
Mieszkanka Kruszyny

Świętowała setne urodziny

Uwaga kierowcy! W życie we-
szły nowe zasady dotyczące 
kontroli ruchu drogowego. 
Zgodnie z nimi policjanci z dro-
gówki mogą postawić swój 
radiowóz w miejscu objętym za-
kazem zatrzymywania się  
i postoju. Co to oznacza w prak-
tyce? Ano to, że kontrole 
drogowe mogą być przeprowa-
dzane niemalże w dowolnym 
miejscu, nawet jeśli funkcjona-
riusze złamią w ten sposób 
obowiązujące przepisy. Dotyczy 
to zarówno oznakowanych, jak  
i nieoznakowanych radiowozów. 
Poza tym w czasie szybkiej kon-
troli trzeźwości nie będą musieli 
się legitymować kierowcom.  
Na tym jednak nie koniec zmian.

Policyjna kontrola  
w dowolnym miejscu

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie kontroli ruchu drogowego 
weszło w życie 7 listopada. Zmiany 
mają na celu doprecyzowanie do-
tychczasowych procedur działania 
np. policji. Dotyczy to między innymi 

kwestii miejsc postoju pojazdów w 
czasie kontroli. W myśl nowych zasad 
radiowóz będzie mógł stanąć w 
miejscach, gdzie jest to zabronione. 
Oczywiście nie może zagrażać bez-
pieczeństwu ruchu drogowego. Co 

to oznacza w praktyce? Ano to, że 
kontrole drogowe mogą być prze-
prowadzane niemalże w dowolnym 
miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze 
złamią w ten sposób obowiązujące 
przepisy. Nie powinno nas zdziwić, 

jeśli zobaczymy policjantów z foto-
radarami na przykład na zatoczkach 
autobusowych, chodnikach, trawni-
kach czy innych tego typu miejscach. 
Nowe zasady dotyczą zarówno ozna-
kowanych, jak i nieoznakowanych ra-
diowozów. -  Policjant nie może być 
traktowany jako typowy uczestnik 
ruchu drogowego, ponieważ wy-
konuje zadania w zakresie dbania 
o bezpieczeństwo na drogach. Mo-
dyfikacja tych przepisów przyda się 
osobom, którym przeszkadza widok 
radiowozu stojącego w miejscu 
zabronionym, a większa przejrzy-
stość intencji twórcy rozporządzenia 
utwierdzi ich w przekonaniu, że prze-
pisy te mają za zadanie organizację 
kontroli i nadzoru nad ruchem dro-
gowym – wyjaśniają policjanci.

Warto wspomnieć, że kontrola dro-
gowa może zakończyć się mandatem, 
jeśli zachowanie kierowcy zostanie 
przez funkcjonariusza odebrane 
jako niestosowanie się do poleceń. 
W przypadku, kiedy stróż prawa po-

leci trzymanie rąk na kierownicy lub 
nieopuszczanie pojazdu, a kierowca 
zlekceważy jego słowa, zostanie uka-
rany mandatem w wysokości do 500 
złotych. Ten przepis obowiązuje już 
od wielu lat, nie jest to nowość.

Nie tylko policjanci
Do kontroli mogą, tak jak do-

tychczas, zatrzymać kierowców: 
policjanci, inspektorzy Inspekcji 
Transportu Drogowego, funkcjona-
riusze Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, 
straży gminnych, straży leśnych oraz 
straży parku, jak również osoby dzia-
łające w imieniu zarządcy drogi w 
obecności policjanta lub inspektora. 
Nowym uprawnionym do kontroli 
w zakresie transportu odpadów (w 
obecności wybranych uprawnionych, 
np. policjanta) są inspektorzy In-
spekcji Ochrony Środowiska.

Sprawdzaniu podlegają nie tylko 
zatrzymane pojazdy, ale i te prze-
wożone na przykład na lawecie. - W 
przypadku zastrzeżeń po wstępnej 
kontroli technicznej pojazdu użytko-
wego np. ciężarowego lub autobusu, 
będzie możliwość skierowania go 
na bardziej szczegółowe badania. 
Pomoże to wyeliminować z dróg 
niesprawne samochody – podkreśla  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Rozporządzenie rozszerza również 
katalog możliwości wpuszczenia kie-
rowcy kontrolowanego pojazdu do 
radiowozu. - Policjant będzie mógł to 
zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje 
chęć zapłaty mandatu za pomocą 
karty płatniczej lub innego instru-
mentu płatniczego. Dzięki zmianom 
łatwiej będzie kontrolującemu wnio-
skować do starosty o ocenę stanu 
zdrowia kierującego pojazdem, jak 
również skierowanie kierowcy lub 
motorniczego na egzamin sprawdza-
jący jego kwalifikacje – czytamy w 
rozporządzeniu.

n Czytaj dalej na stronie 3

Mieszkanka Kruszyny, pani  Petronela Leciak, świętowała setne urodziny. Mimo swo-
jego wieku jest pełna wigoru. Swoim uśmiechem zaraża każdego, kto przebywa w jej 
towarzystwie. Jej najbliżsi podkreślają, że starsza pani jest oazą spokoju, rzadko się de-
nerwuje. A jaki ma sposób na długowieczność? - Długie spanie i zabawa – zdradza ze 
śmiechem.

Ciąg dalszy na str. 5

Zakaz importu do Polski nieekologicznych kotłów tzw. kopciuchów oraz kary za ich sprzedaż – 
między innymi takie zmiany zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa 
ochrony środowiska. W egzekwowaniu nowych przepisów pomoże Inspekcja Handlowa wzmocniona 
o dodatkowe uprawnienia.

Ciąg dalszy na str. 10

Blisko 300 strażaków, policjantów i ratowników medycznych z powiatu częstochowskiego zostało 
postawionych na nogi. Na przejeździe kolejowym na linii nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, 
w miejscowości Stary Cykarzew, doszło bowiem do zderzenia pociągu towarowego transportującego 
materiały niebezpieczne z autokarem przewożącym 30 młodych ludzi. Na szczęście... był to tylko 
scenariusz wojewódzkich ćwiczeń zarządzania kryzysowego „Przejazd 2019”.

Ciąg dalszy na str. 3

Rewolucja w kontrolach drogowych

Policja na każdym rogu?

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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W częstochowskich szkołach

Opieka stomatologiczna  
Ponad 26 tys. uczennic i 

uczniów z 72 częstochowskich 
szkół zawarło porozumienie z 
placówkami medycznymi, które 
zajmą się opieką dentystyczną.

Obowiązek zawierania takich poro-
zumień to efekt ustawy, która weszła 
w życie we wrześniu. W Częstochowie 
podpisano je z 14 podmiotami, które 
mają kontrakt z NFZ na usługi sto-
matologiczne. - W porozumieniu 
określono m.in. liczbę uczniów pozo-
stających pod opieką poszczególnych 
placówek, godzin realizacji świadczeń 
zdrowotnych i zasad ich udzielania w 
sytuacjach nagłych (ból zęba, uraz) – 
informuje biuro prasowe magistratu. 
- Wybrane zakłady opieki zdrowotnej 
będą zobowiązane do udzielania bez-
płatnych świadczeń z zakresu stoma-
tologii, uczennicom i uczniom z 72 
częstochowskich szkół, dla których 

organem prowadzącym jest gmina 
miasto Częstochowa – dodaje.

Zgodnie z zawartą umową pod-
miot leczniczy będzie zobowiązany 
m.in. do wykonywania świadczeń 
ogólnostomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18. roku 
życia oraz profilaktycznych świad-
czeń stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 19. roku 
życia (z wyłączeniem ortodoncji), 
współpracy z pielęgniarką lub higie-
nistką szkolną oraz dyrektorem w za-

kresie edukacji zdrowotnej, promocji 
zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki 
próchnicy zębów. Ponadto, porozu-
mienie zobowiązuje do prowadzenia 
rejestracji wizyt i dokumentacji 
medycznej, jej zabezpieczenia  
i archiwizowania oraz realizowania 
świadczeń przez lekarzy dentystów 
spełniających wymagania okre-
ślone w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Oprac. Katarzyna Gwara

Celem nowej ustawy ma być zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie 
nauki w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Ideą nowych 
uregulowań jest też zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.  Opieka medyczna w szkole obej-
muje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zgodnie z zapisami 
ustawy, w przypadku braku gabinetu stomatologicznego w danej szkole, organ prowadzą-
cy (głównie samorząd lokalny) ma obowiązek zawarcia porozumień z podmiotami udzie-
lającymi świadczeń z zakresu stomatologii na podstawie umowy z NFZ.

n Dokończenie ze str. 1
  Co się jeszcze zmieniło? Przede 

wszystkim to, że podczas tak zwa-
nych szybkich testów trzeźwości, 
policjant w mundurze nie będzie 
musiał  legitymować się każdemu 
kierowcy. Nowe regulacje dotyczą 
ponadto zrywania plomb w celu 
kontroli przewożonych odpadów. 
W razie wątpliwości co do prze-
wożonego ładunku, wolno będzie 
kontrolującemu zerwać plombę za-
bezpieczającą.

Kolejne zmiany od 1 stycznia
Zgodnie ze znowelizowanym 

Prawem o ruchu drogowym od  
1 stycznia 2020 roku kierowca bę-
dzie miał obowiązek umożliwić 
funkcjonariuszowi sprawdzenie 
stanu licznika. W praktyce oznacza 
to konieczność zajrzenia do wnę-
trza samochodu. Co więcej, będzie 
to obligatoryjny element towarzy-
szący każdej interwencji. Wyjątek 
będą stanowiły akcje typu trzeźwy 
poranek. W przypadku pojazdów 
holowanych lub przewożonych na 
lawetach, ministerstwo daje funk-
cjonariuszowi dowolność. To mun-
durowy zdecyduje, czy kontrolować 
stan licznika.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str.  1
- W chwili zdarzenia w auto-

busie było 31 osób. Niestety 4 z 
nich poniosło śmierć. 7 osób jest 
ciężko rannych i zostało przetrans-
portowanych do szpitali. Pozostali 
poszkodowani, którzy nie odnieśli 
poważnych obrażeń, są pod opieką 
medyczną i psychologów w miej-
scowej szkole – relacjonował prze-
bieg akcji ćwiczebnej wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek.

W ćwiczeniach uczestniczyli stu-
denci z Politechniki Częstochowskiej, 
którzy wcielili się w rolę pasażerów 
autobusu. Jeden z nich wybrał numer 
alarmowy 112, aby wezwać pomoc.

– Mieliśmy wypadek, jest dużo 
rannych, dużo krwi, nie wiem co 
robić! Nie wiem, gdzie jestem, bo 
wokół są tylko pola – relacjonował 
operatorowi numeru alarmowego 
Wojewódzkiego Centrum Powiada-
miania Ratunkowego. Ten, w przy-
padku zgłoszeń dotyczących zdarzeń 
na przejazdach kolejowo-drogowych, 
zadaje pytanie o rodzaj przejazdu 
(strzeżony z rogatkami, niestrzeżony). 
Następnie, w zależności od kategorii 
przejazdu, przekazuje osobie zgłasza-
jącej, w którym miejscu znajduje się 
naklejka identyfikująca. Na przejeź-
dzie z rogatkami bowiem naklejka 
znajduje się na wsporniku szlabanu 
od strony szyn, natomiast na prze-
jeździe niestrzeżonym identyfikator 
umieszczony jest na tylnej stronie 
znaku drogowego, na tzw. krzyżu św. 
Andrzeja. Charakterystyczna naklejka 
w kolorze żółtym zawiera dziewię-
ciocyfrowy identyfikator przejazdu 
kolejowo-drogowego (numer skrzy-

żowania) oraz numery alarmowe.
Gdy operator zna już numer 

skrzyżowania,  za pomocą do-
stępnych narzędzi potrafi ustalić 
dokładną lokalizację przejazdu. 
Następnie informuje o zderzeniu 
odpowiednie służby ratunkowe.

Pierwsi na miejscu wypadku po-
jawili się strażacy OSP, zaraz po nich 
wozy Państwowej Straży Pożarnej. 
Strażacy musieli uwolnić osoby uwię-
zione we wraku autobusu. Używali 
do tego specjalistycznego sprzętu. 
Jednostka chemiczna zajęła się prze-
pompowywaniem niebezpiecznej 
substancji, która była przewożona 
w kolejowej cysternie. Teren działań 
zabezpieczyli policjanci oraz Wojska 
Obrony Terytorialnej. Postawiono 
szpital polowy dla ofiar wypadku 
oraz namioty dla policji i prokura-
tury, aby mogli prowadzić czynności 
dochodzeniowe. Strażacy uruchomili 
również mobilne centrum dowo-
dzenia i zwołano wojewódzki sztab 
zarządzania kryzysowego. Nad miej-
scem zdarzenia krążyły drony służb 
Centrum Badań Kosmicznych, które 
również włączyło się do ćwiczeń.

 - Takie symulacje jesteśmy zo-
bowiązani organizować cyklicznie. 
Są one dla nas bardzo ważne, gdyż 
służby mogą przećwiczyć swoje 
działania, skoordynować je, a przede 
wszystkim możemy wyeliminować 
nieprawidłowości. To po prostu 
sprawdzian współpracy wojewódz-
kiego sztabu z policją, strażą czy ra-
townikami -  podkreślał wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek.

Oprac. Katarzyna Gwara

W województwie śląskim 
wnioski o 500+ dla niesamo-
dzielnych złożyło ponad 29 tys. 
osób. Decyzje przyznające 
świadczenie otrzymało nato-
miast blisko 10 tys. 
wnioskodawców. Do ponad 3,5 
tys. pierwsze pieniądze prze-
słane zostały w październiku. 
Kolejne 6,1 tys. osób otrzyma je 
w listopadzie.

Z dotychczas złożonych wnio-
sków o to świadczenie wynika, że 
częściej występują o nie kobiety (59 
proc. wnioskujących). Jeśli chodzi o 
strukturę wiekową to najwięcej 
formularzy ESUN wpływa od osób 
w wieku 60 lat - 74 lata (ponad 32 
proc.), drugą grupę wnioskodawców 
stanowią osoby mające 75 lat i 
więcej (ponad 22 proc). W naszym 
województwie wśród wniosko-
dawców jest też 12 obcokrajowców.

W samej Częstochowie liczba za-
rejestrowanych wniosków wyniosła 
4886 (w tym kobiet 2992 i 1894 
mężczyzn). Liczba wydanych de-
cyzji to 1785, w tym przyznających 
to 1632. najczęstszym powodem 
nieprzyznania świadczenia było 
przekroczenie progu 1600 zł brutto.

Nie zawsze będzie to 500 zł
- Należy pamiętać o tym, że nie 

zawsze świadczenie uzupełniające 
będzie przysługiwało w wysokości 
500 zł - zaznacza Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. - W takiej 
maksymalnej wysokości świad-
czenie otrzyma osoba, która poza 
spełnieniem innych warunków 
przewidzianymi w przepisach, 
spełni także kryterium dochodowe, 
tzn. łączna kwota tego  świadczenia 
i innych świadczeń finansowanych 
ze środków publicznych, które 
otrzymuje, nie może przekracza 
1600 zł. Na przykład: osoba, która 
ma emeryturę w wysokości 1400 
zł brutto, uzyska świadczenie uzu-
pełniające w kwocie 200 zł. Z do-
tychczas złożonych wniosków w 
śląskich oddziałach ZUS wynika, 
że najwięcej osób otrzyma świad-
czenie w pełnej wysokości, czyli 
500 zł. Ale mamy też w dwudziestu 
jeden przypadkach wypłaty, które 
nie przekroczą 10 zł. Są też takie w 
wysokości nieco ponad 3 zł, czy 1 zł, 
a nawet 40 groszy - wylicza Beata 

Kopczyńska. W naszym mieście naj-
niższa kwota świadczenia uzupeł-
niającego dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji wyniosła 
natomiast 6,54 zł.

Konieczny wniosek
Aby otrzymać świadczenie uzu-

pełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji należy 
przede wszystkim złożyć wniosek 
– formularz ESUN, który jest do-
stępny na stronie internetowej,  
a także w każdej placówce ZUS. 
Może go złożyć sam  zaintereso-
wany lub jego przedstawiciel usta-
wowy, pełnomocnik bądź opiekun 
faktyczny. Wniosek można też złożyć 
elektronicznie poprzez Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS. Wy-
starczy mieć założone konto na PUE 
i dysponować certyfikatem kwalifi-
kowanym lub darmowym profilem 
zaufanym ePUAP.

- Jeśli wnioskodawca nie posiada 
orzeczenia potwierdzającego nie-
zdolność do samodzielnej egzy-
stencji albo upłynął okres, na który 
zostało ono wydane, to do wniosku 
o to świadczenie, powinien dołą-
czyć zaświadczenie o stanie zdrowia 
wydane przez lekarza, pod którego 
opieką się znajduje oraz – jeśli po-
siada – dokumentację medyczną i 
inne dokumenty, które mają zna-
czenie przy orzekaniu o niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji 
– przypomina Beata Kopczyńska. 
Samo orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności, nawet znacznym, nie 
jest dokumentem równoważnym z 
orzeczeniem o niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji. Właściwe 
orzeczenie musi mieć każdy, rów-
nież osoby po 75. roku życia, którym 
z racji wieku ZUS z urzędu przyznał 
dodatek pielęgnacyjny do emerytury 
lub renty. - Jeśli mamy trudności w 
pozyskaniu od lekarzy zaświadczeń 
o stanie zdrowia to ZUS nie będzie 
wymagał tego dokumentu. Popro-
simy osobę składającą wniosek o 
świadczenie uzupełniające, o wy-
pełnienie dodatkowego formularza 
OL-9A (informacji o miejscach le-
czenia). Na podstawie tych infor-
macji ZUS we własnym zakresie 
pozyska dokumentacje medyczną 
niezbędną do wydania orzeczenia – 
dodaje rzeczniczka.

Katarzyna Gwara
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Pierwsze pieniądze 
już przesłane



64 prace wpłynęły na Mię-
dzyszkolny Konkurs Plastyczny 
„Bukiet Pani Jesieni” organizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
nr 27 w Częstochowie.

Konkurs skierowany był do 
uczniów klas I – III. Do szkolnej ry-
walizacji zgłosiło się dziewięć pla-
cówek – w sumie wpłynęły 64 prace. 
Komisja konkursowa oceniała je 
w trzech kategoriach. Pierwsza to 
prace uczniów z klas pierwszych, 
druga to prace uczniów z klas 
drugich i trzecia to prace uczniów 
z klas trzecich. - W kategorii klas 
pierwszych przyznano 2 miejsca 
I, 2 miejsca II oraz 4 miejsca III. W 
kategorii klas drugich przyznano 1 
miejsce I, 3 miejsca II i 2 miejsca III. 
W kategorii klas trzecich przyznano 
1 miejsce I, 1 miejsce II i 1 miejsce 
III – mówi Ewa Hartlińska, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej nr 27. 
Laureaci konkursu – z rąk dyrektor 

Sylwii Szczygłowskiej – odebrali dy-
plomy i nagrody. Ich opiekunowie z 
kolei otrzymali podziękowania. Uro-
czystość wręczenia nagród uświet-
niła część artystyczna. Uczniowie 
klasy II b – pod czujnym okiem Ewy 
Hartlińskiej – zaserwowali dosko-
nałe widowisko pt. „Pomocnicy Pani 
Jesieni”. Na zakończenie był czas na 
obejrzenie wystawy i pamiątkowe 
zdjęcia.

Katarzyna Gwara
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Kampania edukacyjno-informacyjna

Oczyszczacze powietrza 
dla przedszkoli

11 listopada

Częstochowski Bieg Niepodległości

Konkurs

Bukiet pani jesieni

Częstochowscy biegacze po raz 
drugi w szczególny sposób upa-
miętnią kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. 11 listopada o godzinie 
11.11. spotkają się w Parku Lisi-
niec na specjalnym biegu.

Zawodnicy do pokonania będą mieć 
dwie pięciokilometrowe pętle szutro-

wych ścieżek. Jest to więc propozycja 
nie tylko dla aktywnych biegaczy.

Bieg odbędzie się pod patro-
natem Prezydenta Miasta Często-
chowy Krzysztofa Matyjaszczyka. 
Jego organizatorem jest Fundacja 
Jest Lepiej oraz Miasto Często-
chowa, a współorganizatorem - 
Nordic Team Częstochowa.

Celem jest upamiętnienie 101 

rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
upowszechnianie biegania, jako naj-
prostszej formy aktywności ruchowej 
oraz promocja Częstochowy.

Bieg odbędzie się w Parku Li-
siniec (ul. Świętej Jadwigi 141),  
11 listopada (poniedziałek). Start 
zaplanowano na godzinę 11.11.

Katatrzyna Gwara

Wystawa i promocja książki

Wielki wojownik 
sztuki

Z pewnością wielu z nas prze-
chodząc przez kłobucki rynek 
– pośród małych, przedwojen-
nych budynków – zauważyło 
mężczyznę siedzącego na sto-
łeczku i malującego. To Marek 
Izydorczyk – lokalny artysta, 
który na swoich obrazach przed-
stawia otaczającą go 
rzeczywistość – ludzi, miejsca, 
klimat... Wkrótce będzie okazja, 
aby przyjrzeć się jego twór-
czości. Wystawa połączona z 
promocją książki o autorze od-
będzie się 23 listopada w 
Bibliotece Miejskiej w Kło-
bucku.

Autorem książki pt. „Wielki wo-
jownik sztuki – Marek Izydorczyk” 
jest Robert Fallaszek. - Możliwość 
napisania oraz zebrania różnorod-
nych materiałów do pierwszego 
opracowania ukazującego syl-
wetkę i namiastkę twórczości pol-
skiego malarza, Marka Izydorczyka, 
była dla mnie wielkim zaszczytem 
– mówi. - O jego istnieniu dowie-
działem się z Teleexpressu, pod 
koniec lat 90. W migawce telewi-
zyjnego reportażu zaprezentowano 
sylwetkę wschodzącego malarza, 
jego życie i twórczość. Prace ar-
tysty i styl życia wywarły na mnie 
tak wielkie wrażenie, że sięgnąłem 
po kartkę, długopis i zapisałem 
jego dane osobowe. W jego pracach 
zafascynowała mnie niezwykła 
kolorystyka oraz genialna umiejęt-
ność czarowania kształtem i prze-
strzenią. W zdumienie wprawiło 
mnie również mieszkanie młodego 
mężczyzny, które było w rzeczywi-
stości jedną wielką galerią. Obrazy 
wisiały praktycznie wszędzie – po-
krywał malowidłami również ściany 
mieszkania, drzwi, a nawet szyby 

okienne – wspomina Robert Falla-
szek. Kilka lat później postanowił 
odnaleźć malarza i zamówić portret 
ślubny. - Będąc w jego mieszkaniu 
w Kłobucku, widząc jak wielka 
pasja i potencjał twórczy drzemią 
w tym człowieku żyjącym bardzo 
skromnie, postanowiłem mu pomóc 
i rozpowszechnić jego niezwykłą 
twórczość na tyle, ile to tylko bę-
dzie możliwe – dodaje.

Publikacja „Wielki wojownik 
sztuki – Marek Izydorczyk” ma przy-
bliżyć twórczość i życie skromnego 
mieszkańca Kłobucka szerszemu 
audytorium, także poza granicami 
Polski. - Jako historyk starałem się, 
by praca miała charakter multi-
-dokumentu, który w przyszłości 
mógłby posłużyć jako źródło hi-
storyczne dla dalszych badań bio-
graficznych. Treść opracowania 
oparłem o reportaż TV Polonia, 
artykuły prasowe, prywatne wy-
wiady, własne spostrzeżenia oraz 
o niezależne opinie ekspertów, 
przyjaciół i znajomych Marka – 
opowiada Robert Fallaszek. Marek 
Izydorczyk uchodzi za malarza kon-
trowersyjnego, w którym drzemie 
moc geniuszu. - Nieskażony żadnym 
ukierunkowaniem akademickim, 
wychodzi naprzeciw powszechnie 
przyjętym szablonom malarskim, 
które w jego opinii zabijają indywi-
dualność i duszę artysty – dodaje.

Prace Marka Izydorczyka cieszą 
się coraz większym zaintereso-
waniem i uznaniem. Warto więc 
wybrać się na jego wystawę, która 
połączona będzie z promocją 
książki. Odbędzie się ona 23 listo-
pada w Bibliotece Miejskiej w Kło-
bucku. Początek o godzinie 14.00. 
Podczas spotkania zaplanowano 
muzyczną niespodziankę.

Katarzyna Gwara

Promocja książki Zbisława Janikowskiego

Moja Częstochowa w PRL

Wielu z nas z delikatnym 
wzruszeniem i ze śmiechem 
wspomina PRL. Teraz – dzięki 
najnowszej książce częstocho-
wianina Zbisława Janikowskiego 
– będziemy mogli odbyć swoistą 
podróż do przeszłości i prze-
nieść się właśnie do tamtych 
czasów. Spotkanie autorskie po-
łączone z promocją tytułu „Moja 
Częstochowa w PRL. Mój PRL w 
Częstochowie” zaplanowano na 
14 listopada. Odbędzie się ono w 
sali reprezentacyjnej ratusza.

Naszą podróż po czasach PRL-u 
zaczynamy w lipcu. Dlaczego akurat 
wtedy? - To proste, wszak urodziłem 
się w lipcu, 11.07., zatem lipiec to 
dla mnie najważniejszy miesiąc, 
ponadto w lipcu – 22.07. - odcho-
dziliśmy urodziny PRL... - tłumaczy 
Zbisław Janikowski, autor książki. 
Prace nad jej powstaniem trwały 

przeszło rok. - W opinii utarło się, 
że czasy PRL-u były szare, bez-
barwne, nudne. Też tak myślałem, 
a nawet byłem o tym przekonany, 
ale do czasu. Teraz poddaję rewizji 
mój poprzedni osąd, bo właśnie 
w te lipcowe rozleniwione dni w 
mojej głowie zrodziły się refleksje, 
odżyły wspomnienia. Z nich właśnie 
ułożyłem opowieść według nie-
konwencjonalnego scenariusza i z 
mojego specyficznego kalendarza, 
który zaczyna się latem w lipcu i 
latem kończy. Dziwne może, ale co z 
tego, czasami na świat trzeba spoj-
rzeć inaczej... - podkreśla Zbisław 
Janikowski. Autor za sprawą książki 
otwiera bramę do swych wspo-
mnień. Ale... no właśnie, czy tylko do 
swych? Wielu czytelników, którym 
przyszło żyć właśnie w czasach PRL, 
z pewnością owe wspomnienia po-
traktuje, jak własne. Dzięki lekturze 
będzie więc można jeszcze raz 

przeżyć młodości, wchodzenie w 
dorosłość czy dojrzały wiek. Z kolei 
nieco młodsi czytelnicy dowiedzą 
się, jak było naprawdę, jak wyglądała 
rzeczywistość i jak się wtedy żyło.

Książkę „Moja Częstochowa w 
PRL. Mój PRL w Częstochowie” 
będzie można nabyć podczas spo-
tkania autorskiego, które zaplano-
wano na 14 listopada. Odbędzie się 
ono w sali reprezentacyjnej ratusza. 
Początek o godzinie 18.00. Wyda-
rzenie uświetni występ chóru mę-
skiego „Pochodnia”.

Katarzyna Gwara

Siedemnaście częstochow-
skich przedszkoli otrzyma 
oczyszczace powietrza. To efekt 
kampanii edukacyjno-informa-
cyjnej „MOGĘ! Zatrzymać smog 
- Przedszkolaku złap oddech”. 
W jej ramach dzieci wezmą też 
udział w konkursach i zaję-
ciach edukacyjnych.

Kampania ma na celu podnie-
sienie świadomości ekologicznej 
mieszkanek i mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, w szczególności 
dzieci w wieku przedszkolnym, ich 
rodziców i opiekunów w zakresie 
wpływu zanieczyszczonego powie-
trza na zdrowie.

Zostanie ona przeprowadzona, 
aby zaktywizować nauczycieli 
przedszkolnych w zakresie tema-
tyki antysmogowej (m.in. zagrożeń 
wynikających z zanieczyszczenia 
powietrza, sposobów zapobiegania 
niskiej emisji) i podnieść świa-
domość ekologiczną dzieci doty-
czącą wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie. Działania 
mają także uświadomić rodziców/
opiekunów jaki wpływ na zdrowie 
- w szczególności dzieci – ma zanie-
czyszczone powietrze; wprowadzić 

zwyczaj codziennego sprawdzania 
jakości powietrza i unikania eks-
pozycji na zanieczyszczenia oraz 
uświadomić korzyści wynikające ze 
stosowania oczyszczaczy.

W ramach kampanii 17 często-
chowskich przedszkoli otrzyma 
oczyszczacze powietrza. Przed-
szkolaczki i  przedszkolaki wezmą 
także udział w konkursie na sce-
nariusz zajęć dla dzieci dotyczący 
zanieczyszczenia powietrza oraz 
na przedstawienie. Zadaniem naj-
młodszych będzie również przepro-
wadzenie zajęć edukacyjnych i akcji 
informacyjnej wśród rodziców.

Lista rankingowa placówek, 
które wezmą udział w kampanii 
edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! 
Zatrzymać smog – Przedszkolaku 
złap oddech” została opublikowa-
nana stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

Kampania jest finansowana ze 
środków Samorządu Województwa 
Śląskiego przy współudziale 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Oprac. Katarzyna Gwara

Zbisław Janikowski 
– urodzony 11 lipca 1939 roku w 
Częstochowie. Inżynier włókiennik. 
Od 1999 roku emeryt. Jako emeryt 
wolny od obciążeń zawodowych 
zajął się publicystyką i twórczością 
literacką. W latach 2008 – 2011 
współpracował z częstochowskimi 
rozgłośniami radiowymi – Radio 
Jasna Góra i Katolickie Radio Fiat, w 
których prowadził cykliczne audycje 
autorskie, gawędy – o tematyce czę-
stochowskiej.

Wydał 20 pozycji książkowych. 
W tym 7 pozycji o tematyce popu-
larno-naukowej poświęconej Czę-
stochowie i wspomnieniowej oraz 
reportaże, 3 książki satyryczne  
i 10 książeczek dla dzieci o tematyce 
religijno-obyczajowej i regionalnej. 
Od 2004 corocznie publikuje i wy-
stawia satyryczne Częstochowskie 
Szopki Noworoczne. Autor scena-
riuszy i komentarzy do kilkunastu 
filmów o Częstochowie wyproduko-
wanych przez Kas Film.

Zbisław Janikowski

zdj. SP nr 27

zdj. SP nr 27
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n Kruszyna

Świętowała setne urodziny

n Janów

Wielki sukces gminy 
Janów

n Olsztyn

Miejsce straceń zostanie 
wyremontowane

n Poczesna

Mają nowy ośrodek zdrowia
Dokończenie ze str. 1
 Pani Petronela całe życie pracowała na 

gospodarstwie rolnym. Miało ono 12 mórg.  
Kobieta w wolnych chwilach uwielbiała sa-
dzić i pielęgnować kwiaty – to był jej sposób 
na odpoczynek, hobby, a niekiedy źródło 
dodatkowego zarobku. Ulubione gatunki to 
niezapominajki, krokusy i róże. - W dawnych 
czasach wszystko trzeba było robić ręcznie. 
Trzeba było się napracować żeby wyprać, 
przygotować jedzenie, zebrać z pola - wspo-
mina Petronela Leciak. – Teraz jest wiele 
dobroci. Jedzie maszyna w pole i przywozi 
worki z ziarnem. Kiedyś, jak się miało rower 
to było się bogatym… Teraz każdy ma swój 
samochód.

Co ciekawe, do starszej pani rzadko zwra-
cano się po imieniu. – Zawsze mówiono do 
mnie Janina, a nie Petronela. To było niety-
powe i trudne do wymówienia imię. Janina 
mam na drugie. Kiedy udzielano mi ślubu i 
wymieniono Petronelę, myślałam, że chodzi 
o kogoś innego i w pierwszej chwili nie zare-
agowałam.  Zdziwiłam się, że w tym samym 

momencie ślub bierze ktoś inny – opo-
wiada ze śmiechem. Pani Petronela wycho-
wała troje dzieci. Doczekała się 12 wnuków,  
13 prawnuków i -  jak na razie  - 3 prapra-
wnuków.

Jej sposób na długie życie? Długie spanie 
i zabawa. Starsza pani uwielbia 
słuchać Radia Jasna Góra, 
ostatnio w ucho jej wpadła pio-
senka „Jak szybko upływa życie”. 
Najbliżsi podkreślają, że jest oazą 
spokoju, rzadko się denerwuje.

Z okazji setnych urodzin 
mieszkankę Kruszyny odwiedzili 
dyrektor Oddziału Regional-
nego KRUS Piotr Dobosz oraz 
wójt gminy Kruszyna, Jadwiga 
Zawadzka. Już od progu kobieta 
przywitała gości z uśmiechem. 
Nie zabrakło oczywiście życzeń, 
toastu oraz upominków. Pani Pe-
tronela otrzymała między innymi 
bukiet ulubionych kwiatów. Go-
ście wręczyli jej również list gra-
tulacyjny od prezesa KRUS.

Złoty Potok uzyskał certy-
fikat „Najciekawszej Wsi w 
Polsce”. To wielkie wyróżnienie 
i prestiż w skali ogólnopolskiej. 
Z naszego województwa tylko 
dwie miejscowości mogą po-
szczyścić się takim tytułem.

Ogólnopolska Konferencja Pol-
skiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, 
podczas której uroczyście inaugu-
rowano powstanie Sieci Najciekaw-
szych Wsi w Polsce, odbyła się w 
Istebnej. Wzięli w niej udział między 
innymi wójt gminy Janów Edward 
Moskalik, zastępca wójta Lidia Pie-
strzyńska, radni Henryk Srokosz i Paweł Ste-
faniak oraz koordynator projektu Ireneusz 
Bartkowiak. Podczas inauguracji wręczono 
pierwszych 10 certyfikatów dla wsi, które 
przeszły cały skomplikowany proces oceny 
i uzyskały wymaganą liczbę punktów w po-
szczególnych dziedzinach ocenianych przez 
ogólnopolski zespół ekspertów.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały 
wiele lat i wiązały się ze spełnieniem przez 
wytypowane wsie bardzo wysokich stan-
dardów dotyczących różnych dziedzin życia 
społecznego w sferze kultury i turystyki. Ze-
spół ekspercki wytypował 200 wsi w Polsce, 
które podlegały wstępnej ocenie i selekcji. 
Po tych działaniach do następnego etapu 
przeszło 50 miejscowości, wśród których 
znalazł się także Złoty Potok. Przez pięcio-
letni okres szkoleń i warsztatów, a także 
wizyt studyjnych w rywalizacji o certyfikaty 
pozostały 23 wsie, z których tylko 10 spro-

stało wysokim standardom postawionym 
przez ekspertów. Złoty Potok wyróżniał się 
na każdym etapie oceny i stawiany był po-
zostałym jako wzór, do którego należy dążyć. 
- Nie oznacza to jednak, że obyło się bez 
kłopotów, utrzymanie wysokich standardów 
i proces dochodzenia do uzyskania certyfi-
katu nie był łatwy. To, że wszystko się udało 
zawdzięczamy wielu osobom, które starały 
się, by sprawę pomyślnie sfinalizować – in-
formują przedstawiciele Urzędu Gminy w 
Janowie. - Do tego sukcesu przyczynili się 
wójtowie, pracownicy urzędu gminy, radni, 
sołtysi, a także sami mieszkańcy Złotego Po-
toku. Nad całością przedsięwzięcia czuwał 
koordynator projektu Ireneusz Bartkowiak. 
Szczególne podziękowania dla posła Ry-
szarda Wilczyńskiego oraz profesor UAM dr 
hab. inż. Sylwii Staszewskiej za cierpliwość  
i wyrozumiałość - podsumowują.

Dzięki pozyskanym z Mi-
nisterstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
środkom gmina Olsztyn 
przeprowadzi prace remon-
towo – konserwacyjne na 
miejscu straceń w Olsztynie, 
przy drodze prowadzącej do 
Kusiąt. Prace mają po-
chłonąć ponad 100 tysięcy 
złotych. Dofinansowanie 
natomiast wyniesie 90 ty-
sięcy złotych.

W miejscu straceń hitlerowcy 
- w latach 1940 – 1943 - zamordowali prawie 
2 tys. osób z Częstochowy i Radomska. Do 
pierwszych egzekucji w tym miejscu doszło 
28 czerwca 1940 roku - późnym wieczorem 
rozstrzelano pierwszych czternastu więźniów, 
przewiezionych z Radomska i Częstochowy, 
aresztowanych w tzw. „Wielkiej Akcji”. Egze-
kucji dokonano na pustkowiu, zwanym przez 
miejscowych „szubienicą” (za cara stała tam 
szubienica, na której wieszano skazańców). 
Kolejne egzekucje odbyły się 1 i 3 lipca 1940 
roku. W latach 1942-1943 przywożono tu 
także półżywych radzieckich żołnierzy z łagrów 
w Częstochowie i dobijano ich z broni palnej 
strzałem w tył głowy. Wszystkie zwłoki grze-
bano na miejscu, a mogiły równano z ziemią i 
maskowano. Po wojnie dokonano ekshumacji 
zwłok. Sam cmentarz powstał natomiast w la-
tach 1963-1965. W 18 zbiorowych mogiłach 
spoczywa 1968 ofiar hitlerowskiego terroru.

Pomnik, który jest widoczny przy drodze 
Olsztyn-Kusięta, powstał w 1968 r. Jest to 
dzieło autorstwa Włodzimierza Ściegien-
nego. U jego podstawy widnieje wymowny 
napis „Bohaterom walk o wolność Ojczyzny, 
pomordowanym w latach 1939-1945”.  Od 
obelisku w głąb lasu prowadzi chodnik, aż 

do cmentarnej bramy wejściowej z napisem: 
„Cmentarz ofiar II wojny światowej”. W środku 
lasu, obok mogił rozstrzelanych, znajdują się 
wykonane z piaskowca płaskorzeźby autor-
stwa Władysława Łydżby, które ustawiono w 
latach 80-tych.  Przedstawiają rozstrzeliwa-
nych, cierpiących ludzi, złamanych przemocą 
i terrorem. Wyżłobione na bokach piaskowca 
podłużnie ryflowane rowki powstały jakby od 
zabójczych kul z broni maszynowej.

W czerwcu 2008 r. „Miejsce Straceń” wzbo-
gaciło się o nową Drogę Krzyżową, której 
stacje stanowi czternaście oryginalnych li-
powych płaskorzeźb. Dzieła  zaprojektowane 
i wykonane przez artystów Danutę i Jana 
Wewiór przedstawiają ostatnią drogę Jezusa 
Chrystusa i złożenie go do grobu. Pojawiają 
się na nich również wątki patriotyczne. Cha-
rakterystyczne metalowe daszki nawiązują 
do korony cierniowej Jezusa Chrystusa i ka-
leczonego ludzkiego losu. - Za pozyskane 
środki uzupełnione wkładem własnym wy-
czyścimy płaskorzeźby z piaskowca oraz na-
grobki na mogiłach. Czyszczeniu i naprawom 
poddane będą także m.in. alejki, ogrodzenia, 
brama – informuje Urząd Gminy w Olsztynie.

Cztery gabinety lekarskie, 
gabinet stomatologiczny  
i zabiegowy, przestronne, 
jasne poczekalnie z miejscem    
zabaw  dla dzieci – między in-
nymi takie pomieszczenia 
znajdziemy w nowym 
ośrodku zdrowia, który po-
wstał w Michałowie przy ulicy  
Laurowej 58. Zastąpił on po-
przedni, wysłużony obiekt, 
który znajdował się w Niera-
dzie przy ul. Targowej.

W uroczystościach związa-
nych z oddaniem do użytku nowego obiektu 
wzięli udział między innymi reprezentanci 
Sejmu i Senatu, władz wojewódzkich, samo-
rządowcy, przedstawiciele służby zdrowia, 
oświaty, Urzędu Gminy Poczesna, a także sami 
mieszkańcy. Wójt gminy Poczesna, Krzysztof 
Ujma, podczas powitania podziękował radnym 
poprzedniej i obecnej kadencji, którzy - jak 
podkreślił - zadecydowali i przyczynili się do 
budowy nowego ośrodka zdrowia w Nieradzie. 
Podziękowania skierował również do doktora 
Andrzeja Cupiała, który  od kilkudziesięciu lat 
pracuje w gminie Poczesna jako lekarz. 

Ośrodek zdrowia z siedzibą w Michałowie, 
przy ul. Laurowej 58 zastąpił poprzedni, wy-
służony obiekt, który znajdował się w miej-
scowości Nierada przy ul. Targowej.

W nowoczesnym budynku, przystoso-
wanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
są cztery gabinety lekarskie, gabinet sto-
matologiczny oraz zabiegowy. Są też prze-
stronne, jasne poczekalnie z miejscem zabaw 
dla dzieci. Wszystko przemyślane, funkcjo-

nalne, estetyczne. Przed budynkiem znajduje 
się parking dla zmotoryzowanych. Jest rów-
nież miejsce dla rowerów.

Nowy ośrodek zdrowia usytuowany jest 
na styku trzech miejscowości. Dobra komu-
nikacja miejska ułatwia dotarcie pacjentów 
do przychodni.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 paź-
dziernika, ale ośrodek już od połowy paź-
dziernika przyjmował pacjentów. Wydarzeniu 
towarzyszyła część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Nieradzie pod kierownictwem nauczycielki 
– Doroty Wiśniewskiej.

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie
42-262 Michałów ul. Laurowa 58

(wejście i wjazd od ul. Leszczynowej  
w Nieradzie)

tel. 34 373 62 00; 
czynny od poniedziałku do piątku  

od godz. 8.00 do godz. 15.35.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

zdj. Urząd Gminy Olsztyn

zdj. Urząd Gminy Janów

zdj. Urząd Gminy Poczesna

zdj. OR KRUS w Częstochowie

zdj. OR KRUS w Częstochowie



Bom dia Porto!
„Dzień dobry Porto!” - takimi słowami ekipa 

nauczycieli z IV LO im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie powitała  to ponad dwustu-
tysięczne miasto na północno-zachodnim  
wybrzeżu Portugalii.

W silnym, sześcioosobowym składzie zna-
lazły się: pani Aneta Kurowska, pani Ewa Kubara, 
pani Jolanta Kuźnicka, pani Marzena Litke, pani 
Olga Witczak i koordynatorka przedsięwzięcia 
pani Aneta Walasek. Wyjazd związany był ze 
szkoleniem typu „job shadowing” realizowanym 
w ramach projektu Erasmus +. Ten angielski 
termin tłumaczy się na język polski jako „staż 
towarzyszący” i polega na uczeniu się poprzez 
obserwację pracy innych. W naszym przypadku 
podmiotem szkolącym był zespół szkół – Agrupa-
mento de Escolas Rodrigues de Freitas w Porto, 
z niezwykle sympatyczną panią dyrektor – Marią 
Jose Ascensão na czele. W skład tej placówki 
wchodzi sześć różnych typów szkół : począwszy 
od przedszkola, szkoły podstawowej, odpowied-
nika naszego byłego gimnazjum, szkoły średniej, 
zawodowej, a kończąc na ośrodku pracy i edu-
kacji dla młodzieży z trudnościami w nauce, po-
chodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin 
dysfunkcyjnych.

Celem naszej wizyty było poznanie realiów pracy 
portugalskich nauczycieli: ich warsztatu zawodo-
wego, wykorzystywanych metod dydaktycznych, 
realizowanych projektów edukacyjnych, organi-
zacji pracy tak dużej placówki oraz spojrzenie 
na edukację portugalską w szerszym kontekście: 

programów nauczania, struktury szkolnictwa, 
zarobków tamtejszych nauczycieli, czy ich praw  
i obowiązków zawodowych.

Bogactwo programu szkolenia przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Do najważniejszych 
jego punktów należy zaliczyć: wizytę w szklonym 
Muzeum Nauki, hospitację przedmiotów zawo-
dowych młodzieży przygotowującej się do pracy 
w zawodzie hotelarza, restauratora, sprzedawcy 
sklepowego, ratownika medycznego, udział w 
zajęciach z motywacji, wizytę u szkolnego peda-
goga, w bibliotece szkolnej (dysponującej XVIII i 
XIX – wiecznymi woluminami!), w szkolnym cen-
trum dla niewidomych dzieci - „Braille Center”, wi-
zytację lekcji prowadzonych w języku angielskim 
z fizyki i biologii, obserwację zajęć z wykorzysta-
niem technik medytacji, elementów tańców naro-
dowych, gier i zabaw czy metody projektu np. na 
temat zdrowej żywności czy pięćsetnej rocznicy 
opłynięcia świata przez F. Magellana. Każdy dzień 
spędzony w szkole de Freitas’a kończył panel 
dyskusyjny z udziałem nauczycieli różnych spe-
cjalizacji, z poszczególnych placówek tej szkoły 
i portugalską koordynatorką Erasmusa+w Porto 
– panią Teresą. Dzieliliśmy się wówczas wra-
żeniami z obserwacji, wymienialiśmy doświad-
czenia z pracy z młodzieżą i co było nieuniknione, 
porównywaliśmy nasze systemy edukacyjne. Za-
wsze towarzyszyła nam niesamowicie życzliwa 
atmosfera, tworzona przez portugalskich gospo-
darzy, dzięki temu mogliśmy rozwijać także nasze 
kompetencje językowe.

Ale ponieważ nie samą pracą i szkoleniami 
człowiek żyje, popołudnia przeznaczyłyśmy na 
zwiedzanie tego przepięknego miasta położonego 

przy ujściu rzeki Douro do Oceanu Atlantyckiego.
W podziwianiu uroków Porto nie przeszko-

dził nam nawet siedmiodniowy deszcz..., choć 
w Dzień Nauczyciela tj. 14 października słońce 
podarowało nam miły prezent – trzy godziny 
bezchmurnej aury, bardzo dobrze wykorzystanej 
nad oceanem. Wśród rozlicznych atrakcji tury-
stycznych Porto polecamy: dzielnicę Ribeira z 
labiryntem średniowiecznych zaułków wpisanych 
na listę UNESCO i promenadą nad rzeką Douro, z 
której rozciąga się widok na Ponte de Dom Luis I 
(most króla Ludwika I) oraz winiarnie w dzielnicy 
Vila Nova de Gaia po przeciwnej stronie rzeki. 
Do tego dodajmy romańską Katedrę Sé, Pałac 
da Bolsa, Kościół Św. Franiszka, Św. Ildefonsa, 
Kościół Karmelitów i Karmelitek, Kaplicę das 

Almas, Wieżę Kleryków, jeden z najpiękniejszych 
na świecie dworców kolejowych – São Bento oraz 
naszą ulubioną Avenidę dos Alidos czyli okazały 
bulwar w centrum starego miasta.

Na koniec warto dodać, że jako wzorowe oby-
watelki wykazałyśmy się odpowiednią postawą 
obywatelską i dnia 13 października w polskim 
konsulacie w Porto uczestniczyłyśmy w wyborach 
parlamentarnych.

I tak po kilku dniach, pełne wrażeń, z bagażem 
zawodowych doświadczeń i z azulejos (to ce-
ramiczne płytki pokryte błyszczącym szkliwem 
– kulturowy symbol Portugalii) w dłoniach, wró-
ciłyśmy do ukochanej, słonecznej Częstochowy  
i naszego IV LO!

 Relacjonowała: Olga Witczak

6. PIĄTEK-WTOREK, 8-12 LISTOPADA 2019 SZKOŁY

Tradycyjnie, w ostatni piątek września, pierwszoklasiści 
spotkali się wraz z nauczycielami na Promenadzie im. Cze-
sława Niemena. Podczas rajdu toczyła się zacięta walka 
między klasami o szkolne szafki oraz możliwość organizacji 
otrzęsin w przyszłym roku. Tego dnia nad Częstochową uka-
zało się piękne słońce, które dodawało energii pierwszoklasi-
stom. Każda z klas była ubrana w strój - w kolorze uprzednio 
wylosowanym przez przewodniczących klas. W drodze do 
amfiteatru uczniowie dumnie skandowali swoje hasła zagrze-
wające ich do walki. 

Uczestnicy rajdu zostali przywitani przez ubiegłorocz-
nych zwycięzców, czyli klasę IIF. Każda grupa musiała 
zaprezentować swój hymn oraz przedstawić banner repre-
zentujący klasę. Kolejnym zadaniem było: „to, co kotki lubią 

najbardziej”, czyli picie mleka z miseczki bez używania rąk. 
Następnie wszyscy udali się do Lasku Aniołowskiego, by 
rywalizować w 9 konkurencjach, które wymagały niezwykłej 
kociej zwinności i szybkości. Wśród zadań konkursowych 
znalazły się m.in.: wyciągnięcie cukierka z miski pełnej 
cukru bez użycia rąk, rozpoznawanie różnych smaków 
bez możliwości zobaczenia tego, co się je, jak najszybsze 
nadmuchanie balona oraz „Konkurs wiedzy o szkole”. 

Reprezentanci klas musieli również przejść tor między 
drzewami z zawiązanymi oczami, a  także pokonać slalom 
z jakiem na łyżeczce. Przedostatnim zadaniem naszych ko-
ciaków był bieg dwóch osób w workach na czas, a ostatnia 
rywalizacja polegała na zjedzeniu jabłka, w jak najkrótszym 
czasie, które było zawieszone na sznurku. W tej konkurencji 

uczniowie także nie mogli pomagać sobie rękoma.
Po wykonaniu wszystkich zadań klasy udały się z po-

wrotem do amfiteatru, gdzie czekało na nich jeszcze jedno 
wyzwanie – zrobienie jak najdłuższego łańcucha ze swoich 
ubrań w kolorze wcześniej wylosowanym. W trakcie obrad 
jury młodzież świetnie się bawiła, tańcząc na scenie m.in.: 
„Belgijkę”, „Macarenę” czy „Chocolate Choco Choco”. 

Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami klasy 
IIF rozdał dyplomy za uczestnictwo oraz ogłosił wyniki. 
Miejsce trzecie zajęli „niebiescy”, czyli klasa ID, drugie „brą-
zowi” - klasa IG, a pierwsze „fioletowi” - wspaniała klasa IE. 
Piątkowe przedpołudnie spędzone nietypowo dało wiele 
radości, pozwoliło na integrację, wykazanie się pomysłowo-
ścią, oryginalnością i sprawnością. Od tego dnia wszyscy 
uczestnicy rajdu stali się prawowitymi uczniami V LO. 

Mamy nadzieję, że spotkanie, które służyło integracji 
klas, zapadnie długo w ich pamięci. Po Rajdzie młodzież 

udała się do swoich domów w towarzystwie pięknego 
słońca i radosnej atmosfery.

tekst i zdjęcie: Sara Wojciechowska (IIIA)

Podczas tegorocznej przerwy waka-
cyjnej zainstalowano w naszej szkole 
poidełko. Akcja Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Okręgu Często-
chowskiego „Piję wodę z kranu” wychodzi 
naprzeciw potrzebom zdrowych zasad ży-
wienia w szkołach, gdyż nasza woda jest nie 
tylko zdecydowanie tańsza, ale też znacznie 
lepsza od tzw. wody „źródlanej” kupowanej 
w sklepach. Estetyczne i łatwe w utrzy-
maniu poidełko to sposób, by wszystkim 
zapewnić wygodny dostęp do czystej  
i zdrowej wody.

PWIK OCz S.A. od lat konsekwentnie 
przekonuje mieszkańców, że woda dostar-
czana z sieci wodociągowej nadaje się do 
picia bez przegotowania. Powoli zmienia 
się świadomość w tym zakresie i coraz 
więcej osób sięga po „kranówkę”. Często-
chowska woda pochodzi ze skał wapien-
nych górnej Jury, dzięki czemu spełnia 
najwyższe normy czystości i nadaje się do 
bezpośredniego spożycia. Akcje oszczę-
dzania wody czy kampanie informacyjne (w 
tym szkolne) promują racjonalne wykorzy-
stanie wody. Dostarczana woda pochodzi 
wyłącznie z  ujęć podziemnych. Zasoby 
wody, z których korzysta przedsiębiorstwo, 
są stale odnawialne i nie ma ryzyka, że się 
wyczerpią.

Cykliczna współpraca ze środowiskami 
naukowymi w kraju, szczególnie Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dostarcza 

bieżących informacji niezbędnych do 
prawidłowego monitoringu stanu wód 
podziemnych. Prowadzone na dużą skalę 
akcje mają wielowymiarowy przekaz. Po 
pierwsze to sposobność, aby przekonać 
się, iż picie wody z  kranu jest absolutnie 
bezpieczne dla zdrowia. Analizy fizyko-
chemiczne i bakteriologiczne dostarczanej 
wody pokazują, że woda z sieci wodocią-
gowej bardzo często niczym nie ustępuje 
wodom butelkowanym. Picie wody po-
może też z pewnością w walce z otyłością 
i próchnicą. 

Dzięki dostępowi do poidełek można 
też skończyć z pakowaniem do ciężkich 
już plecaków plastikowych butelek z wodą. 
Akcja „Piję wodę z kranu” zachęca do ko-
rzystania z poidełka w naszej szkole coraz 
większą rzeszę uczniów. Dziękujemy PWIK 
OCz S.A. za instalację urządzenia i liczymy 
na dalszą współpracę. 

mgr Aleksandra Kielichowska

W naszej szkole odbyło się uroczyste 
otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkol-
nego. Gościliśmy Prezydenta Miasta 
Częstochowy - p. Krzysztofa Matyjasz-
czyka, Przewodniczącego Rady Miasta 
Częstochowy - p. Zdzisława Wolskiego, 
Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady 
Miasta Częstochowy - p. Dariusza Ka-
pinosa, Naczelnika Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Częstochowy - p. Michała 
Koniecznego, Inspektora Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta - p. Dariusza Ko-
pera i  Wiceprezesa Szkolnego Związku 
Sportowego w Częstochowie - p. Jana 
Olszewskiego. Po wygłoszonych przemó-
wieniach p. dyrektor Małgorzaty Witek,  

p. prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka 
i p. przewodniczącego Zdzisława Wol-
skiego została przecięta wstęga, która ofi-
cjalnie zainaugurowała otwarcie boiska.

„Chcemy pozytywnie zmieniać całe 
miasto i poszczególne jego elementy, a 
Wam życzę żebyście z tej infrastruktury, 
która idzie w Wasze ręce dobrze korzy-
stali, żebyście właśnie na rywalizacji 
sportowej kształtowali swoje charaktery, 
żeby to było odreagowanie całego stresu. 
Powodzenia.” – tak mówił do zgromadzo-
nych uczniów Prezydent Miasta Często-
chowy - p. Krzysztof Matyjaszczyk. 

W dalszej części spotkania umiejęt-
ności artystyczno-sportowe zaprezento-
wali  uczniowie V LO. Swój występ pokazał 
zespół mażoretek Presto z Mykanowa, 
pod batutą J.  Hejduk (IID). Następnie 
wystąpiła nasza utalentowana O. Migoń 
(IIIB), która wykonała utwór Maryli Rodo-
wicz „Futbol”. Swoje zdolności sportowe 
zaprezentowali również: reprezentanci 
szkoły w piłce nożnej, zawodnicy klubu 
AZS 2020 Częstochowa oraz mistrzowie 
w Taekwondo, pokazujący zapierające 
dech w piersiach techniki. 

Uroczystość zakończył występ mic-
kiewiczowskich cheerleaderek, które 
wykonały oryginalny, ciekawy i niezwykle 
żywiołowy układ. Po jego zakończeniu 
rozpoczął się inauguracyjny mecz piłki 
ręcznej dziewcząt pomiędzy Mistrzy-
niami Częstochowy z V LO, a  Wicemi-
strzyniami z IX LO. Mecz ten rozgrzał 
emocje sportowe wśród dopingujących 
obie drużyny kibiców. Zawodniczki z 
naszej szkoły wygrały to spotkanie  
10:3. Wielkie gratulacje!!!

Mamy nadzieję, że ta wygrana przy-
czyni się do kolejnych sukcesów sporto-
wych naszych koleżanek i kolegów.

Sara Wojciechowska (klasa IIIA)

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Akcja „Piję wodę z kranu”

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy V LO

Integracja na kolorowo, czyli Rajd Otrzęsinowy w V LO

IV Liceum Ogólnokształcące
w Częstochowie
im. Henryka Sienkiewicza



Zespół Szkół Samochodowo-
Budowlanych pamięta o  

bohaterach.
Dyrektor Zespołu Szkół Samocho-

dowo- Budowlanych p. Jacek Grzego-
rzewski ,wicedyrektor p. Agnieszka 
Burzyńska, wicedyrektor p.  Paweł 
Szewczyk oraz nauczycielki: p. Te-
resa Michałowska, p. Ewa Bekus 
–Kotynia, p. Ewa Kublik, p. Izabela 
Zaborska wzięli udział 1.08.2019r. w 
uroczystościach z okazji 75 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, 
1.09.2019r. w uroczystościach, od-
bywających się na Placu Pamięci 
Narodowej  w 80 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej, zaś 27.09 2019r.w  
uroczystościach z okazji 80 rocznicy 
Powstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Szarych Szeregów.

Narodowe Czytanie z Zespołem 
Szkół  Samochodowo-Budowlanych 

6 .09.2019 r. w Auli Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Częstochowie odbyła się 
ósma odsłona akcji Narodowe Czy-
tanie. Para Prezydencka zapropono-

wała w tym roku do czytania polskie  
nowele .Uczniowie naszej szkoły w 
składzie: Marcin Tomalski kl. III c TS, 
Dawid Chaber, Piotr Białas, Roksana 
Walentek, Jakub Strojec, Weronika 
Nocuń, Hubert Janeczek z kl. II a TS 
i Klaudiusz Kuta kl. III A TS przygo-
towani  przez nauczycielkę  p. Alinę 
Grabną przeczytali fragmenty trzech 
nowel. Słuchaczami Narodowego 
Czytania 2019 była młodzież i na-
uczyciele częstochowskich szkół 
podstawowych oraz ponadpodsta-
wowych. 

Udział młodzieży Zespołu Szkół 
Samochodowo- Budowlanych w 

Konferencji: „ Co młody człowiek 
powinien wiedzieć o FASD”.

12. 09.2019r, w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy, odbyła 
się konferencja pt.: „Co młody czło-
wiek powinien wiedzieć o FASD”. W 
konferencji wzięły udział 10-ooso-
bowe delegacje uczniów często-
chowskich szkół z opiekunami. 
FASD- to alkoholowy zespół pło-
dowy. Zespół chorobowy, który jest 
skutkiem działania alkoholu na płód 
w okresie prenatalnym. Alkoholowy 
zespół płodowy jest chorobą nieule-
czalną, której można jednak uniknąć, 
zachowując abstynencję w okresie 
trwania ciąży. Zespół Szkół Samocho-
dowo- Budowlanych w Częstochowie 
reprezentowała delegacja uczniów 
klasy I d TS, pod opieką wychowaw-
czyni p. Aleksandry Kuśmirek.

Staż zawodowy uczniów Zespołu 

Szkół Samochodowo_Budowlanych 
w Portugalii

14.09.2019 grupa dziewięciu 
uczniów z Zespołu Szkół Samo-
chodowo -Budowlanych w Często-
chowie, biorąca udział w projekcie 
„Droga do sukcesu” w ramach  pro-
gramu POWER,  udała się na trzy-
tygodniowe praktyki do Portugalii 
Uczniowie mieszkali w mieście 
Povoa de Varzim. Odbywali praktyki  
w zakładzie Auto Furtado,  w warsz-

tacie AutoGomes. Zaś w Craveiro 
pracowali uczniowie  z klasy o spe-
cjalności obrabiarki CNC. W czasie 
wolnym od pracy młodzież Zespołu 
Szkół Samochodowo-Budowlanych 
wraz z nauczycielkami: p. Marzeną 
Śledź i p. Justyną Mizerą zwiedzała 
Portugalię i podziwiała zabytki 
Porto, Bragi, Guimarães, Ponte de 
Lima, Viana do Castelo.

Sukces ucznia Zespołu Szkół 
Samochodowo-Budowlanych w 

Wielkim Teście o Ikarze
Uczniowie Zespołu Szkół Samo-

chodowo-Budowlanych uczestniczyli 
w projekcie „Nadzieja. Zwycięstwo” 
zorganizowanym  przez Jasną 
Górę we współpracy z Kuratorium 
Oświaty. Uczniowie wzięli udział w 
Wielkim Teście o Ikarze.  

Pierwszy etap odbył się 23 
.09.2019 r. Z Zespołu Szkół Samo-
chodowo-Budowlanych do finału 
zakwalifikowało się dwóch uczniów - 
Adrian Szewczyk i Michał Kuśmirek. 
Finał odbył się 26 .09.2019 r. w auli 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli WOM w Częstochowie; 
laureatem trzeciego miejsca zo-
stał Michał Kuśmirek z kl. IF TS. 
Szkolnym koordynatorem konkursu 
była p. Alina Grabna, nauczycielka 
-bibliotekarka. 

Wspomnienia z Powstania 
Warszawskiego na lekcji głośnego 

czytania w Zespole Szkół 
Samochodowo-Budowlanych

Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie po 
raz trzeci włączył się 29.09. 2019r.
do ogólnopolskiej akcji „Dzień gło-
śnego czytania”. W tym roku, w na-
wiązaniu do 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, nauczycielki: 
wicedyrektor Agnieszka Burzyńska, 
p. Ewa Jura, p. Jadwiga Bodanka 
, p. Izabela Zaborska   i Urszula Gi-

żyńska- redaktor naczelna „Gazety 
Częstochowskiej” czytały książkę 
„Dziewczyny z Powstania” Anny 
Herbich-Zychowicz. Starano się po-
kazać młodzieży, że w czasie wojny 
obok mężczyzn dzielnie walczyły 
także kobiety. 

Spotkanie w Zespole Szkół 
Samochodowo-Budowlanych z 

Józefem Porzeckim - działaczem 
społecznym na Białorusi

10 .10.2019r. w Zespole Szkół Sa-
mochodowo – Budowlanych odbyło 
się spotkanie z panem Józefem Po-
rzeckim, polskim historykiem, krajo-
znawcą i działaczem społecznym na 
Białorusi, wieloletnim wiceprezesem 
Związku Polaków na Białorusi, au-
torem wielu inicjatyw społecznych, 
twórcą i prezesem Społecznego 
Komitetu Ochrony Miejsc Polskiej 
Pamięci Narodowej, zajmującego 
się upamiętnianiem, renowacją i 
ocaleniem od zapomnienia miejsc 
spoczynku polskich żołnierzy i 
osób zasłużonych. Przybyłych na 
spotkanie gości powitał dyrektor 
Zespołu Szkół Samochodowo 
Budowlanych pan Jacek Grzego-
rzewski. W spotkaniu uczestniczyła 
młodzież Zespołu Szkół Samocho-
dowo – Budowlanych , Zespołu Szkół 
Technicznych im. Jana Pawła II oraz 
Zespołu Szkół im. Jana Kochanow-
skiego wraz z opiekunami. 
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Finał akcji Nakrętkowa Częstochowa 
 i sukces I LO

Tegoroczną edycję akcji Nakrętkowa 
Częstochowa organizowaną przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj 
Dalej” w kategorii szkoły ponadpodsta-
wowe wygrało I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. 
Celem zbiórki nakrętek była pomoc w reha-
bilitacji pięcioletniego Jasia. 

Z  okazji zakończenia akcji w 
czwartek 10 października w sali se-
syjnej Urzędu Miasta Częstochowy 
odbyła się uroczysta gala, na której Pre-
zydent Miasta Częstochowy, Krzysztof 
Matyjaszczyk, podziękował za udział 
w tym charytatywnym przedsięwzięciu 
oraz wręczył zwycięzcom dyplomy i na-
grody rzeczowe. 

Na uroczystości I LO reprezentowali: 
pani dyrektor Małgorzata Kaim, pani  Ka-
tarzyna Tazbir oraz uczniowie z klasy II 
d: Martyna Kawa, Natalia Kołaczyk, Pa-
trycja Wawrzak, Jakub Garus i Mikołaj 
Musialak. Uczniowie ci przez cały rok 

szkolny 2018/2019 zbierali przynoszone 
przez wszystkich członków społeczności 
naszego liceum plastikowe nakrętki.

W roku szkolnym 2019/2020 również 
będziemy uczestniczyć w akcji i po-
mimo wysoko postawionej poprzeczki 
mamy nadzieję, że znów osiągniemy 
sukces.

 Jakub Garus kl. II d

Ahoj Prago!
W dniach 9-11 października klasa 

IIa i kilka zaprzyjaźnionych z nią in-
nych osób odbyło wycieczkę do Czech. 
Pierwszy punkt zwiedzania to malow-
nicze Skalne Miasto, w którym mo-
gliśmy podziwiać uroki przyrody, jak np. 
niezwykłe formy skalne, wodospady czy 
jeziora. Nie obyło się także bez rejsu 
po Metui.             W kolejnych dniach 
poznawaliśmy stolicę Czech. Mogliśmy 
podziwiać klasztor Loreta, Hradczany, 
przepiękne Ogrody Królewskie oraz za-
pierającą dech w piersiach Katedrę św. 
Wita. Nocą oglądaliśmy tę niezwykłą 
panoramę podczas rejsu po Wełtawie. 
Wycieczkę tę na pewno zapamiętają na 
długo wszyscy uczestnicy!

 Klaudia Mikuta kl.IIb

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
W naszym liceum przez cały wrzesień 

trwała kampania wyborcza. Dla dwóch 
kandydatów na przewodniczących oraz 
ich sztabów był to czas pełen ciężkiej 
pracy. Przygotowali oni plakaty wy-
borcze, czynnie prowadzili wydarzenia 
na Facebooku i mieli okazję zapre-
zentować się na rajdzie pierwszaków, 
który odbył się 17 września. Pierwsza 
konfrontacja Macieja Zajączkowskiego 
i Leny Głogowskiej nastąpiła w dzień 
predebaty, która przygotowała ich na 
późniejsze wystąpienia publiczne. Kan-
dydaci mieli innowacyjne, przemyślane 
postulaty i pomysły na konkretne dzia-
łania dotyczące samorządności, które 
zrealizują w razie wygranej. 

W wyborze swego przewodniczą-
cego uczniom I LO bardzo pomogła 

właściwa debata, na której mieli szansę 
zadać pytania, dzięki czemu wszelkie 
niedomówienia zostały wyjaśnione. 27 
września nadszedł długo oczekiwany 
dzień wyborów. Po podliczeniu głosów 
wszystko stało się jasne. Wygrała Lena 
Głogowska - uczennica klasy IIb. Walka 
była bardzo wyrównana, gdyż zwycięż-

czyni uzyskała 271 głosów (53,14%), 
natomiast Maciej Zajączkowski 230 
głosów (45,1%). Nowy samorząd ofi-
cjalnie może rozpocząć kadencję i za-
cząć realizować swoje nowatorskie i 
ciekawe postulaty. 

 Natalia Jarkiewicz kl. IIb

Wizyta zza oceanu
8 października okazał się być nieco 

odmiennym dniem szkolnym dla 
uczniów I LO w Częstochowie. Tego 
dnia mieli oni bowiem możliwość za-
poznania się z opowieścią o pasji, 
powołaniu i doświadczeniach w pracy 
dziennikarza, a wszystko dzięki wizycie 

pani Hagit Limor - reporterki i dzienni-
karki pochodzącej z Polski, która jednak 
większość życia spędziła w Stanach 
Zjednoczonych. Opowiedziała o historii 
swej rodziny pochodzącej z Często-
chowy, czasach wojny i Holocaustu. 
Przybliżyła ona także zebranym typowy 
dzień w swojej pracy, wspomniała o 
przeprowadzonych wywiadach (między 
innymi z Barackiem Obamą czy Geo-
rgem Bushem!) i najbardziej drama-
tycznych przeżyciach związanych ze 
swym zawodem. Była to więc świetna 

okazja, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej o pracy dziennikarza, a także 
zapoznać się z historią miasta w kon-
tekście przeżyć indywidualnych osób. 
Dodatkowo cały wykład i późniejsza 
rozmowa przebiegały po angielsku, 
co niewątpliwie pozwoliło sprawdzić 
i udoskonalić umiejętności językowe 
uczniów. Pod koniec spotkania padło 
wiele pytań adresowanych do prowa-
dzącej - w końcu najlepiej słucha się 
tych, którzy opowiadają o czymś z pasją 
i zamiłowaniem.

    Ewelina Kozłowska kl. IIb
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Wywiad z prezesem Grzegorzem Kurkiem

Wysiłek zawodniczek  
i odpowiednia praca trenerska 

przyniosą pozytywne efekty
Marek Formicki: Za nami kilka spotkań 
w siatkarskiej pierwszej lidze kobiet. 
Jesteśmy beniaminkiem, jednak po-
kazaliśmy, że nie należy nas traktować 
jak drużyny „do bicia”. Mamy swój cha-
rakter i wolę walki.

Grzegorz Kurek: Robimy wszystko, aby 
być w ósemce i przystąpić do fazy play 
off. Nie mamy doświadczenia w roz-
grywkach pierwszoligowych. Zawod-
niczki wciąż się docierają, ale według 
mnie wszystko wygląda obiecująco. Na-
szym celem jest zagoszczenie w pierw-
szej lidze na dłużej.

M.F.: W jaki sposób budowaliście 
zespół? Staraliście się bazować wy-
łącznie na zawodniczkach, które już 
kiedyś były związane z Częstochową? 
Jak wiemy, z poprzedniego składu po-
zostało pięć siatkarek, które stanowią 
trzon drużyny.

G.K.: O kompletowaniu składu decydował 
trener. Do pięciu naszych zawodniczek do-
łączyło osiem nowych. Dwie z nich są wy-
chowankami naszego klubu.

M.F.: W tym roku pierwszą drużynę pro-
wadzi Andrzej Stelmach. Czy to również 
on zajmuje się szkoleniem młodzieży?

G.K.: Andrzej Stelmach pełni funkcję 
pierwszego trenera, a Anita Krzyczmonik 
drugiego. Szkolenie młodzieży to odrębna 
działka. Każda grupa wiekowa ma swo-
jego trenera. Docelowo chcemy, aby w 
szeregach pierwszej drużyny były przede 
wszystkim nasze wychowanki. Z tego 
też powodu staramy się dotrzeć do naj-
młodszych miłośniczek sportu. Nasza 
obecność na siatkarskiej mapie jest coraz 
bardziej widoczna. M.F.: W tym roku „Czę-
stochowianka” rozgrywa swoje mecze w 
Hali Sportowej przy ulicy Żużlowej.
G.K.: To efekt porozumienia i dobrej współ-
pracy z miastem. W hali przy Żużlowej 
możemy nie tylko rozgrywać mecze, ale i 
trenować. Bez pomocy władz, nie byłoby 
nas stać na wynajęcie takiego obiektu. 
Pozostałe zespoły młodzieżowe trenują i 
grają w sali przy ulicy Orkana, a także na 
hali przy ulicy Rejtana 7C.

M.F.: Wiele zawdzięczacie również Ga-
lerii Jurajskiej, która w tym roku jest wa-
szym sponsorem tytularnym.

G.K.: Przed dwoma laty – dzięki dyrekto-
rowi Galerii Jurajskiej, Romanowi Bugajczy-
kowi – nawiązaliśmy ścisłą współpracę, 
która jest kontynuowana również w tym 
sezonie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za-
równo dyrektorowi, jak i całemu zarządowi 
za to uznanie, docenienie naszych wy-
siłków i wspomaganie nas w osiąganiu za-
mierzonych celów. Tak jak wspomniałem, 
finansowo wspiera nas również miasto. 
Mamy również szereg drobniejszych spon-
sorów. To właśnie dzięki temu możemy 
realizować się na parkiecie i szkolić młode 
zawodniczki.

M.F.: Czego Wam zatem życzyć na 
dalszą część rozgrywek?

G.K.: Przede wszystkim dobrej gry. Nasz ze-
spół musi stać się monolitem. Oczywiście 
na to potrzeba czasu. Dodatkowo musimy 
też popracować nad presją – jak poka-
zują ostatnie spotkania, stres nas zżera. 
Gramy tie breaka przed własną publiczno-
ścią, z przeciwnikiem z najwyższej półki i 
się spalamy. A potencjał mamy naprawdę 
ogromny. Jestem jednak pewien, że wy-
siłek zawodniczek i odpowiednia praca tre-
nerska przyniosą pozytywne efekty.

Galeria Jurajska od tego sezonu jest sponsorem 
tytularnym Częstochowianki. Na zdjęciu prezes 
klubu Grzegorz Kurek w towarzystwie dyrektora 
 GJ Romana Bugajczyka

Andrzej Stelmach
Mentalność w żeńskiej siatkówce ma 

niebagatelne znaczenie. Pokazaliśmy, że 
potrafimy walczyć, jak równy z równym 
nawet z najsilniejszymi zespołami. Liga 
jest bardzo wyrównana. Mamy świado-
mość, że jeśli chcemy się utrzymać, mu-
simy po prostu wygrywać mecze. Dziew-
czyny chcą trenować i chcą walczyć o 
najwyższe cele – to najważniejsze. Po 
cichu liczę na to, że w tym sezonie uda 
nam się zadomowić w środkowej części 
tabeli.

Kinga Wysokińska
Mamy świadomość, że popełniamy tro-

chę błędów, a w decydujących końcówkach 
brakuje nam tak zwanej chłodnej głowy. 
Musimy więc cały czas trenować, starać 
się, zgrywać i nabierać doświadczenia w 
pierwszoligowych rozgrywkach. Mimo 
wszystko cieszę się, że z tak mocnym 
zespołem, jakim niewątpliwie jest Solna 
Wieliczka, lider tabeli, udało nam się urwać 
punkt. To pokazuje, że mamy potencjał i na 
wiele nas stać.

Aleksandra Stachowicz
W kilku spotkaniach pokazałyśmy, że 

potrafimy grać dobrą siatkówkę, jednak w 
decydujących momentach nie jesteśmy w 
stanie utrzymać koncentracji i skuteczno-
ści. W efekcie popełniamy dużo własnych 
błędów, które nas zabijają i sprawiają, 
że przegrywamy mecz. Co tu dużo kryć, 
gramy nierówno. Nasza gra musi być od-
powiedzialna, a nie nonszalancka. Stres 
mimo wszystko powinnyśmy wykorzystać 
jako swoisty motywator. Na treningach pra-
cujemy naprawdę bardzo ciężko. Musimy 
to jednak przełożyć na ligowe spotkania. 
Poza tym powinnyśmy pracować również 
nad słabościami mentalnymi, tak, aby wy-
chodząc w tie breaku być w pełni zmoty-
wowanym, stawiać kropkę nad i zdobywać 
punkty. Z każdego przegranego spotka-
nia musimy natomiast wyciągać wnioski  
i do kolejnego podchodzić z pełnym opty-
mizmem i wiarą w sukces.

Anita Krzyczmonik
Trochę ciężko odnaleźć nam się w 

nowej rzeczywistości – w poprzednim 
sezonie notowałyśmy praktycznie same 
sukcesy, teraz można powiedzieć, że mu-
simy płacić „frycowe” za to, że awanso-
wałyśmy. Jednak uważam, że prezentu-
jemy się całkiem nieźle. Byłyśmy o krok 
od pokonania aktualnego lidera tabeli. 
Część dziewczyn wciąż się uczy funkcjo-
nowania w pierwszej lidze. Dlatego też w 
niektórych momentach tracimy wypraco-
waną mozolnie przewagę, bo w naszych 
szeregach następuje rozluźnienie. A tu 
chodzi o to, aby spiąć się jeszcze moc-
niej i wbić przeciwnika w parkiet. Dzięki 
temu kolejny set zaczyna się z zupełnie 
innym nastawieniem. Mamy świado-
mość, że jesteśmy beniaminkiem i każdy 
punkt ma dla nas ogromne znaczenie.



Marek Formicki: Aby poznać historię klubu musimy 
cofnąć się do 1936 roku. Któż zna ją lepiej od honoro-
wego prezesa?

Julian Chyra: Początki klubu są bardzo ciekawe i porusza-
jące. W tamtych czasach w kraju narastał duch patriotyzmu 
i chęci do funkcjonowania życia społecznego. W sobotę,  
9 maja 1936 roku z pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach 
Śląskich do Częstochowy wracała 11 – osobowa grupa 
pracowników francuskiej fabryki „La Czenstochovwienne”. 
Właśnie w drodze, gdzieś między Piekarami a Częstochową 
zrodziła się myśl, aby przy fabryce utworzyć koło sportowe 
(tę właśnie datę i okoliczność przyjęto jako dzień powstania 
klubu). Warto zaznaczyć, że ogromne znaczenie miał fakt, 
że francuski właściciel fabryki był prospołeczny. Od tego 
momentu wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Już 23 
maja na zebraniu organizacyjnym powołane zostaje do życia 
Koło Sportowe. Ze względu na brak statutu przy jednocze-
snym dążeniu do rozpoczęcia zorganizowanego życia spor-
towo – kulturowego, zdecydowano „wstąpić generalnie, tj. w 
liczbie około 60 osób do Towarzystwa Teatralno – Wokalno 
– Muzycznego przy fabryce „La Czenstochovwienne” jako 
Sekcja Kolarska”. Niestety pojawiły się problemy finansowe. 
W lipcu, przedstawiciel firmy rowerowej „WISŁA”, zwrócił się 
ze specjalną ofertą handlową - „wstawienia 177 rowerów 
dla pracowników fabryki „Częstochowianka” i dla członków 
Klubu Sportowego. Za zgodą sprzyjającej Kołu dyrekcji 
sprzedano te 177 rowerów, z tym, że każdy z zamawiających 
rower wpłaca na rzecz Klubu Sportowego po 2zł 30gr plus 
2% od ogólnej sumy z firmy „WISŁA”, co w sumie daje nam 
407zł i około 550zł prowizji – razem około 950zł”. Dzięki tym 
funduszom udało się dodatkowo powołać do życia kolejne 
sekcje – piłki nożnej, bokserską, lekkoatletyczną. W tym 
czasie organizowano wiele imprez towarzysko-sportowych. 
Pracownicy i osoby związane ze środowiskiem fabryki, a 
także mieszkańcy Ostatniego Grosza i Rakowa mocno się 
ze sobą integrowali. W roku 1939 z wiadomych względów 
działalność klubu została przerwana. Klub reaktywowano w 
październiku 1945 roku. Samo powstanie klubu, a później 
jego odrodzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie działalność 
społeczna wielu osób. To właśnie zaangażowanie spo-
łeczne jest siłą tego klubu.

M.F.: Sekcja siatkarska powstała zatem już po reakty-
wacji klubu?

J.Ch.: Tak po reaktywacji stworzono sekcje tenisa stoło-
wego, ziemnego, boksu, szachów, piłki nożnej, lekkiej atle-
tyki, koszykówki, rugby, a później siatkówki męskiej i na 
końcu żeńskiej. Na przestrzeni lat poszczególne sekcje się 
wykruszały i została właśnie wyłącznie siatkówka kobiet.

M.F.: Można powiedzieć, że pierwsze sukcesy przyszły 
w 1959 roku.

J.Ch.: Wtedy to juniorki „Częstochowianki” zdobyły tytuł Mi-
strzyń Śląska, a na arenie krajowej zdobyły srebrny medal. Po 
trzech latach te same zawodniczki awansowały do pierwszej 
ligi. Utrzymały się w niej tylko sezon. Dlaczego? Z powodów 
finansowych. Nie było też odpowiednich warunków do treno-
wania – treningi odbywały się przy ulicy Pułaskiego, w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się Akademia Polonijna. Brakowało 
również odpowiedniego zaplecza. Na szczęście klub nie 
poddał się i po roku przerwy siatkarki ponownie – w roku 1964 - 
awansowały do pierwszej ligi. Później nastąpił kolejny spadek, 
tym bardziej do trzeciej ligi. Do pierwszej awansowały w 1967. 
Jednak i tym razem nie udało się w niej zagościć na dłużej.

M.F.: Przełomowe okazały się lata dziewięćdziesiąte.
J.Ch.: Na początku lat dziewięćdziesiątych trener Krzysztof 
Kuzak stworzył drużynę opierającą się o uczennice Szkoły 
Podstawowej numer 50. Pojawił się sponsor strategiczny 
– firma Magnes. Dzięki doskonałemu przygotowaniu  
i środkom finansowym, w 1997 roku częstochowskim siat-
karkom ponownie udaje się awansować do pierwszej ligi. 
Na dodatek gramy w niej więcej niż jeden sezon. Niestety w 
połowie drugiego sponsor popada w tarapaty finansowe i w 
efekcie wycofuje się ze współpracy. Konsekwencją tego jest 
spadek drużyny do drugiej, a później siłą rozpędu do trze-
ciej ligi. Zespół odbudował się w roku 2005 – oczywiście 
wszystko to zasługa młodego narybku, bo starsze zawod-
niczki systematycznie odchodziły do lepszych klubów. Od 
tego momentu drużyna stara się awansować. Niestety sy-
tuacja finansowa staje się coraz gorsza. W efekcie sam mu-
siałem zadłużyć się w banku i pożyczyć klubowi 170 tysięcy. 
Na początku 2012 roku obliczyliśmy, że nasze zadłużenie 
może sięgnąć nawet 93 tysięcy! Wspólnie z wiceprezesem 
Tadeuszem Machalskim podjęliśmy decyzję o rezygnacji z 
ligowych występów, ale stwierdziliśmy, że działamy dalej. 
Cały czas stawialiśmy na szkolenie młodzieży. W pewnym 
momencie pod nasze skrzydła trafił brylancik - Monika Mar-
tałek. Młodą siatkarką zainteresował się klub z Piły. Dzięki 
temu transferowi udało nam się odbudować finansowo. Na 
sukcesy nie trzeba było długo czekać – nasze juniorki wy-
grały Mistrzostwo Śląska. Graliśmy praktycznie tylko mło-
dymi zawodniczkami – w składzie mieliśmy zaledwie dwie 
seniorki. I w ten oto sposób „Częstochowianka” nie tylko 
wciąż jest obecna na siatkarskiej mapie Polski, ale notuje 
coraz większe sukcesy.

M.F.: To przede wszystkim Pana zasługa. Włożył Pan  
w to nie tylko własne pieniądze, ale i nerwy oraz... serce.

J.Ch.: Ten klub istnieje przede wszystkim dzięki społecz-
nikom. Jeśli ktoś uważa, że można na nim zarobić to jest w 
ogromnym błędzie. Takich osób zresztą nie chcemy w swoich 
szeregach. Awans do pierwszej ligi to ogromny sukces. Nie 
przesłonił on nam jednak świata i nie spoczęliśmy na laurach, 
cały czas stawiamy na rozwój młodzieży. Dbamy też o dobry 
klimat wokół klubu, a jego jak wiadomo tworzą dobrzy ludzie. 
Ci, którzy z nami współpracują muszą być uczciwi i oddani. 
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Julian Chyra

Rozmowa z Julianem Chyrą honorowym prezesem  
Galeria Jurajska Częstochowianka

Od początku stawiamy  
na młodzież

Grupy młodzieżowe
(nabór trwa cały rok)

  - Kinder najmłodszy rocznik 2010-2012 Trenerka Justyna Kasprzyk  
(Nabór każdy wtorek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 18.00)

- Kinder Dwójki rocznik 2009 prowadzi Trener Artur Płuciennik       
(Nabór każdy wtorek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 18.00)

- Kinder Trójki  grupa  I rocznik 2008 prowadzi Aleksandra Solska   
(Nabór każdy poniedziałek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 16.45)

- Kinder Trójki grupa II rocznik 2008  prowadzi Andrzej Solski          
(Nabór każdy poniedziałek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 16.45)

- Kinder Czwórki rocznik 2007 prowadzi Trenerka Magda Kobiela    
(Nabór każdy poniedziałek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 16.45)

- Młodzik Młodszy rocznik 2006 prowadzi Trenerka Magda Kobiela 
(Nabór każdy poniedziałek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 18.15)

- Młodzik Starszy rocznik 2005 prowadzi Trener Michał Kalota          
(Nabór każdy poniedziałek SP 53 ul. Orkana 95/109 godzina 18.15)

- Kadet grupa I prowadzi Trener Paweł Kapica                                     
(Nabór każdy poniedziałek Hala Czanka ul. Rejtana 7c godzina 16.00)

- Kadet grupa II prowadzi Trenerka Ula Szynkiel                                  
 (Nabór każdy poniedziałek Hala Czanka ul. Rejtana 7c godzina 16.00)

- Junior prowadzi Trener Paweł Kapica z Trenerką Ulą Szynkiel         
(Nabór każdy poniedziałek Hala Czanka ul. Rejtana 7c godzina 16.00)

Aleksandra Stachowicz 
(rozgrywająca)

Izabela Matyszczak 
(rozgrywająca)
Wioletta Lach

(środkowa)
Oliwia Sieradzka 

(atakująca)
Magdalena Ociepa 

(środkowa)
Angela Mroczek 

(przyjmująca)

Emilia Oktaba 
(środkowa)

Agata Pietrzkiewicz 
(przyjmująca)

Kinga Wysokińska 
(libero)

Malwina Stroińska 
(przyjmująca)

Hanna Łukasiewicz 
(przyjmująca)

Julia Gierczyńska 
(libero)

Wiktoria Szumera 
(atakująca)

Pierwsza drużyna: skład



n Dokończenie ze str.1  
 Celem ustawy jest poprawa ja-

kości powietrza i ograniczenie tzw. 
niskiej emisji powstającej w wyniku 
spalania węgla w piecach domo-
wych. Za sprawą zmian zakazane 
będzie wprowadzanie na polski 
rynek kotłów niespełniających kra-
jowych wymogów emisyjności „wy-
produkowanych lub dopuszczonych 
do obrotu w innych krajach Unii 
Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z 
prawem wyprodukowanych w pań-
stwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) będącym stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodar-
czym (EOG)”. Najprościej mówiąc, 
chodzi o to, aby nie trafiały do nas 
nieekologiczne kotły grzewcze. Z 
szacunków Ministerstwa Przed-

siębiorczości i Technologii wynika, 
że na polski rynek trafia około 
200–250 tys. kotłów na paliwa 
stałe rocznie. Dokładnych danych 
brakuje, ze względu na duże roz-
proszenie rynku i „szarą strefę” w 
handlu takimi urządzeniami, którą 
ocenia się na 20-25 % rynku.

Od lipca 2018 r. obowiązuje roz-
porządzenie ws. wymagań dla ko-
tłów na paliwa stałe, które w lutym 
zostało dodatkowo uszczelnione 
w drodze nowelizacji. Zgodnie z 
przepisami w Polsce nie można 
wprowadzać na rynek gorszych niż 
piątej klasy emisyjnej (najbardziej 
ekologicznych) domowych kotłów 
grzewczych na paliwo stałe. - Nie-
stety wciąż spotykamy się z obcho-
dzeniem istniejących przepisów. Z 
obserwacji rynku kotłów na paliwo 

stałe wynika, że sprzedawcy nadal 
oferują urządzenia niespełniające 
wymagań rozporządzenia. Nowe-
lizacja ustawy pozwoli istotnie 
ograniczyć to zjawisko – mówi mi-
nister Jadwiga Emilewicz.

Jakie zmiany wprowadza 
nowelizacja

Instytucją, która będzie mogła 
przeprowadzać kontrole pod-
miotów wprowadzających do ob-
rotu kotły na paliwo stałe, będzie 
Inspekcja Handlowa. Jej przed-
stawiciele przyglądać się będą 
między innymi zgodności urządzeń 
z wymaganiami. W jaki sposób to 
sprawdzą? Chociażby poprzez ba-
dania laboratoryjne kotłów, posia-
danie odpowiedniej dokumentacji, 
świadectw, certyfikatów itp.

Nowelizacja pozwoli również na 
- w przypadku wykrytych nieprawi-
dłowości - nakładanie kar pienięż-
nych. Mają one wynosić od 10 tys. 
zł do 5% przychodu przedsiębiorcy 
osiągniętego w poprzednim roku 
kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, 
karę pieniężną będzie wymie-
rzał, w drodze decyzji, wojewódzki 
inspektor Inspekcji Handlowej 
właściwy ze względu na miejsce 
przeprowadzenia kontroli. Zmiany 
mają na celu zapewnienie insty-
tucjom kontrolnym odpowiednich 
środków finansowych na przepro-
wadzanie laboratoryjnej weryfi-
kacji spełniania wymagań przez 
urządzenia. - Uszczelnienie systemu 
kontroli ma również ograniczyć nie-
uczciwą konkurencję, która rekla-

muje urządzenia wysokoemisyjne 
jako niskoemisyjne, posługując się 
fałszywymi świadectwami jakości 
kotłów lub sprzedając kotły bezkla-
sowe pod innymi nazwami – infor-
muje szefowa MPiT.

Nowela zakłada ponadto, że 
projektanci - pod rygorem od-
powiedzialności karnej - będą 
składać oświadczenia dotyczące 
możliwości podłączenia projekto-
wanego domu do istniejącej sieci 
ciepłowniczej.

Katarzyna Gwara
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Prezydent podpisał ustawę

Koniec z „kopciuchami”

Zgodnie z raportami WHO 
i agend europejskich, z po-
wodu smogu i powikłań 
wynikających ze złej ja-
kości powietrza w Polsce 
umiera 47 tys. osób rocznie. 
Za największe emisje zanie-
czyszczeń, w tym pyłów za-
wieszonych PM2,5, PM10 oraz 
benzo(a)pirenu odpowiada 
sektor bytowo-komunalny 
(np. piece grzewcze, palenie 
śmieci) oraz transport.

zdj. archiwum



Rozmawiamy z prezesem zarządu firmy Eco-Team 

Dom zgodny z naturą 

Kotły gazowe są ekonomicznym i wy-
godnym sposobem ogrzewania domu oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
W porównaniu do kotłów węglowych, urzą-
dzenia te charakteryzują się dłuższą trwa-
łością. Z tego też powodu zyskują coraz 
większe grono zwolenników. Podobnie 
zresztą, jak pompy ciepła, które ogrzewają 
budynek darmową energią pochodzącą ze 
środowiska. O tego typu rozwiązaniach 
rozmawiamy z Jerzym Pałuszką, pre-
zesem zarządu firmy Eco-Team.

Redakcja: Kotły gazowe są idealnym rozwią-
zaniem dla właścicieli domków jednorodzin-
nych. Łatwa obsługa, stały komfort cieplny i 
akceptowalne koszty zużycia gazu sprawiają, 
że ich popularność rośnie. Dzięki nim możemy 
ogrzać i dom, i wodę. Jednak wiele osób z tyłu 
głowy ma myśl, że to jednak gaz, który może 
być śmiertelnie niebezpieczny.

Jerzy Pałuszka: W tym przypadku z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że strach ma 
tylko wielkie oczy. Kotły gazowe sprawdzonych 
marek, dystrybuowane na rynku, są w pełni 
bezpieczne. Mają szereg zabezpieczeń, które 
chronią nas przed zaczadzeniem, pożarem czy 
ulatnianiem się gazu. Oczywiście istotne jest 
to, aby kupować markowe urządzenia i aby jego 
montaż powierzyć sprawdzonym instalatorom. 
Dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie i ekono-
micznie mogli z nich korzystać  przez wiele lat.

Red.: Czym zatem się kierować przy wyborze 
kotła?

J.P.: Przede wszystkim zapotrzebowaniem 
na moc, której potrzebujemy, aby ogrzać nasz 
budynek. Tutaj najlepiej poprosić o pomoc spe-
cjalistów. W naszej firmie tego typu obliczenia 
wykonuje  Centrum Energii Odnawialnej. Poza 
tym zastanówmy się nad funkcjami, które ko-
cioł ma spełniać - czy ma na przykład tylko 
ogrzewać pomieszczenie, czy ma produkować 
ciepłą wodę, czy ma  zasilić kilka obiegów 
grzewczych, czy w domu mamy ogrzewanie 
podłogowe czy wyłącznie grzejnikowe. Dzięki 
temu możemy dobrać odpowiednią wielkość 
kotła, a co za tym idzie odpowiednią automa-
tykę – tak, aby urządzenie dobrze funkcjono-
wało i spełniało nasze oczekiwania w sposób 
ekonomiczny przez cały sezon grzewczy.

Red.: W jakim pomieszczeniu powinniśmy za-
montować tego rodzaju kocioł?

J.P.: Współczesne kotły montuje się w po-
mieszczeniach, które pełnią dodatkowo jakąś 
inną funkcję. Najczęściej jest to pralnia, bądź 
suszarnia. Urządzenia te są estetyczne, a 
producenci  prześcigają się nawet w różnego 
rodzaju rozwiązaniach designerskich. Oczy-
wiście takie pomieszczenie musi też spełniać 
określone warunki - musi mieć np. odpowiednią 
wentylację i musi być zlokalizowane w odpo-
wiednim miejscu.

Red.: Z jakim wydatkiem musimy się liczyć?
J.P.: Urządzenia w podstawowym wyposażeniu, 
czyli kocioł z podstawowym sterownikiem 
pogodowym, który steruje jednym obiegiem 
grzewczym to wydatek od 4,5 tysięcy do 6 ty-
sięcy złotych do tego dochodzą jeszcze koszty 
instalacji, komina , osprzętu . Oczywiście mo-
żemy postawić na bardziej urozmaicone wersje 
– wieloma urządzeniami możemy starować 
nawet zdalnie za pomocą aplikacji. Producenci 
wręcz prześcigają się w coraz to nowszych po-
mysłach. Co warto zaznaczyć, różnica w cenie 
pomiędzy najprostszymi urządzeniami, a tymi 
najbardziej wyszukanymi wcale nie jest zatrwa-
żająca.

Red.: Porozmawiajmy chwilę o pompach 
ciepła, które najprościej mówiąc ogrzewają 
budynek darmową energią pochodzącą ze 
środowiska.

J.P.: Dokładnie, pompy ciepła – za sprawą 
swojej budowy – pozwalają nam lepiej wyko-
rzystać energię. Wyobraźmy sobie ogrzewanie 
domu klasycznym, chociażby elektrycznym, 
grzejnikiem. Jedna jednostka energii, która 
jest wyprodukowana z takiego systemu, czyli 
jeden GJ, będzie nas kosztować około 200 
złotych. Mając pompę ciepła, takie urządzenie 
za pomocą tej samej energii elektrycznej, 
jest w stanie wyprodukować 4 albo nawet i 
5 jednostek energii. Łatwo więc policzyć, że 
przy pompie ciepła ten sam jeden GJ będzie 
kosztować koło 40-50 złotych. Najbardziej po-
pularne są dwa rodzaje pomp. Jedne to te z wy-
miennikiem gruntowym, a drugie to powietrzne 
pompy ciepła.  Obecnie standardem ogrze-
wania w budynkach zaczynają być właśnie po-

wietrzne pompy ciepła, które są wspomagane 
instalacją fotowoltaiczną.

Red.: Decydujemy się na pompę ciepła. Na 
jakim etapie powinniśmy zgłosić się do wy-
branej firmy?

J.P.: Im wcześniej tym lepiej. Można to zrobić 
już na etapie projektowania domu. Możemy 
powiem zasugerować, jakie ogrzewanie w 
danym miejscu będzie najlepsze i jak powinno 
być ono rozlokowane. Oczywiście nowoczesne 
systemy grzewcze nie są zarezerwowane wy-
łącznie dla nowych budynków. Bardzo często 
tego typu rozwiązania montujemy w budynkach 
starszych. W przypadku pomp ciepła , czy ko-
tłów gazowych kondensacyjnych  musimy się 
jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami ale w 
przypadku np. instalacji fotowoltaicznych czy 
solarnych wiek budynku  nie ma szczególnych 
ograniczeń wiekowych. Ważne jednak, aby bu-
dynek miał odpowiednią więźbę dachową.

Red.: Ogromnym zainteresowaniem w naszym 
kraju cieszą się też instalacje solarne. Dzięki 
temu wykorzystujemy energię słoneczną do 
podgrzewania wody użytkowej i wspomagania 
ogrzewania. Czy w ten sposób możemy też 
ogrzać na przykład wodę w basenie?

J.P.: Oczywiście – specjalnie do tego celu po-
wstały nawet odpowiednie systemy i instalacje.

Red.: Które kolektory są najbardziej popu-
larne?

J.P.: Przede wszystkim są to kolektory płaskie. 
W odróżnieniu od tych próżniowych, są bardziej 
trwałe i mniej narażone na anomalia pogo-
dowe.

Red.: Na zakończenie – którą z instalacji pole-
całby Pan najbardziej.

J.P.: Trudne pytanie – w swoim najbliższym 
otoczeniu korzystam z każdej. Jednak bez wąt-
pienia warto postawić na fotowoltaikę. Dodat-
kowe dofinansowania zewnętrzne sprawią, że 
nasz budżet nie będzie zbyt mocno obciążony. 
Warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem, 
zwłaszcza gdy mamy perspektywę przyszło-
rocznych podwyżek za energię elektryczną. 
Kolektory słoneczne powoli przechodzą do 
lamusa. Za pomocą instalacji fotowoltaicznej 
jesteśmy w stanie osiągnąć zdecydowanie 
większe oszczędności. Budynek o bardzo do-
brych parametrach termicznych, powietrzna 
pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna to  
z pewnością przyszłość budownictwa.

Red.: Dziękujemy za rozmowę.
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Jerzy Pałuszka - prezes ECO - TEAM

zdj. ECO - TEAM

zdj. ECO - TEAM

zdj. ECO - TEAM
Termomodernizacja na hali produkcyjno - magazynowej o pow. 2000 m2  w Radomsku 

zdj. ECO - TEAM / Kolektory słoneczne

Osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii i ekologią mogą udać się do 
Centrum Energii Odnawialnej, które stworzyła firma Eco Team. Są w nim przedstawiane 
nowe technologie i ekologiczne rozwiązania oraz prezentowane działające na żywo urzą-
dzenia do produkcji energii cieplnej pozyskiwanej z natury. Dzięki temu można z bliska 
przyjrzeć się różnego rodzaju rozwiązaniom i instalacjom służącym do produkcji ciepła i 
prądu. W Centrum Energii Odnawialnej przedstawiciele firmy zachęcają do skorzystania 
z rządowch programów „Czyste Powietrze” i „Mój prąd”. Doradzają też, jak skorzystać  
z lokalnych dofinansowań i pomagają w doborze odpowiednich urządzeń.
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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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 toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

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, mo-
skwicz , 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 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące 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 DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

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

PRACA

USŁUGI
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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381



Przed nami III Jurajski Wy-
ścig o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy. W 
związku z tym 9 listopada zo-
staną wyłączone z ruchu ulice  
7 Kamienic, Pułaskiego i Po-
piełuszki. Kursujące tamtędy 
autobusy pojadą objazdami.

Każdą edycję Jurajskiego Wy-
ścigu uświetnia obecność gościa 
specjalnego. Dzięki temu fani 
motoryzacji mieli okazję spo-
tkać się z Łukaszem Pieniążkiem, 
kierowcą WRC2, a także kie-
rowcą wyścigowym, rajdowym, 
rallycrossowym i off-roadowym  
Adamem Polakiem. Tym razem 

częstochowianie spotkają się z 
Bartłomiejem Mireckim, utalen-
towanym kierowcą, dwukrotnym 
mistrzem Polski Kia Lotos Race, 
który od 2015 występuje w serii 
Formuła Renault 2.0. Zapro-
szenie otrzymali również Robert 
Herba, kaskader i wielokrotny 
mistrz Polski w rajdach samo-
chodowych, a także Waldemar 
Doskocz, kierowca rajdowy, trzy-
krotny mistrz Polski w F-2. - Rok-
rocznie na imprezę jako kibice 
przybywają znakomici kierowcy 
mający na swoim koncie tytuły 
mistrzów Polski. To pokazuje, że 
zapotrzebowanie na tego typu 

wydarzenia jest ogromne – mówi 
Romuald Nowakowski, prezes  
Automobilklubu Jurajskiego, który 
jest organizatorem wydarzenia.

Wydarzenie odbędzie się w 
sobotę, 9 listopada, o godzinie 
10.00. W przerwach zaplano-
wano przejazdy zaproszonych 
gości. Równolegle w trzeciej alei 
odbywać się będą liczne pokazy  
i prezentacje – oczywiście ściśle 
związane z motoryzacją.

W związku z wydarzeniem 
w godz. 6 do ok. 21 część ulic 
zostanie wyłączonych z ruchu. 
Konkretnie chodzi o odcinek 
ulicy Popiełuszki od  ul. Jasno-
górskiej do al. NMP, odcinek ul. 
Pułaskiego od ul. Popiełuszki do  
ul. św. Kazimierza, odcinek  
ul. 7 Kamienic od ul. Grunwaldzkiej 
do ul. Pułaskiego oraz III Aleję NMP,  
w której podczas imprezy nie 
będą funkcjonowały postoje taxi. 
Kursujące w tych rejonach auto-
busy pojadą objazdami. Pasaże-
rowie linii nr 11, 12, 34, 16, 31 
powinni zatem wcześniej spraw-
dzić, jak będą wyglądać tymcza-
sowe trasy. Ich dokładny opis wraz 
z mapami znajdziemy na stronie 
Miejskiego Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie w zakładce 
Utrudnienia w ruchu (www.mzd.
czest.pl).

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

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

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

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł

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

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

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

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 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 RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
 FV, serwis 37.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 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 PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 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. 2010/2011, kraj. 12.900

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 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 CITROEN BERLINGO 1.6 D, rok prod. 2011 17.800 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2013 28.900 zł

n VOLVO V50 1.8 E, rok prod. 2004 11.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 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

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

42.900 zł

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

19.900 zł

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

54.900 zł

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

47.900 zł

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

29.900 zł

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

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

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

Częstochowa

Jurajski wyścig  
w centrum miasta
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Początkowo na dwóch kół-
kach przemierzał Polskę. 
Przejechał ją wzdłuż i wszerz.  
Z czasem poszedł o krok dalej  
i postanowił ruszyć na podbój 
Europy. Na rowerze dotarł 
między innymi do Londynu, 
Pragi, Budapesztu, Wiednia, 
Mińska, a nawet Aten. - Mogę 
nawet powiedzieć, że to wła-
śnie rower uratował mi życie 
– przyznaje Cezary Wie-
przowski.

Cezary Wieprzowski na co 
dzień prowadzi własną działa-
ność gospodarczą -  firmę z branży 
mechaniczno-elektrycznej. A po 
pracy? Gra na saksofonie i kon-
certuje. To zresztą też przerodziło 
się w jego profesję – od kilku lat 
współpracuje w Filharmonią Czę-
stochowską. Kilka dni temu zagrał 
- jako solista saksofonu - koncert 
na Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej Buska Jesień w Busku 
Zdroju. Jednak, gdy uda mu się 
wygospodarować więcej czasu, 
zwiedza świat na rowerze. - Rower 
towarzyszy mi od niemal 20 lat. 
Wtedy to lekarze stwierdzili u 
mnie jakąś narośl w kolanie. Aby 
się z nią uporać, zlecono mi wła-
śnie jazdę na rowerze. Początkowo 

zwiedzałem wyłącznie Polskę. Zje-
chałem ją wzdłuż i wszerz. Póź-
niej postanowiłem ruszyć dalej 
– wspomina.

Cztery lata temu Cezary Wie-
przowski wybrał się do Londynu. 
- Nie ukrywam – miałem moment 
zawahania i zastanawiałem się, 
czy podołam. Podróż – z więk-
szymi i mniejszymi problemami 
– trwała około dwóch tygodni. 
To był mój pierwszy samodzielny 
przejazd – mówi. Później na trasie 
jego rowerowych wycieczek była 
Praga, Budapeszt, Wiedeń, Mińsk. 
W zeszłym roku natomiast wybrał 
się do Saint-Tropez. - Akurat prze-
bywali tam znajomi - żeglarze. Do 
Wiednia dojechałem autobusem. 
A później jechałem przez Alpy i w 
kierunku Słowenii. Tam nastąpiło 
załamanie pogody. Padało niemal 
dzień i noc. Dopadł mnie kryzys i 
byłem o krok od tego, aby odpuścić 
całą wyprawę. Na szczęście poko-
nałem swoje słabości i osiągnąłem 
cel – przyznaje. Kolejnym punktem 
na mapie rowerowych wypraw były 
Ateny. - Namówiłem znajomych, aby 
dopłynęli tam łódką. Dlaczego? Bo 
lubię, gdy dojeżdżam na miejsce, 
ktoś życzliwie się uśmiechnie mó-
wiąc „dzień dobry” - zdradza.  Cezary 
Wieprzowski wyruszył z Buda-
pesztu. W ciągu czterech tygodni 
przejechał całe Bałkany - Bośnię, 
Czarnogórę i Albanię. - To kraje z 
niesamowitymi widokami, ale i 
pełne kontrastów kulturowych. Ta-
kich obrazków z pewnością nie zo-
baczymy podczas zorganizowanej 
wycieczki z biura podróży. W Albanii 
poznałem niesamowitych ludzi – 
nawet bariera języka nie stanowi w 
tym kraju żadnego problemu. Tam 
wszyscy mieszkają i są razem – i 
chrześcijanie, i islamiści – tworzą 
wspólnotę. To niemal cały miks 
kulturowy. Z ciężkim sercem muszę 
przyznać, że u nas nie ma takich 
ludzi. Śmieję się, że tam wszyscy 
pójdą od razu do nieba. Rewelacyj-
nych ludzi można spotkać również 
na Słowenii. Podczas jednej z po-

dróży postanowiłem sobie zrobić 
wykwinty obiad. Udałem się do 
marketu, kupiłem między innymi 
wino z wysokiej półki. Zadowolony, 
wsiadłem na rower, podjechałem 
pod górę, około 10 kilometrów, 
po czym zorientowałem się, że na 
ławce przed marketem zostawiłem 
torbę z zakupami... Następnego 
dnia postanowiłem wrócić pod 
sklep. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy okazało się, że... całe zakupy 
tam stały. U nas wręcz nie do pomy-
ślenia. Gorsze wspomnienia mam z 
Serbii – tam wciąż widać żywe kon-
sekwencje wojny. Na każdym kroku 
widoczne są cmentarze. Nikt się nie 
interesuje ludźmi, którym przyszło 
żyć w takich warunkach – w niektó-
rych zakątkach kraju brakuje nawet 
prądu. Aż ciarki przechodzą, jak się 
na to patrzy – opowiada.

Podróżnik jadąc do Aten, do 
Grecji wjechał od strony pół-
nocnej. - Czas miałem całkiem 
niezły, więc postanowiłem zdobyć 
Olimp. Do Aten zostało mi około 
300 kilometrów. Zacząłem jednak 
odczuwać problemy zdrowotne. 
Nie miałem, czym oddychać. Ba! 
Nagrałem nawet film pożegnalny. 
Na szczęście udało mi się osiągnąć 
cel – zdobyłem Ateny choć byłem 
niesamowicie zmęczony. W drodze 
powrotnej w samolocie poczułem 
się jeszcze gorzej. Po wylądowaniu 
w Polsce, zgłosiłem się do szpitala. 
Okazało się, że to... zawał. Wsta-
wiono mi stenty, ponieważ miałem 
zapchane aorty. Mogę powiedzieć, 
że to właśnie dzięki rowerowi prze-
żyłem. Gdyby nie ta wyprawa mo-
głoby się okazać, że bym umarł w 
domu przez telewizorem. W czasie 
wysiłku organizm zaczął mi jednak 
wysyłać sygnały ostrzegawcze i w 
porę zareagowałem – wyznaje.

Każda wyprawa niesie za sobą 
niebezpieczeństwo. - Historii mro-
żących krew w żyłach mam na 
swoim koncie całe mnóstwo. Kiedyś 
będąc w Grecji – w miejscowości Li-
tochoro - rozłożyłem swój namiot 
na łące w pobliżu budowy drogi. 
Stwierdziłem, że będzie to najbez-
pieczniejsze miejsce. W pewnym 

momencie podbiegły dwa psy. Nie 
przejąłem się za bardzo, jak gdyby 
nigdy nic, zrobiłem sobie kolację i 
nagle pojawiły się dwa większe psy 
- owczarki kaukaskie. W pewnym 
momencie otoczyło mnie z dzie-
sięć czworonogów. Uciekłem do 
namiotu. Wszystkie stały wokół 
mojego namiotu. Próbowałem je 
jakoś odgonić jednak bez efektu. 
Postanowiłem zadzwonić do pol-
skiej ambasady. Byłem pod ścianą. 
Pani powiedziała, abym zadzwonił 
na policję. Stwierdziłem, że jeszcze 
chwilę poczekam. Zmrużyłam oczy, 
zdrzemnąłem się i nad ranem oka-
zało się, że psy zniknęły. Błyska-
wicznie się spakowałem – okazało 
się, że obserwowały mnie z daleka. 
Wsiadłem na rower, dojechałem do 
asfaltu i zatrzymałem się. Żaden z 
nich nie zaczął mnie jednak gonić. 
Prawdopodobnie byłem na ich 
terenie i im się to nie spodobało. 
Chodziło im po prostu o to, abym 
opuścił ich miejsce – opowiada.

Dłuższe wyprawy rowerowe 
to spore wyzwanie logistyczne. - 
Swoje wypady planuję około pół 
roku wcześniej. Zakładam dzienny 
limit kilometrów – około stu 
dziennie. Oczywiście rzeczywistość 
często weryfikuje moje założenia. 
Kiedyś pod jedną z gór jechałem 
10 godzin! W takiej sytuacji nie jest 
się w stanie zrobić więcej niż 30 ki-
lometrów w ciągu dnia. Trzeba też 
uwzględnić czas na różne awarie, 
nieprzewidziane sytuacje, a także 
dodatkowe zwiedzanie. Warto też 
dokładnie przemyśleć, w którym 
miesiącu chcemy ruszyć – najle-
piej podróżuje się w maju. Latem 
temperatury są zbyt wysokie, a z 
kolei jesienią, zmienna aura może 
pokrzyżować nam plany. Pamię-

tajmy też, że tego rodzaju wycieczki 
wbrew pozorom nie są tanie. To 
koszt około tysiąca euro. Wiadomo, 
w zdecydowanej większości śpi się 
w namiocie, jednak od czasu do 
czasu trzeba skorzystać z pensjo-
natów.

Cezary Wieprzowski już teraz 
planuje kolejne wyprawy. - Czuję 
się świetnie, problemy zdrowotne 
powoli odchodzą w zapomnienie. 
Rower pozwala mi na pokonywanie 
własnych słabości i ściganie się ze 
sobą samym. Mam wiele pomy-
słów. Planuję wybrać się na rowerze 
na Gibraltar i do Maroko. Na razie 
postanowiłem, że 15 maja ruszam 
na kolejna wyprawę – tym razem 
prawdopodobnie z Paryża prze-
mierzę szlak świętego Jakuba przez 
Pireneje do Santiago Compost, a 
później do Porto albo i dalej - do 
Lizbony. Do kraju wrócę oczywi-
ście samolotem. Wypad będzie 
tradycyjnie samotny. Zamierzam 
pokonać około 2000 kilometrów w 
ciągu trzech tygodni. Życie to wielki 
dar i trzeba z niego w pełni korzy-
stać – podsumowuje.

Katarzyna Gwara
zdjęcia: Cezary Wieprzowski  

- zbiory prywatne
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Pasja

Rowerem przez świat
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POZIOMO: 1) spec w swoim fachu; 2) utytułowany sportowiec; 
3) dawna umowa przedślubna; 4) największe jezioro w Iranie; 5) 
smaczna ryba wędzona; 6) nierealistyczne poglądy, marzenia; 7) 
narzędzie do rytowania; 8) obywatele Tadżykistanu; 9) zawodowe 
lub partnerskie; 10) góry gruzu lub węgla; 11) niespodziewany, 
raptowny; 12) kanał z nieczystościami; 13) kwas nikotynowy; 14) 
szyje na zamówienie; 15) Edward, były prezydent Malty; 16) dawny 
władca Rosji; 17) małżonka Ozyrysa; 18) wazowa łycha, warzą-
chew; 19) jad wytwarzany przez organizmy żywe; 20) imię męskie; 
21) partia Kosiniaka-Kamysza; 22) kości klatki piersiowej; 23) fi-
lozoficzna doskonałość; 24) samochodowe lub do włosów; 25) 
rysunkowa łamigłówka; 26) imię żony Gorbaczowa; 27) skowronek 
polny; 28) Septyma, królowa Palmiry; 29) ... Faso, kraj w Afryce; 
30) marka szwedzkich samochodów; 31) grecka Bogini Sprawiedli-
wości; 32) cykoria, ale nie podróżnik; 33) ulica w szpalerze drzew; 
34) piąte co do wielkości miasto Niemiec; 35) dział zoologii, nauka 
o wężach; 36) duża małpa człekokształtna
PIONOWO: 1) nieprawdziwy; 5) przyłączana do laptopa; 16) 
stary kozioł; 20) port jachtowy; 22) świecą pod sufitami; 24) pra-
cownik laboratoryjny; 37) hurtowa lub detaliczna; 38) pleśniowe, 
białe i zółte; 39) trucizna na strzałach; 40) Kubica, kierowca F1; 
41) zgromadzenie św. Alberta Chmielowskiego; 42) klacz mar-
szałka Piłsudskiego; 43) państwo z Reykjavikiem; 44) azjatyckie 
państwo na 61 wyspach; 45) front, przednia część; 46) tekst 
słowny opery; 47) ojciec Indiry Gandhi; 48) gęsta fryzura; 49) 
opera Giuseppe Verdiego; 50) dział nauki badający węch; 51) 
Steven, reżyser „Lista Schindlera”; 52) kanał niemieckiej telewizji; 
53) mieszka w Iranie; 54) jezioro między jeziorami Tanganika 
i Niasa; 55) Skagerrak lub Bosfor; 56) przyprawa do wódek i li-
kierów; 57) pułapka na zwierzynę; 58) niegroźne kolizje drogowe; 
59) masowe występowanie choroby; 60) zakon założony przez 
ks. Alojzego Orione; 61) śnieżne pantery; 62) napisał „Przygody 
Augiego Marcha”; 63) ślad po przejściu piły;  64) i Anna, i Jan;  
65) miasto z Placem Czerwonym; 66) stolica Turcji

KRZYŻÓWKA NR 13
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilety  
na spektakl „Telewizja kłamie”!
Rozwiązanie wyślij do dnia 14.11.2019 na adres email:  
konkursy@zycieczestochowy.pl

Bilet na koncert Sarsy za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 12 
otrzymuje pan Tomasz Majchrzak - gratulujemy i zapraszamy po od-
biór do redakcji Życia Częstochowy i Powiatu ( Al. NMP. 51, I piętro)


