Wiesław Szymczyk, Sekretarz Gminy Poczesna 
- Renata Smędzik, dyrektorzy placówek oświa-
towych: Jadwiga Knapik - Dyrektor SP Poczesna, 
Ewa Rakowska - Dyrektor Przedszkola w Po-
czesnej, dyrektorzy samorządowych instytucji 
kultury, radni Gminy Poczesna, przewodniczące 
i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi, 
media oraz wszystkie osoby zaprzyjaźnione  
z Gminą Poczesna. Dodatkową atrakcją były wy-
stępy zespołu Iskierki, Błyski i Takt z lokalnego 
Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekre-
acji w Poczesnej. Choreografię występujących 
dzieci przygotowała Paulina Peryga. – Najważ-
niejszą   ideą   organizacji dzisiejszej uroczy-
stości było     przede wszystkim kultywowanie 
tradycji, propagowanie bogactwa kultury lu-
dowej oraz przybliżenie piękna i  różnorodności 
folkloru. Ważną rolą przedsięwzięcia była rów-
nież integracja amatorskich środowisk twór-
czych związanych z   kulturą ludową, wymiana 
doświadczeń artystycznych oraz pielęgnowanie 
własnej tożsamości kulturowej – podsumowuje 
lokalny urząd. 

 zdj. Urząd Gminy Kłomnice

 zdj. Urząd Gminy Janów

 zdj. Urząd Gminy Blachownia
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Konferencja naukowa

„Jak wspierać codzienność osób ze spektrum autyzmu”
 27 września  2019r. w Spe-

c j a l n y m  O ś r o d k u 
Wychowawczym „Dom dla 
Chłopców „ w Częstochowie   
ul. Kubiny 2/4 odbyła się  ko-
lejna już konferencja naukowa 
dotycząca autyzmu. Tym razem 
zastanawiano się i dyskuto-
wano bardzo praktycznie - jak  
wspierać codzienność osób ze 
spektrum autyzmu. Organiza-
torami tego  cyklicznego  już 
wydarzenia była Fundacja 
Primo Diagnosis oraz SOW 
„Dom dla Chłopców”.

Patronaty honorowe  nad tym 
ważnym spotkaniem przyjęli : 
Prezydent Miasta Krzysztof Maty-
jaszczyk, Arcybiskup Wacław Depo 
oraz Rektor Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego  im. Jana 
Długosza prof. Anna Wypych–Ga-
wrońska. 

Konferencja zrealizowana była w 
ramach zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pt.” Badania przesie-
wowe pod kątem zaburzeń ze spek-
trum autyzmu u 2-letnich dzieci 
mieszkańców Miasta Częstochowy.”

Otwierając konferencję i wi-
tając  licznie zgromadzonych gości  
i uczestników organizator Małgo-

rzata Pintele  gospodarz i dyrektor 
SOW  „Dom dla Chłopców” pod-
kreśliła  potrzebę takich spotkań 
wskazując  na szybki wzrost  liczby 
chłopców ze spektrum autyzmu 
w rzeczywistości  wychowawczej 
Ośrodka , a tym samym-konieczność  
dostosowania opieki  i warunków 
do  ich potrzeb rozwojowych.

Anna Kościańska  prezes fundacji 
Primo Diagnosis poinformowała 
zebranych,  iż konferencja jest  ele-
mentem szerszej kampanii wcze-
snego rozpoznawania zaburzeń ze 
spektrum autyzmu u małych dzieci  
realizowanego wspólnie z Urzędem 
Miasta Częstochowy.”

Konferencja zgromadziła liczne 
grono rodziców, terapeutów, wycho-
wawców- ponad 120 zarejestrowa-
nych uczestników.

 Obok wystąpień dużym zain-
teresowaniem cieszyły się  zajęcia 
warsztatowe  z technik muzykote-
rapii i zajęć ruchowych. Szczęśliwcy 
którzy odpowiednio wcześniej 
zarejestrowali się na konferencję   
i warsztaty, mogli  poznać skuteczne 
techniki pracy przekazane  przez  
specjalistów, pracowników SOW 
„Dom dla Chłopców”

Konferencje poprowadziła dr 
Anna Banasiak pracownik Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego w Częstochowie 
jednocześnie wiceprezes fundacji 
Primo Diagnosis.

Rozpoczynając obrady wskazano 
jak ważna jest samoświadomość   
u osób z ASD i jak to wpływa na ich 
samopoczucie i funkcjonowanie.

Psychiatra dziecięcy rozwiał 
wszelkie mity związane ze stoso-
waniem terapii farmakologicznej 
powołując się na pozytywne efekty 
stosowania  neuroleptyków w auty-
zmie które co prawda nie likwidują 
objawów osiowych zaburzenia ale 
regulują  częste współwystępujące 
z nim psychiczne symptomy. 

Następne wystąpienie związane 
ze stosowaniem diet i pożywienia 
właściwego dla osób ze spektrum 
autyzmu przekonało obecnych  
o niedocenianej roli właściwego ży-
wienia w życiu. W przypadku dzieci 
z autyzmem tzw. odżywianie mózgu, 
czy układu nerwowego jest nie-
zbędne dla rozwoju.

Ostatnia prelegentka wskazała 
na ważność uwzględniania profilu 
sensorycznego osób ze spektrum 
autyzmu i dostosowania środo-
wiska, aktywności, monitorowania 
natężenia bodźców sensorycznych 
w otoczeniu. Zaapelowała aby tzw. 

trudne zachowania dziecka widzieć 
w kontekście niewłaściwej modu-
lacji sensorycznej- przeładowania 
lub tzw. pustki sensorycznej.

Konferencji towarzyszyła wy-
stawa pięknych prac artystycznych  
i malarskich wychowanków  reali-
zowanych w ramach  prowadzonej  
w SOW „Dom dla Chłopców” arte-
terapii. 

Zamykając spotkanie wycho-
wankowie Ośrodka podzięko-
wali  mini - występem wszystkim 
obecnym za udział w konferencji, 
zapraszając  wszystkich do siebie 
ponownie za rok.

 Reasumując  spotkanie organi-

zatorzy podkreślili  ważność takich 
spotkań ułatwiających  rozumienia 
istoty zaburzeń ASD bowiem lęk  
przed nieznanym , niewiedza, nie 
sprzyja budowaniu relacji, zamyka 
kontakt.  Jednocześnie trzeba wie-
dzieć, iż każde zachowanie  dziecka 
nawet trudne, nielogiczne  czemuś 
służy i jest formą komunikatu / 
nie zawsze zrozumiałego dla nas/. 
Naszą powinnością jest  starać się 
je właściwie odczytać i tak tworzyć 
warunki, środowisko aby było przy-
jazne, bezpieczne, wspierające dla 
specyficznych potrzeb osób ze spek-
trum autyzmu.

 Anna Kościańska

 zdj. Anna Kościańska

KMP w  Częstochowie

Podsumowanie 
działań „SMOG”

MOSiR przyjmuje zapisy na kurs

Czas na naukę 
pływania

Krzyż Niepodległości z Gwiazdą

Prezydent Częstochowy otrzymał 
odznaczenie

Częstochowa

Senioralia pełne atrakcji

W miniony poniedziałek 30 września trzy-
dziestu czterech funkcjonariuszy wydziału ruchu 
drogowego zaangażowanych było w działania pod 
nazwą „SMOG”. Celem akcji było przede wszystkim 
zwróceniem uwagi na prawidłowy stan tech-
niczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Kontroli poddanych zostało 109 samochodów.  
W trakcie działań zatrzymano 13 dowodów rejestracyj-
nych, które okazały się niesprawnie technicznie. Jak in-
formuje Komenda Miejska Policji w Częstochowie, wśród 
nich były dwa pojazdy, które emitowały nadmierną ilość 
spalin. Akcja „SMOG” miała również charakter informa-
cyjno-edukacyjny. -Pamiętajmy, że transport, szczególnie 
na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia 
jakości powietrza. Policjanci przypominali kierującym, 
że dający się we znaki smog, to również „zasługa” nie-
sprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o 
nadmiernej toksyczności – apeluje KMP w Częstochowie.

 Paula Nogaj 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Często-
chowie przyjmuje zapisy na kolejny kurs nauki 
pływania na Pływalni Krytej przy al. Niepodle-
głości 20/22. W ramach kursu przewidzianych 
zostało 10 godzin lekcyjnych. Początek kursu już 
12 października.

- Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu -  
w soboty i niedziele o godz.13.15 lub 14.  Minimalny 
wiek uczestnika kursu wynosi 7 lat. W grupie może być 
maksymalnie 13 osób. 

Kurs rozpocznie się 12 października i potrwa do  
10 listopada. Koszt to 225 zł. Opłatę należy uiścić w dniu 
rozpoczęcia zajęć – informuje MOSiR. Zapisy oraz więcej 
informacji pod numerem telefonu: 34 363 45 27.  

Obowiązkowe zebranie organizacyjne (tylko dla 
nowych uczestników) odbędzie się 12 października  
o godz. 12.45.

Paula Nogaj 

Prezydent Częstochowy odebrał 
wyróżnienie, jakim jest Medal Krzyż 
Niepodległości z Gwiazdą 28 wrze-
śnia w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. 
Uroczystość towarzyszyła XVIII Ja-
snogórskim Spotkaniom Środowiska 
Policyjnego, których zasadnicza część 
odbyła się w niedzielę, 29 września – 
w 100. rocznicę powstania Policji 
Państwowej –    i była połączona ze 
świętem patrona formacji. 

- Policjanci m.in. złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Marszałka Piłsud-
skiego na pl. Biegańskiego, zapalili 

znicze przed pomnikiem błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki, wzięli też 
udział w apelu pamięci przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza w al. Sienkie-
wicza – informuje UM Częstochowy. 
Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą to 
odznaczenie o charakterze honorowym i 
pamiątkowym. W okresie trwania Naro-
dowych Obchodów 100. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 100. rocznicy powstania 
Policji Polskiej medal nadawany jest 
członkom Niezależnego Związku Zawo-
dowego Policjantów oraz osobom spoza 
środowiska związkowego i policyjnego.  
Policyjni związkowcy przyznają Medal 

Krzyż Niepodległości za podejmowanie 
efektywnych działań na rzecz Związku  
i środowiska policyjnego. 

 Paula Nogaj

Tradycyjnie w Częstochowie odbędą 
się Senioralia, których główną atrakcją 
będzie koncert Haliny Kunickiej oraz 
wypełniony piosenkami z lat 50. spek-
takl ,,Zaczarowany koń”. Będą miały 
miejsce, jak poprzednio, w  Hali Spor-
towej Częstochowa. Jak informują 
organizatory, nie    zabraknie propo-
zycji rekreacyjnych czy oferty 
organizacji działających na rzecz se-
niorek i seniorów.

,,Senioralia” to przede wszystkim okazja 
do wspólnej zabawy, tańców, ćwiczeń  
i aktywnego spędzenia czasu wśród zna-
jomych. Coroczna impreza – łącząca pro-
pozycje kulturalne z rekreacyjnymi – jest 
istotnym elementem miejskiego pro-
gramu ,,Częstochowa wspiera seniorów.”     
   – To, że żyjemy w Częstochowie, mieście 
z tyloma zakładami pracy, osiedlami, dro-
gami i szkołami, zawdzięczamy tym osobom, 
które je budowały, czyli seniorom –  powie-
dział podczas spotkania z dziennikarzami 
zapowiadającymi „Senioralia” prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Zawsze mówię o 

takich osobach, że one już nic nie muszą, a 
wszystko mogą. To z myślą o nich powstał 
program „Częstochowa wspiera seniorów”, a 
także same „Senioralia”.

10 października, w holu głównym Hali 
Sportowej Częstochowa już o godz. 10.00 
otwarte zostaną stoiska organizacji działają-
cych na rzecz seniorek i seniorów. W senior-
skiej ofercie będą zajęcia Zumby, gimnastyka 
ogólnorozwojowa czy ćwiczenia służące do-
brej kondycji kręgosłupowi. Organizatorzy 
podkreślają, że wstęp na imprezy pierwszego 
dnia jest bezpłatny. W czwartek ,,Senioralia” 
skupią się na propozycjach rekreacyjnych. 
Drugi dzień – 11 października – będzie 
dniem koncertowym. Główną gwiazdą bę-
dzie ciesząca się od dekad niezmienną sym-
patią publiczności Halina Kunicka. Wejdzie 
na scenę o godz. 20.00. Przed koncertem 
Haliny Kunickiej, o godz. 18.00, Teatr im. A. 
Mickiewicza wystąpi z widowiskiem mu-
zycznym ,,Zaczarowany koń.”  Po widowisku 
,,Zaczarowany koń” zostaną wręczone na-
grody w konkursie „Częstochowski Aktywny 
Senior”, a po koncercie Haliny Kunickiej bę-
dzie można jeszcze bawić się przy muzyce 

DJ-a. Wśród osobowości, których zaproszenie 
na tegoroczne święto seniorów brano pod 
uwagę, była także Irena Santor. Ostatecznie 
wybór padł jednak na Halinę Kunicką – rów-
nież dlatego, że Irenę Santor, wielką damę 
polskiej piosenki, będzie można usłyszeć 
w Filharmonii Częstochowskiej już 20 paź-
dziernika. Bilety na koncerty 11 października 
osoby powyżej 60. roku życia będą mogły 
kupić w cenie 10 zł. Wszyscy inni –   w cenie 
100 zł.. Dostępne od 1 października w Miej-
skim Domu Kultury (ul. Łukasińskiego 50/68), 
Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”  
(ul. Dąbrowskiego 1), Miejskiej Galerii Sztuki   
(al. NMP  64), Częstochowskiej Organizacji 
Turystycznej (al. NMP 65), „Hali Polonia”  
(ul. Dekabrystów 43) oraz Hali Sportowej 
Częstochowa (ul. Żużlowa 4). Będą też dys-
trybuowane w uniwersytetach trzeciego 
wieku, na spotkaniach inaugurujących nowy 
rok akademicki. Organizatorami dwudnio-
wego święta seniorów są Urząd Miasta 
Częstochowy, Miejski Dom Kultury, Hala 
Sportowa Częstochowa oraz Stowarzyszenie 
Sportowa Częstochowa.

Opr. Paula Nogaj

 zdj. UM Częstochowa
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Sezon na grzyby w pełni
Na ten moment wielu z nas czekało z utęsknieniem. Jesień to idealna  pora, aby ruszyć do 

lasu w poszukiwaniu grzybów. Niektóre są jaskrawe – ich kolorowe kapelusze dają się za-
uważyć z daleka. Aby zobaczyć inne, musimy spokojnie przysiąść na ściółce i wolno wodzić 
wzrokiem po igłach, pniakach, gałązkach. Liczba zbieranych gatunków grzybów jadalnych w 
naszym kraju nie jest wcale zawrotna. Teoretycznie mamy ich kilkadziesiąt gatunków. W prak-
tyce jednak ograniczamy się tylko do kilku. Jedynie nieliczni grzybiarze-znawcy lub po prostu 
eksperymentatorzy, zbierają więcej niż dziesięć gatunków.

Warto pamiętać, że owocniki grzybów to żyjące organizmy, które nawet 
po zerwaniu nadal rozwijają się i  oddychają, wydzielając dwutlenek węgla 
i  wodę. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przechowywanie owoców 
grzybobrania. Najlepsze są szerokie, wiklinowe koszyki, a nie plastikowe 
wiadra, torby czy woreczki. Nawet najpiękniejsze owocniki szlachetnych 
gatunków grzybów mogą być przyczyną zatrucia, gdy przechowywane 
będą w foliowej torebce i ulegną zaparzeniu. Często wybieramy się na 
grzybobranie daleko od domu. W trakcie szybko postępujących procesów 
gnilnych wywołanych złym przechowywaniem grzybów wydzielają się 
toksyny, szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego nawet powszechnie 
znane kurki czy podgrzybki mogą nam zaszkodzić, gdy je źle przechowamy.

Gatunki jadalne grzybów łatwo pomylić  
z bardzo podobnymi niejadalnymi lub wręcz 
trującymi (często śmiertelnie!). By mieć pew-
ność, że wszystkie okazy, które   trafiły do na-
szego koszyka, są na pewno jadalne,   podczas 
grzybobrania powinniśmy się kierować kilkoma 
bardzo ważnymi zasadami.

Ostrożność tak naprawdę powinien zachować 
każdy. Trzeba pamiętać, że wśród ofiar zatruć 
grzybami są również ci najbardziej doświadczeni 
zbieracze.

Przede  wszystkim zbierajmy i jedzmy grzyby, 
co do których mamy absolutną pewność, że są 
gatunkami jadalnymi – a więc tylko te, które  
dobrze znamy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapytajmy 
bardziej doświadczonych grzybiarzy lub zgłośmy 
się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po in-
dywidualną, bezpłatną poradę.

Jeżeli nasza wiedza o grzybach jest niewielka, 
zbierajmy tylko te okazy, które pod kapeluszem 
mają tzw. gąbkę.

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

n Nie zbierajmy zbyt młodych grzybów. Nie mają 
one jeszcze wykształconych cech charaktery-
stycznych dla swojego gatunku i łatwo pomylić 
te jadalne z trującymi. 

n Nie wrzucajmy do koszyka też grzybów zbyt 
starych. Te z kolei mogą być toksyczne.

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

n Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy znaleziony grzyb 
jest przydatny do spożycia, to lepiej pozostawić 
go w lesie.
Aby żaden trujący mieszkaniec lasu nie trafił na 

nasz talerz, dokładnie sprawdźmy, co wkładamy do 
koszyka. Wtedy z pewnością godzinne spacery „ło-
wieckie” przyniosą wymierne korzyści i duchowe  
i kulinarne.

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

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasa-
dzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Nie 
wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, 
gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do  
4m  wysokości, w drzewostanach nasiennych i 
powierzchniach doświadczalnych, w ostojach 
zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obsza-
rach chronionych: w rezerwatach i parkach na-
rodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać 

zakazu wstępu na tereny wojskowe. Należy 
oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż 
nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże zna-
czenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś 
grzyb jest rzadki i ginący to także oszczędźmy 
go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od 
miejsca występowania część gatunków grzybów 
podlega całkowitej ochronie gatunkowej – po-
znaj dokładnie listę tych  grzybów, zanim  wy-
bierzesz się do lasu.

Dwa rosnące obok siebie grzyby 
tego samego gatunku mogą wy-
glądać inaczej, a dwa różne  
– trujący i jadalny – być łudząco po-
dobne. Jak zatem rozpoznać grzyby 
trujące?

Niestety, nie istnieją żadne nie-
zawodne sposoby na rozpoznanie 
grzybów trujących. Niektóre ładnie 
pachną, są słodkie i nie ciemnieją 
po przekrojeniu. Natomiast sinieją 
zarówno jadalne podgrzybki, jak  
i trujące borowiki szatańskie. Nie 
jest również prawdą, że w czasie 
gotowania grzybów trujących 
ciemnieje cebula lub zanurzona  
w potrawie srebrna łyżeczka. Ciem-
nieją, ale ze względu na związki 
siarki znajdujące się zarówno w 
grzybach jadalnych, jak i trujących. 
Niektórzy twierdzą, że jeśli grzyb   
jest nagryziony przez ślimaka, to 
znaczy,   że jest jadalny. To również 
mit, w który nie wolno wierzyć.

Pocieszające   jest jednak to, że 
liczba gatunków grzybów silnie 
trujących,   takich które   zdarza się 
nieostrożnym grzybiarzom zebrać  
i zjeść, bo są duże i mniej lub bar-
dziej podobne do zbieranych jadal-
nych, nie jest wielka.

Najbardziej niebezpieczny jest 
muchomor zielonawy (sromot-
nikowy). Ze statystyk wynika, że 
niemal wszystkie bardzo ciężkie  
i śmiertelne zatrucia są spowo-
dowane właśnie przez niego. Jego 
cechy charakterystycznie powinien 
znać każdy, kto wybiera się na grzy-
bobranie. Ma on oliwkowozielony, 
wypukły lub prosty, gładki   kape-
lusz - na   brzegu zwykle jaśniejszy, 
czasem żółtawy. Jego średnia to 
zazwyczaj 5-15 cm. Trzon sięga do  
15 cm. Ma grubość do 2 cm. Jest 
walcowaty, w nasadzie zakończony 
bulwą o średnicy do 4 cm. Bulwa 
otoczona jest wysoką, białawą i 
odstającą pochwą. Kolor trzonu 
białawy z odcieniem żółtawo-zie-
lonkawym. Posiada wyraźny, zwisa-
jący pierścień o kolorze od białego 
do żółtawego. Powyżej pierścienia 

trzon jest gładki, pod pierścieniem 
występują delikatne łuski, czasami 
tworzące zygzakowaty wzór.

Właściwie 90% śmiertelnych za-
truć grzybami w Polsce powodują 
właśnie muchomor zielonawy oraz 
jadowity. Często zatrucia powoduje 
też krowiak podwinięty, który przez 
bardzo długi czas był uznawany za 
cenny grzyb jadalny i często zbie-
rany ze względu na dobry smak, 
dużą wydajność i łatwość w roz-
poznaniu. Dla większości ludzi 
gatunek ten rzeczywiście był nie-
szkodliwy. Jednakże u niektórych 
po jego spożyciu pojawiły się przy-
padki silnych zatruć. Zawarta w 
krowiaku substancja chemiczna w 
niektórych przypadkach powoduje 
śmiertelną reakcję układu odporno-
ściowego człowieka, polegającą na 
tym, że organizm zaczyna wytwa-
rzać przeciwciała przeciwko wła-
snym krwinkom. Sklejone krwinki 
blokują przepływ krwi w ważnych 
dla życia narządach. W związku  
z tymi przypadkami obecnie kro-
wiaka podwiniętego uważa się za 
gatunek trujący. Mimo to w wielu 
krajach świata (np. w Europie 
Wschodniej) jest on nadal zbierany 
i spożywany.

Istnieje też spora grupa grzybów, 
która jest trująca w stanie surowym, 
po obróbce termicznej natomiast są 
doskonałymi grzybami jadalnymi. 
Niektóre gatunki trujące są tylko 
w niektórych okolicznościach, np. 
w połączeniu z alkoholem, niektóre 
gatunki są bez szkody zjadane przez 
większość ludzi, u niektórych jednak 
powodują zatrucia lub bardzo silne 
reakcje immunologiczne. O niektó-
rych gatunkach grzybów (szcze-
gólnie drobnych) nie wiadomo, 
czy są jadalne, czy trujące, gdyż do 
tej pory nikt tego nie sprawdził, 
obecnie należy je więc uważać za 
niejadalne.  Ale  nawet w przypadku 
niektórych dobrze znanych ga-
tunków grzybów nie ma zgodności 
w atlasach grzybów; w zależności 
od autorów są uznawane za nieja-
dalne  bądź  za trujące.

To pytanie jest zadawane od niepamiętnych 
czasów. A skoro do tej pory   przetrwało tyle ga-
tunków rozmaitych grzybów, to spokojnie mo-
żemy stosować oba sposoby.   Każdy jest dobry, 
ale stosowany z rozsądkiem. Większe owocniki 
grzybów lepiej jest wyciąć, ze względów praktycz-
nych, bo zaoszczędzamy sobie pracy przy czysz-
czeniu grzybów. Naturalnie nie w połowie trzonu. 
Możemy delikatnie podważyć także owocnik 
grzyba koniuszkiem noża. Wycinamy jak najniżej, 
odgarniając dokładnie ściółkę i uważając, aby nie 
uszkodzić grzybni. Potem starannie przykrywamy 
to miejsce, aby grzybnia nie wysychała. Resztka 

trzonu grzyba szybko zgnije lub zjedzą ją ślimaki.
Grzyby blaszkowe, takie jak kurka, zielonka 

czy rydz lepiej jest wykręcać. Należy je wyjąć 
z podłoża tak, aby nie uszkodzić trzonu i także 
dokładnie zakryć grzybnię ściółką. Tak wyjęty 
owocnik łatwiej rozpoznać co do gatunku,  
a jest to bardzo istotne, aby wyeliminować po-
mylenie zielonki, gołąbka czy pieczarki z mu-
chomorem zielonkawym. Rozpoznaje się go 
m.in. po pochwie u podstawy trzonu, stąd nie 
można takich grzybów wycinać. Pamiętajmy, że 
jeden średni owocnik to dawka śmiertelna dla 
człowieka.

Typowymi objawami zatrucia 
grzybami są bóle brzucha i głowy, 
nudności, biegunka i podwyższona 
temperatura. W takich sytuacjach 
należy wywołać wymioty i jak naj-
szybciej zgłosić się do lekarza. Pod 
żadnym pozorem nie można lekce-
ważyć tych symptomów.

Symptomy zatrucia mogą po-
jawić się   od 1/2   do 5 godzin po 
zjedzeniu grzybów, czasem jednak 
nawet po 4-21 dniach! Niekiedy 
przy zatruciu grzybami obserwuje 
się niepokój, zawroty głowy, zaczer-
wienienie skóry. W ciężkich przy-
padkach dochodzi do poszerzenia 
źrenic, kurczów mięśni, spadku 
ciśnienia krwi. Czasem stwierdza 
się poważne odwodnienie czy nie-

wydolność nerek, uszkodzenie wą-
troby, trzustki, mięśnia sercowego, 
mózgu. Nie należy lekceważyć żad-
nych objawów. Wezwany w porę le-
karz może uratować życie. Pierwsza 
pomoc polega na wywołaniu wy-
miotów, aby jak najszybciej usunąć 
grzyby z przewodu pokarmowego. W 
tym celu można podać choremu roz-
twór ciepłej wody z dużą ilością soli 
lub olej rycynowy. Zwykle potrzebne 
jest leczenie szpitalne – płukanie 
żołądka i uzupełnienie elektrolitów 
w organizmie. Trzeba też pamiętać, 
że przy zatruciach muchomorem 
sromotnikowym występuje faza po-
zornej poprawy, później stan cho-
rego gwałtownie się pogarsza.

Grzyby trujące – jak je rozpoznać?

zdj. pixabay.com

Co zrobić w przypadku zatrucia?Kogo się poradzić?

Czy grzyby można zbierać bez ograniczeń?

Wykręcać czy wycinać?

Patrz, co wkładasz do  koszyka

Oprac. Katarzyna Gwara
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Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i 
Jego Rodzinie, działające w strukturach MOPS w 
Częstochowie, zaprasza częstochowskie przedszko-
laki do   udziału w konkursie plastycznym „Nasze 
urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy 
jesteśmy tacy sami”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat 
osób z niepełnosprawnością,   odwołując się do takich war-
tości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi 
z    niepełnosprawnością. MOPS informuje, że prace kon-
kursowe   można dostarczać   do 10 października  2019 r. 
na adres: Centrum Pomocy Dziecku Niepełno-
sprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 

42-202 Częstochowa, Polska. Nagrody zostaną rozdane 
22 października, podczas  Dni Otwartych w   Centrum Po-
mocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, orga-
nizowanych w dniach    22 – 23 października 2019 r. W 
trakcie tego wydarzenia, będzie można zwiedzić placówkę 
oraz skorzystać z nieodpłatnych konsultacji u psychologa, 
oligofrenopedagoga, logopedy, fizjoterapeuty. Centrum 
Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jest 
jednostką, która świadczy pomoc dzieciom z różnorakimi 
problemami rozwojowymi (szczególnie do 10 roku życia), 
a także ich rodzicom. Obszar działań to m.in. konsultacje i 
terapie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

 Paula Nogaj
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Europejski Dzień Języków

Londyńczyk  
w PLSP

Londyńczyk zaparkował 
pod Prywatną Lingwi-
styczną Szkołą Podstawową 
w Częstochowie, w której 
dzieciaki i młodzież obcho-
dziły Europejski Dzień 
Języków! Zainaugurowano 
projekt społeczny dla 
przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych z te-
renu miasta Częstochowy 
„READING IS FUN FOR 
EVERYONE”. 

Uczniowie szkoły lingwi-
stycznej, jak na miłośników 
języków obcych przystało, przy-
gotowali, dla kolegów i kole-
żanek z młodszych klas (0-3) z 
sąsiedniej Szkoły Podstawowej 
nr 48 i maluchów z Przed-
szkola nr 15,    quiz językowy z 
nagrodami oraz zaproponowali 
wspólne czytanie książki w 
oryginale. Wszyscy rozsiedli się 
wygodnie we wnętrzu londyń-
skiego autobusu, aby wysłuchać 
zabawnej opowieści o wesołych 
i wszędobylskich psach, autor-
stwa P.D. Eastmana.   Aby tekst 
nie okazał się zbyt trudny, czy-
taniu przez najlepszych szkol-
nych “lektorów” towarzyszyło 
przedstawienie mini teatrzyku 
kukiełkowego. Do akcji włączyła 
się pani Małgorzata Iżyńska, 
wieloletnia przyjaciółka PLSP, 
radna dzielnicy Północ, kandy-
datka do Sejmu RP, która ob-
jęła patronatem całość naszego 

przedsięwzięcia. Celem projektu 
jest propagowanie czytelnictwa, 
nauki języków obcych, oraz an-
gażowanie lokalnej społecz-
ności w działania edukacyjne  
i społeczne. W ramach Europej-
skiego Dnia Języków uczniowie 
klas młodszych dowiedzieli 
się też sporo o kulturze krajów 
anglojęzycznych od starszych 
kolegów i koleżanek, którzy dla 
nich przygotowali prezentacje 
i lekcje realioznawcze, już w 
salach lekcyjnych. Klasy 4-5 
ćwiczyły łamańce językowe po 
niemiecku, przygotowane przez 
koleżanki z klasy 8. Uczniowie 
klas starszych (6-8),  po odśpie-
waniu w “Londyńczyku” piosenki 
The Beatles “Let It Be”,   skupili 
się na szeroko rozumianych za-
gadnieniach językoznawczych 
oglądając prezentację zawie-
rającą ciekawostki z krainy ję-
zyków oraz biorąc udział w grze 
językowej polegającej na rozpo-
znawaniu zdania “Porozmawiaj 
ze mną” w różnych językach 
Europy. Jeszcze raz dowiedliśmy, 
że -co jak co- ale w językach je-
steśmy mocni! Gratulacje dla 
wszystkich uczniów zaangażo-
wanych w projekt, spisali się 
na medal, dzieląc się wiedzą  
i prezentując swe umiejętności 
kolegom i koleżankom oraz za-
proszonym gościom!  

 Wojtek Madyś

VI edycja projektu

„Lekcje z ZUS” 

Częstochowa

Mops ogłasza konkurs plastyczny 
dla przedszkolaków

Częstochowa

Dyrektor oddziału 
KRUS wyróżnionyPo raz szósty Zakład Ubezpieczeń Społecznych or-

ganizuje „Lekcje z ZUS”. To projekt edukacyjny 
skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Podczas czterech lekcji młodzież poznaje podstawową 
wiedzę z ubezpieczeń społecznych, by z pełną świado-
mością i umiejętnościami wystartować później w 
dorosłe życie – informuje Beata Kopczyńska - regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS.

W trakcie czterech lekcji z ZUS młodzież dowie się m.in. jak 
działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świad-
czenia można otrzymać opłacając składki na ubezpieczenia 
społeczne, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak pro-
wadzić własną firmę. Zwieńczeniem projektu jest olimpiada 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dla 
finalistów olimpiady przewidziane są nagrody rzeczowe, a 
także dzięki umowom podpisanym przez ZUS ze szkołami 
wyższymi, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy 
na uczelnie. Więcej szczegółów na stronie internetowej ZUS. 
Patronat honorowy nad projektem objęło MRPiPS oraz MEN.

 Paula Nogaj

Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego 
KRUS w Częstochowie otrzymał z rąk Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej honorową 
odznakę „Primus in Agendo”, przyznawaną za 
szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku 
pracy, polityki społecznej albo rodziny. 

Odznaka „Primus in Agendo” jest wyrazem uznania 
dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania po-
stawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej 
wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć 
oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności  
i ofiarności w podejmowanych działaniach. Piotr Do-
bosz na co dzień pełni obowiązki dyrektora w Od-
dziale Regionalnym, czyli wojewódzkim KRUS w 
Częstochowie, obejmującego swym działaniem całe  
województwo śląskie.  

 
 Paula Nogaj 
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POZIOMO: 1) rząd połączonych ze sobą kolumn; 2) słodka ta-
bliczka; 3) struny w gardle; 4) Bułat, słynny rosyjski bard; 5) 
dodatkowe owiewki na samochodach; 6) miasto w USA znane z in-
cydentu z UFO; 7) bielactwo; 8) koszone przed domami; 9) dente lub 
smyczkowe; 10) 10 metrów; 11) nazwisko Prusa; 12) imię żeńskie;  
13) ptaki, lekarze drzew; 14) przepowiada przyszłość z kart;  
15) znaczki klubowe; 16) wyścigi motocyklowe na specjalnych 
torach; 17) osoby pracujące przy żniwach; 18) rodzaj pustaka;  
19) państwo ze stolicą w Gaborone; 20) żona Aleksandra Wielkiego; 
21) podnosi ciężary; 22) Turnau lub Schetyna; 23) hinduistyczne 
święto światła; 24) Ludomir, polski kompozytor i dyrygent; 25) 
film do piosenki; 26) rodzaj ręcznej harmonii; 27) bolą w butach;  
28) salon samochodowy; 29) graficzny zapis badania słuchu

PIONOWO: 2) mieszka na Cejlonie; 5) kierownik w kopalni; 13) bu-
dynek mieszkalny; 14) przeciwieństwo niżu; 18) Gemma, aktorka 
„Tamara i mężczyźni”; 19) stolica Kolumbii; 30) Tusk i Trump; 31) 
zespół pięciu muzyków; 32) imię żony Putina; 33) szmer, szum; 34) 
duże miasto na Florydzie; 35) trójkąt do wykreślania kątów; 36) 
czarny minerał; 37) generał w marynarce; 38) Stanisław dla kolegów;  
39) angielskie „tak”; 40) Nibylis pampasowy inaczej; 41) część 
czosnku; 42) Gołota lub Szpilka; 43) do cięcia blachy; 44) rodzaj 
złącza komputerowego; 45) zbieg ulic; 46) zawieszenie broni; 47) 
kazirodztwo; 48) najdłuższa rzeka Francji; 49) producent żywności 
dla niemowląt; 50) zatyczka do długopisu, pióra; 51) mózgowa lub 
samochodowa; 52) wzmacnia włosy; 53) zboże na kaszę jaglaną; 
54) stolica stanu Georgia w USA; 55) sąsiaduje z Kolumbią i Peru; 
56) „... pancerni i pies”; 57) rezultaty sportowe; 58) córka Zeusa i 
bogini niezgody Eris; 59) jony ujemne

Krzyżówka nr 12 z hasłem

Rozwiązania można przesyłać  
na adres email:

konkursy@zycieczestochowy.pl  
do dnia  10.10.2019r.

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilet na koncert Sarsy!
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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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka 
+ komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM SAMOCHÓD  
VW Golf V – 2006 r., 1.9 TDI 
– przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. 
Tel. 508 173 008,  504 209 884

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford 
Focus GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / 
przebieg 109 tys. km, FULL OPCJA - 
10500 zł / do negocjacji.  Tel.: 608 
825 187

n SPRZEDAM OBRAZ olejny 
Aniołek - 50 zł 
Koń (szkic) - 30 zł 
tel. 663 626 576

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. 
Cena 20 zł. Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych 
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, 
skromny, uczciwy, bez nałogów 
pozna do stałego związku uczciwą 
kobietę o dobrym sercu, która kocha 
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424 
Częstochowa

SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, 
pozna kobietę, chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511 224 410

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników 

ochrony warunkujące 
przedłużenie uprawnień. 

S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 

Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI KURSY

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACAUSŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA               – NIERUCHOMOŚCI                   – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE           –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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Częstochowskie uczelnie

Studenci zainaugurowali nowy rok akademicki

Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie zainaugurował 
w czwartek 3 października nowy 
rok akademicki 2019/2020. Uro-
czystość Politechniki odbyła się 
dzień wcześniej 2 października.

Politechnika Częstochowska za-
inaugurowała 71. rok akademicki. 

To najważniejsze wydarzenie w 
uczelnianym kalendarzu. Podsu-
mowano osiągnięcia takie m.in. in-
westycje w innowacyjność uczelni. 
W latach 2017-2019 Politech-
nika Częstochowska realizowała  
48 projektów, których wartość sięga  
920 mln złotym, z czego wkład 
uczelni wyniósł 63 mln złotych. 
Wszystko to z myślą o jakości kształ-
cenia. Odczytano list skierowany do 

społeczności akademickiej od pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Odbyły 
się ponadto promocje habilitacyjne 
i doktorskie oraz ślubowanie pierw-
szorocznych studentów. Wykład 
inauguracyjny pt. „Problem CO2  
w energetyce, a nowe technologie” 
wygłosiła prof. dr hab.inż. Izabela 
Majchrzak-Kucęba. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa w holu Wy-
działu Zarządzania, przedstawia-
jąca potencjał naukowo badawczy 
uczelni oraz jej osiągnięcia, które 
stawiają Politechnikę w gronie no-
woczesnych ośrodków akademic-
kich. Wśród 27 kierunków na sześciu 
wydziałach uczelni znalazły się trzy 
nowe – matematyka stosowana  
i technologie informatyczne, ma-
szyny i systemy energetyczne oraz 
zarządzanie w turystyce i sporcie.

Społeczność Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza uroczyście zainau-
gurowała nowy rok akademicki 
w ubiegły czwartek 3 września. 
Wydarzenie rozpoczęło o godziny 
11:00 przemarszem orszaku i od-
śpiewaniem hymnu państwowego, 
oficjalnym otwarciem uroczystości 
i przywitaniem przybyłych gości. 
Na początek głos zabrała JM Rektor 
UJD prof. dr hab. Anna Wypych-
Gawrońska. Następnie odbyła się 
Immatrykulacja Studentów oraz 
Doktorantów. Były przemówienia 
zaproszonych gości, wręczenie na-
gród, odznaczeń i medali. Ponadto 
z wykładem inauguracyjnym pt. 
„Błąd medyczny” wystąpiła prof. dr 
hab. n. med. dr. h. c. multi Aleksandra 
Sieronia. Uroczystość uświetnił 
występ Chóru Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie pod dyrekcją: dr. hab. 
Przemysława Jeziorowskiego Nowy 
rok akademicki dla UJD to szereg 
zmian. W ofercie uniwersyteckiej 
znalazły się kolejne kierunki kształ-
cenia - wśród nich ekonomia, inno-
wacyjne technologie i nowoczesne 
materiały, język niemiecki w obrocie 
gospodarczym, pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna, turystyka 
i rekreacja (II stopnia) oraz muzyka 
w przestrzeni publicznej. Nowe za-
sady obejmą ponadto doktorantów 

– osoby, które podjęły naukę w 
utworzonej w maju 2019 roku 
Szkole Doktorskiej, będą one stu-
diować według nowych przepisów.

Na obu uroczystościach inau-
guracyjnych obecni byli również 
przedstawiciele władz centralnych 
i samorządowych, duchowieństwa, 
środowisk naukowych i gospodar-
czych, posłowie i senatorowie oraz 
kandydaci w zbliżających się wybo-
rach parlamentarnych.

Paula Nogaj

 zdj. Politechnika Częstochowska

 zdj. redakcja

 zdj.  redakcja

 zdj. Politechnika Częstochowska



29 defibrylatorów ratujących 
życie, 282 osoby przeszkolone z 
udzielania pierwszej pomocy to 
efekt realizacji zadania z Bu-
dżetu Obywatelskiego. W 
sprzęt zostały wyposażone 
miejskie instytucje. 

Jak poinformował Urząd Miasta 
Częstochowy defibrylatory zamon-
towano m.in. w Filharmonii Czę-
stochowskiej, Teatrze im. Adama 
Mickiewicza, Bibliotece Publicznej, 

Muzeum Częstochowskim, Miejskiej 
Galerii Sztuki,    Centrum Informacji 
Turystycznej, Ośrodku Promocji Kul-
tury „Gaude Mater”, Powiatowym 
Urzędzie Pracy, Częstochowskim Cen-
trum Świadczeń, Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Domu Pomocy 
Społecznej, Bursie Miejskiej, Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
Technicznych Zakładach Naukowych 
i Cmentarzu Komunalnym.

- Cieszę się, że dzięki projek-
towi, który zgłosili sami mieszkańcy, 
wszyscy odwiedzający miejskie 
jednostki i instytucje będą czuć się 
jeszcze bezpieczniej   - powiedział 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
-Defibrylatory to sprzęt, dzięki któ-
remu przy znajomości zasad udzie-
lania pierwszej pomocy można 
uratować to co najcenniejsze - 
ludzkie życie. Jestem dumny, że nasi 
mieszkańcy realizują tak ważne i 
szlachetne projekty – dodaje. Przy-

pomnijmy, że w głównych budynkach 
Urzędu Miasta defibrylatory zostały 
zamontowane już latem 2012, a 
urzędnicy odbyli cykl szkoleń związa-
nych z ich obsługą oraz udzielaniem 
pomocy przedmedycznej. W ramach 
realizacji zadnia „Ogólnodostępne 
defibrylatory dla ratowania życia” 
zakupiono 29 defibrylatorów i szafek 
do ich przechowywania. -Budynki, w 
których znalazły się urządzenia spe-
cjalnie oznakowano symbolem AED i 
logo budżetu obywatelskiego. W po-
dobny sposób oznakowano miejsca 
montażu defibrylatorów, obok po-
wieszono instrukcję udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypad-
kach – wyjaśnia magistrat. Szkolenia 
dla pracowników z zakresu obsługi 
defibrylatora i   udzielania pierwszej 
pomocy zostały już przeprowadzone. 
W szkoleniu wzięły udział 282 osoby. 
Cały koszt zadania to 118 tys. 716 zł.

info: UM Częstochowa
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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 FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  
rok prod. 2017, 9-osobowy

69.900 zł
netto

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 CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 2.800 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 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 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 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 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 LAGUNA 1.8 E, rok prod. 2002 2.900 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

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT

43.900 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

n NISSAN PULSAR 1.2 E, rok prod. 2015 44.900 zł

Częstochowa

Defibrylatory z Budżetu Obywatelskiego

zdj. UM Częstochowa

1. Filharmonia Częstochowska im. Bro-
nisława Hubermana, Częstochowa  
ul. Wilsona 16

2. Teatr im. Adama Mickiewicza, Czę-
stochowa, ul. Kilińskiego 15

3. Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Biegańskiego, Częstochowa, 

     al. NMP 22
4. Biblioteka Publiczna im. Władysława 

Biegańskiego Filia Nr 5, Częstochowa 
ul. Krasińskiego 4. 

5. Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Biegańskiego, Filia Nr 7, Częstochowa, 

    Al. Pokoju 15/17.
6. Biblioteka Publiczna im. Władysława 

Biegańskiego, Filia Nr 8, Często-
chowa ul. Księżycowa 2 

7. Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Biegańskiego, Filia Nr 9, Często-
chowa, ul. Nowowiejskiego 15

8. Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Biegańskiego, Filia Nr 10, Często-
chowa, ul. Michałowskiego 20

9. Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Biegańskiego, Filia Nr 13, Często-
chowa ul. Mireckiego 28 10. Biblioteka 
Publiczna im. Władysława Biegań-
skiego, Filia Nr 14, Częstochowa,  
ul. Norwida 17/21

11. Biblioteka Publiczna im. Włady-
sława Biegańskiego, Filia Nr 20, Czę-
stochowa, ul. Gombrowicza 15

12. Muzeum Częstochowskie, Często-
chowa Aleja NMP 45

13. Miejska Galeria Sztuki, Często-
chowa, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64

14. Centrum Informacji Turystycznej, 
Częstochowa Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 65

15. Miejski Stadion Piłkarski, Często-
chowa ul. Loretańska 20

16. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater” Częstochowa, 

     ul. Dąbrowskiego 1
17. Powiatowy Urząd Pracy, Często-

chowa, ul. Szymanowskiego 15
18. Częstochowskie Centrum Świadczeń, 

Częstochowa ul. Sobieskiego 15
19. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, Częstochowa, ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 2

20. Rejonowy Zespół Pomocy Spo-
łecznej Nr 1, Częstochowa, Aleja Nie-
podległości 20/22

21. Rejonowy Zespół Pomocy Spo-
łecznej nr 2, Częstochowa 

    ul. Staszica 10
22. Dom Pomocy Społecznej, Często-

chowa, ul. Kontkiewicza 2
23. Cmentarz Komunalny, Często-

chowa, ul. Radomska 117
24. Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orla 

Białego, Częstochowa, ul. Polskiego 
Czerwonego Krzyża 18 

25. Szkoła Podstawowa Nr 53 z Od-
działem Integracyjnym im. M. Skło-
dowskiej-Curie, Częstochowa 

     ul. Orkana 95/109
26. Bursa Miejska, Częstochowa, 
     ul. Prusa 20
27. Zespół Szkół Mechaniczno-Elek-

trycznych im. Kazimierza Pułaskiego, 
Częstochowa, ul. Targowa 29

28. Techniczne Zakłady Naukowe im. 
Gen. Władysława Sikorskiego, 

     Częstochowa ul. Jasnogórska 84/90
29. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy Nr 1, Częstochowa, 
    ul. Legionów 54 A.

LISTA LOKALIZACJI DEFIBRYLATORÓW
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

RKS Raków 

Dodatkowe 10 milionów  
na rozbudowę miejskiego stadionu

12. kolejka II ligi

Skra Częstochowa 
zmierzy się z 

Bytovią Bytów
DMEJ i Speedway Euro Championship

Żużlowcy 
Włókniarza  
z medalami

Relacja 

Amatorska Liga Piłki Nożnej
Zakończyły się już dwie ko-

lejki Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej. Jedynie trzy drużyny 
mogą pochwalić się kompletem 
sześciu punktów. To aktualni 
mistrzowie – ZC Michaś, a także 
Koral Kłobuck oraz Grubasy. 

Najwięcej problemów mieli „cu-
kiernicy”, którzy na początku drugiej 
połowy przegrywali już z Perłą 0:2 
jednak od tego momentu tylko oni 

strzelali bramki, wygrywając osta-
tecznie 4:2. Dość niespodziewanie 
swój mecz z Marexem zremisowali 
Jagiellończycy, którzy w tabeli znaj-
dują się tuż za ww. wymienioną 
trójką – informuje Marcin Mazik z 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie. Zwycięstwa 
– pierwsze w rozgrywkach – odno-
towały drużyny   Auto-Dar/Budmix 
oraz Exact Systems Klub 54 Jędryka. 
Bez punktów na koncie pozostają: 
Amator/CNC, ZF Group oraz Kozi i 

Przyjaciele. – Wszystkim życzymy 
jednak szybkiego przełamania,  
a okazją do tego będą spotkania 
najbliższej, 3 kolejki spotkań, w 
której m. in. spotkają się Kozi i 
Przyjaciele z ZF Group co oznacza, 
że minimum jedna z tych drużyn 
zapisze punkty na swoim punkcie 
– dodaje. Wszystkich zaintereso-
wanych rozrywkami, MOSiR za-
prasza na Miejski Stadion Piłkarski 
„Raków”, gdzie można przyjść, aby 
na żywo zobaczyć mecze. 

11. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków 
Częstochowa  

vs. Pogoń Szczecin

Siódmy etap zawodów

IX Jurajski Puchar 
w Nordic Walking

Senator Artur Warzocha podczas konferencji 
na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” po-
informował, że budżet Państwa przeznaczy 
dodatkowe 10 milionów złotych z rezerw na po-
czet przeprowadzenia niezbędnych prac 
modernizacyjnych na częstochowskim stadionie, 
dzięki czemu Miasto Częstochowa może liczyć 
na wsparcie inwestycji w łącznej kwocie  
20 milionów złotych. 

-W ubiegłym tygodniu przesłaliśmy do Wydziału In-
westycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Czę-
stochowy plan ograniczenia inwestycji w stosunku do 
postępowania przetargowego, którego oferty pozna-
liśmy kilka dni temu. Realizacja tego planu powinna 
znacząco ograniczyć koszty modernizacji obiektu przy 
ul. Limanowskiego. Szacujemy, że kwota przebudowy 
po wprowadzonych zmianach powinna zamknąć się w 
wartościach określanych w pierwotnym wniosku, tj. ok. 
37 mln zł. Dokładnej kwoty nie możemy zadeklarować, 
bo to od nas niezależne i decydować będzie rynek. Dzi-

siejsza deklaracja mówi o tym, że dzięki parlamentarzy-
stom z ziemi częstochowskiej kwota dofinansowania 
ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki wzrośnie do  
20 milionów złotych. Mam nadzieję, że ta informacja 
jest dla naszego Klubu przełomowym krokiem – poin-
formował prezes klubu, Wojciech Cygan - Chciałbym w 
tym miejscu podziękować zaangażowanym w sprawę 
parlamentarzystom ziemi częstochowskiej, a także 
zaapelować do Prezydenta Miasta Częstochowy oraz 
wszystkich osób, którym zależy na tym, by Raków grał 
w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, o współpracę. Li-
czymy na to, że Miasto na poważnie zajmie się oceną 
złożonego przez nas planu i szybko rozpisze nowy 
przetarg w formie „zaprojektuj i buduj”. Mamy głęboką 
nadzieję, że przebudowa ruszy w najbliższych mie-
siącach, a my będziemy mogli bez obaw stwierdzić, 
że nasz stadion przed kolejnym sezonem rozgrywek 
spełnia wszystkie niezbędne kryteria licencyjne okre-
ślone przez PZPN – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 
Częstochowy poinformował o otwarciu ofert nade-
słanych w związku z przetargiem na wykonanie robót 
budowlanych dotyczących Centrum Piłki Nożnej w Czę-
stochowie i rozbudowy stadionu Rakowa.    Najniższa 
oferta opiewa na  78 mln 670 tysięcy złotych, podczas 
gdy Miasto   na realizację zamówienia przeznaczyło 
kwotę w wysokości 16 mln złotych. W wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej rozpisano na realizację tego zadania  
37,7 mln złotych. Jak poinformował rzecznik UM Czę-
stochowy Włodzimierz Tutaj, magistrat nie uwzględnił 
w przetargu kwoty, jaka miałaby być wkładem z Mini-
sterstwa, ponieważ do tej pory nie podpisano żadnych 
umów. Oferty przetargowe zdecydowanie przewyższają 
środki, jakie władze miasta mogą przeznaczyć na reali-
zację zadania, nawet jeżeli otrzymają dofinansowanie 
z Ministerstwa w kwocie 20,5 mln. Klub od razu zapro-
ponował alternatywne rozwiązanie i zwróciło się ze 
swoją propozycją do Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych.

Skra Częstochowa w sobotę 5 września zmierzy 
się z Bytovią Bytów na stadionie przy ul. Lore-
tańskiej w Częstochowie. Będzie to mecz  
w ramach 12. kolejki II ligi. 

-Zwycięstwa nad teoretycznie silniejszymi zespołami 
nasz zespół przeplata porażkami z drużynami niżej no-
towanymi. Tak było po pokonaniu Widzewa, podobnie 
stało się po ograniu Znicza Pruszków. Po zwycięstwie 
nad Zniczem liczyliśmy na punkty w meczu z Gryfem 
Wejherowo. Skończyło się porażką i Skra znów jest w 
strefie spadkowej – poinformował klub -Nasz najbliższy 
rywal Bytovia Bytów zaprezentowała się bardzo dobrze 
bo pokonała lidera Górnika Łęczna 2:1 – dodaje Skra 
Częstochowa. Drużyna ma nadzieję, że w sobotę zapre-
zentują się dobrze na stadionie przed własną publicz-
nością. 

Wśród żużlowców reprezentujących Polskę podczas Drużyno-
wych Mistrzostw Europy Juniorów znalazł się zawodnik 
Włókniarza Jakub Miśkowiak. Wraz z drużyną zwyciężył mistrzo-
stwa, zostawiając w tyle Duńczyków i Szwedów, którzy zajęli 
kolejno drugie i trzecie miejsce. Ten tydzień był owocny również 
dla Leona Madsena, który na stadionie w Chorzowie rywalizował 
w Speedway Euro Championship. Zajął finalnie trzecie miejsce w 
klasyfikacji generalnej.

-Stadion Śląski w Chorzowie był areną zmagań żużlowców, którzy ry-
walizowali w elitarnym cyklu   Speedway Euro Championship. Czwarta  
i zarazem ostatnia runda wyłoniła dziś zwycięzcę SEC w sezonie 2019, 
którym został Mikkel Michelsen. W chorzowskim finale nie zabrakło 
rzecz jasna częstochowskich akcentów w postaci   Leona Madsena   oraz   
Pawła Przedpełskiego – informuje klub i dodaje -Duńczyk z dorobkiem  
13+3 punktów zajął 2. pozycję natomiast Przedpełski z 14 punktami był 3.  
W klasyfikacji generalnej Madsen uplasował się na miejscu 3. Z całą pew-
nością końcowa pozycja naszego zawodnika byłaby lepsza, gdyby nie ab-
sencja w rundzie SEC w Vojens, w której z powodu kontuzji kostki Madsen 
nie wziął udziału. W Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów najlepszą 
formacją została reprezentacja Polski. Zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem  
50+3 punktów. Na drugim miejscu znaleźli się Duńczycy, na trzecim 
Szwedzi. 

W najbliższą sobotę 5 września Raków Czę-
stochowa zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu 
z drużyną Pogoń Szczecin w ramach  
11. kolejki PKO Ekstraklasy. Początek spo-
tkania o godz. 15:00.

„Czerwono-Niebiescy” zajmują obecnie 13 miejsce 
w tabeli klasyfikacji ogólnej, mając na swoim koncie  
9 punktów. Pogoń Szczecin jest liderem tych rozgrywek. 
Do tej pory wywalczył aż 21 punktów. Raków Często-
chowa przegrał w poprzednim meczu 10. kolejki PKO 
Ekstraklasy 1:2 z Wisłą Płock. Bramkę dla częstochow-
skiego zespołu zdobył Felicio Brown Forbes. Na listę 
strzelców dla gości wpisali się Mateusz Szwoch i Piotr 
Tomasik.

28 września 2019 roku zawo-
dami w Poczesnej   -    Zawodzie 
zakończył się IX Jurajski Pu-
char w Nordic Walking. 
Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął wójt gminy 
Poczesna - Krzysztof Ujma. Or-
ganizatorami byli Gmina 
Poczesna, Starostwo Powia-
towe w Częstochowie, LKS 
Kabex Podkowa Janów, ZSP w 
Słowiku, Gminne Centrum Kul-
tury, Informacji i Rekreacji w 
Poczesnej, Stowarzyszenie 
Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa 
Zawodzie,Koło Gospodyń Wiej-
skich z Zawodzia, Sołtys 
Sołectwa Zawodzie.

Uczestnicy mieli do pokonania 
dwa okrążenia (ok. 5 km) w pobli-
skich terenach leśnych. Startowali 
nie tylko indywidualni zawodnicy, 
ale także sportowcy – w tym ama-
torzy – zrzeszeni w Kabex Podkowa 
Janów, Leśny Konik, Nordic Team 
Częstochowa, ZSG Częstochowa, 
Fiszbinka, Leśne Ludki Żarki Let-

nisko, Koziegłowski UTW, NGB 
Kłobuck, Epoka Nordica Łódź, 
Jest Lepiej, SP Piasek, SP Słowik. 
Pierwsze miejsce zajął Łukasz Dors 
zawodnik Kabex Podkowa Janów. 
Pierwsze miejsce zajął Łukasz Dors 
zawodnik Kabex Podkowa Janów, 
natomiast wśród kobiet najlepsza 
okazała się Angelika Pietrzyk z tego 
samego klubu. Zawodnicy mogli się 
posilić i w doskonałej atmosferze 
wchodzili na podium. Ceremonii 
dekoracyjnej dokonał wójt gminy 
Poczesna – Krzysztof Ujma wraz 
z radnym z obwodu Zawodzie – 
Mateuszem Kołodziejem. -Zostały 
ogłoszone wyniki w ośmiu    kate-
goriach kobiet i mężczyzn 7 etapu. 
Został podsumowany cały cykl  
IX Jurajskiego Pucharu w Nordic 
Walking, zostały wręczone nagrody 
– informuje Urząd Gminy W Pocze-
snej i dodaje - Zotali uhonorowani    
zawodnicy    w kategoriach: Para 
Jury, Słońce Jury, Orzeł Jury, Senior 
Jury.    Nad oprawą medialną czu-
wała - Iwona Skorupa dyr. Gmin-
nego Centrum Kultury Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej.

 zdj. Urząd Miasta Częstochowa

 zdj. Urząd Gminy Poczesna
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