
Uwaga kierowcy! W najbliższy weekend – 18 i 19 stycznia – zaplanowano wyburzenie sześciu wia-
duktów w ciągu dróg lokalnych nad przebudowywaną  A1. Będzie wiązało się to z czasowym 
zamknięciem dla ruchu autostrady na odcinku węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Zachód.

   Dokończenie ze str. 9

Interwencja

Awantura o „temperaturę w mieszkaniu”...
W mieszkaniach należących 

do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Hutnik” zainstalowano nowe 
termostaty na kaloryferach. 
Zaczynają się od dwójki i nie 
można ich całkowicie zakręcić. 
- Nie muszę mieć w pokojach 
stałej temperatury zaczyna-
jącej się od 16 stopni Celsjusza. 
W Hutniku zalecili mi szybkie 
 i intensywne wietrzenie pokoi, 
bo zmieniły się przepisy i obo-
wiązuje mnie temperatura 16 
stopni – żali się pani Beata, 
mieszkanka bloku przy ul. Le-
chonia. Kobieta od kilku 
miesięcy kłóci się z władzami 
spółdzielni o „temperaturę w 
mieszkaniu”.

W ubiegłym roku w budynku przy 
ul. Lechonia zamontowano nowe 
zawory termostatyczne na kalory-
ferach firmy Danfoss z głowicami z 
ograniczeniem do minimalnej tem-
peratury w mieszkaniu do 16 stopni 
Celsjusza, te jak twierdzą władze 
Hutnika spełniają wymogi Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

- Wobec powyższego nie możemy 
zmienić zaworów na inne. Nowe za-
wory zgodnie z przepisami zapew-
niają minimalną temperaturę nie 
niższą niż 16 stopni Celsjusza po-
przez ustawienie na głowicy cyfry 
dwa i umożliwiają użytkownikom 

mieszkań uzyskanie komfortu 
cieplnego. Natomiast temperatura 
obliczeniowa dla pomieszczeń 
pokoi i kuchni w budynkach wie-
lorodzinnych zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie wynosi 20 stopni Celsjusza  

– tłumaczy prezes Hutnika Kazimierz 
Jarosz. - Nadmieniamy, że producent 
zaworów zaleca, by w trakcie sezonu 
grzewczego mieszkanie wietrzyć in-
tensywnie, ale krótko.

Pani Beata mówi,  że w mo-
mencie wietrzenia mieszkania, 
,gdzie na zewnątrz panuje tem-

peratura minusowa, załącza się 
termostat pobierając ciepło. – W po-
przednich termostatach była możli-
wość całkowitego ich wyłączenia, 
czyli mogłam sama decydować czy 
chcę korzystać z ciepła, za które 
muszę płacić – wyjaśnia kobieta.  
– W moim mieszkaniu jest tem-

peratura 16 stopni Celsjusza, ale 
nikt nie ma prawa zmuszać mnie, 
żeby przekroczyła ona choć o jeden 
stopień. Domagam się wymiany 
termostatu, który umożliwi mi cał-
kowite zakręcenie grzejnika.

Kobieta twierdzi, że interpre-
tacja przepisu przez SM Hutnik nie 
znajduje oparcia w obowiązujących 
przepisach prawa i w prawie ener-
getycznym. – Wysokość opłat po-
winna być ustalana w taki sposób, 
by zapewniała wyłącznie pokrycie 
ponoszonych przez odbiorców 
kosztów zakupu paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła. In-
dywidualny odbiorca ciepła jest 
obowiązany płacić tylko za wyko-
rzystaną energię i nie można mu 
narzucić minimalnej ilości energii, 
która musi zużyć. Jeśli spółdzielnia 
chce wprowadzić taką zasadę to 
musi zrezygnować z podzielników 
ciepła i wrócić do systemu ryczał-
towego, gdyż wtedy SM Hutnik 
jako odbiorca będzie zamawiać i 
regulować ilość ciepła przydzieloną 
na blok i jej koszty dzielić rów-
nomiernie pomiędzy jego miesz-
kańców – tłumaczy dalej pani Beata.

W SM Hutnik odesłano panią 
Beatę do regulaminu rozliczania 
z użytkownikami kosztów central-
nego ogrzewania. - Nie zamierzają 
wymienić zaworów. Nie wykluczam 
dogi prawnej - dodaje lokatorka.

bea

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Mieszkaniec Waleńczowa – pan Józef Połacik – świętował setne 
urodziny! Jaki jest jego sposób na długowieczność? - Trzeba pra-
cować. Praca daje zdrowie. Jak się leży to się choruje. Ja muszę 
ciągle coś robić. Czytam, interesuję się światem. Póki się żyje, 
trzeba się interesować – zdradza z uśmiechem. 

  Dokończenie ze str. 6

Zespół medyczny kliniki PROVISUS wykonał zabieg 
usunięcia zaćmy u najstarszego pacjenta w Często-
chowie – pana Olecha Śliwińskiego, który ma... 104 
lata. Wszystko przebiegło bez najmniejszych kompli-
kacji. Starszy pan jest bardzo zadowolony z uzyskanego 
efektu.

  Dokończenie ze str.  6

Waleńczów

Pan Józef świętował 
setne urodziny!

Budowa A1

Uwaga!  
Autostrada częściowo zamknięta

 zdj. archiwum

TEGO NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

25 stycznia 
w C.H. Auchan Poczesna

szczegóły na str. 14-15

Częstochowa 

104-latek przeszedł 
operację zaćmy
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W Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowie oddano do 
użytku trzy nowe oddziały – or-
topedii i chirurgii urazowej, 
rehabilitacji kardiologicznej 
oraz chorób wewnętrznych.

Oddział Ortopedii i Chirurgii 
Urazowej został uruchomiony  
w głównej siedzibie szpitala przy 
ulicy Bialskiej, na 4. piętrze bu-
dynku, w którym zakończono 
gruntowny remont. Pozostałe 
dwa oddziały –  Oddział Rehabili-
tacji Kardiologicznej oraz Oddział 
Chorób Wewnętrznych – zostały 
przeniesione ze Szpitala Hutni-
czego do budynku przy ulicy PCK i 
zajmują pomieszczenia, w których 

niedawno również realizowano 
szereg prac modernizacyjnych. - 
Część zadań udało się zrealizować 
dzięki funduszom pochodzącym 
z Urzędu Marszałkowskiego – za-
znacza Zbigniew Bajkowski, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. NMP w Częstochowie. 
- W momencie, gdy zaczynałem pracę, 
w szpitalu były ogromne problemy 
interpersonalne. Permanentne kon-
flikty były na porządku dziennym. W 
tej chwili współpraca między mną,  
a personelem układa się dobrze,  
z niektórymi oddziałami wręcz wzo-
rowo. To niezwykle istotne – jedną 
kwestią są bowiem pieniądze  
i związane z nimi inwestycje, a drugą 
atmosfera w placówce. Chcemy od-
budować opinię i renomę tego szpi-

tala. Na przestrzeni lat zostały one 
mocno nadszarpnięte. Ogromnym 
wysiłkiem samej placówki, jak  
i władz wojewódzkich zamierzamy 
realizować proces, który ma do-
prowadzić do tego, że Wójewódzki 
Szpital Specjalistyczny  im. NMP w 
Częstochowie będzie jednym z naj-
lepszych miejsc do leczenia w na-
szym województwie – podsumował 
dyrektor Zbigniew Bajkowski.

Przy tej okazji przypominamy, że 
niedawno wyremontowano również 
Poradnię Schorzeń Piersi oraz Zakład 
Medycyny Nuklearnej, który dyspo-
nuje nową gamma kamerą SPECT-CT. 
Szpital otrzymał także najnowszy 
tomograf komputerowy, który został 
ufundowany na rzecz częstochow-
skiej placówki przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

Katarzyna Gwara
zdjęcia: Paula Nogaj

PIĄTEK-NIEDZIELA 17-19 STYCZNIA 2020 3.AKTUALNOŚCI

Myszków

Ofiara księdza pedofila 
nie ma pretensji?

Prokuratura Rejonowa w Mysz-
kowie ma dowody świadczące, że 
14-latka sama chciała współżyć z 
byłym wikarym z Koniecpola.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie 
w 2019 r. postawiła księdzu Micha-
łowi P. dwa zarzuty uprawiania seksu 
z dziewczynką poniżej 14 lat. Zawiado-
mienie o przestępstwie złożyła kuria 
diecezjalna w Kielcach. Doniesienie 
wpłynęło do kieleckiej prokuratury, 
potem zostało przekazane do prokura-
tury w Myszkowie. Chodzi o zdarzenia 
z lat 2013-2014. Ówczesny wikary z 
Koniecpola miał wtedy współżyć z 13-
latką. Później został kapelanem w ho-

spicjum w Kielcach.
Prokurator prowadząca sprawę po 

przesłuchaniu nastolatki postawiła 
Michałowi P. dwa zarzuty. Ksiądz od-
mówił składania wyjaśnień. Niedawno 
obrońcy duchownego złożyli korzystne 
dla niego wnioski m.in. - nagrania roz-
mowy księdza z dziewczynką. Z na-
grań wynika, że do seksu dochodziło 
za pełną zgodą nastolatki. Wnioski 
te opóźniły wniesienie aktu oskar-
żenia do sądu. Prokurator powołał 
już biegłego z zakresu psychologii. 
Za współżycie seksualne z osobą po-
niżej 15. roku życia grozi od dwóch do 
dwunastu lat więzienia.

 bea

Kontrola liczników

Pierwsze nieprawidłowości  
w Częstochowie

Myszków

85-latka produkowała alkohol

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Otworzyli nowe oddziały

Niedawno weszły w życie 
nowe uprawnienia policji – kon-
trola stanu licznika pojazdu. W 
ciągu kilku dniu częstochowscy 
mundurowi odkryli pierwsze 
nieprawidłowości. W sumie w 12 
przypadkach okazało się, że do-
szło do ingerencji w zmianę 
stanu licznika. Przy tej okazji 
przypominamy, że grozi za to do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

Od 1 stycznia 2020 r. dzięki no-
welizacji rozporządzenia w sprawie 
kontroli ruchu drogowego, policjanci 
spisują stan licznika w kontrolowanych 
pojazdach, a odczytane wskazania są 
sprawdzane z Centralną Ewidencją Po-
jazdów i Kierowców.  - Nowe przepisy 
funkcjonują dopiero kilka dni, a już 

odnotowywane są pierwsze nieprawi-
dłowości wskazań drogomierzy. Tylko 
od początku roku częstochowscy mun-
durowi ujawnili już 12 przypadków 
ingerencji w zmianę stanu licznika – 
mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z czę-
stochowskiej policji.

W każdym przypadku kontrolo-
wanego pojazdu okazywało się, że 
istnieje rozbieżność, co do stanu 
faktycznego przebytych kilometrów. 
- Nie zgadzał się odczyt przebytych  
kilometrów na liczniku z wpisem, który 
widnieje w zaświadczeniu o badaniu 
technicznym pojazdu. Kierowcy kon-
trolowanych przez policjantów ruchu 
drogowego pojazdów nie potrafili 
wyjaśnić, dlaczego stany liczników są 
niższe niż te odnotowane i zarejestro-
wane w bazie CEPiK – wyjaśnia.

Prowadzone w tych sprawach 
postępowania wyjaśnią, czy są to 
przypadki, które wyniknęły ze świa-
domego działania czy też mogą być 
następstwem zaistniałych pomyłek.

Przy tej okazji przypominamy, 
że za „kombinowanie” przy liczniku 
grozi od od trzech miesięcy do pięciu 
lat więzienia. Za oszustwo odpo-
wiada zarówno ten, kto je zleca, jak  
i wykonawca, na przykład mechanik 
w warsztacie. Warto mieć świado-
mość tego, że osoba, która przyzna się 
do winy i będzie żałowała swojego 
postępowania, może dobrowolnie 
poddać się karze i dzięki temu zostać 
potraktowana łagodniej, łącznie z 
zastosowaniem instytucji warunko-
wego umorzenia postępowania.

Katarzyna Gwara

Policjanci z Myszkowa interweniowali wobec 
85-letniej myszkowianki, która nielegalnie wy-
rabiała i handlowała alkoholem. Seniorka w ten 
sposób „dorabiała” sobie do emerytury. Może 
jej grozić nawet rok więzienia!

85-latka „napoje wyskokowe” produkowała 
w warunkach domowych. - Seniorka wpadła na 
gorącym uczynku przestępstwa, po tym jak z jej 
mieszkania wyszedł zaopatrzony w „lewy towar” 
28-latek – mówi asp. sztab. Barbara Poznańska, 
oficer prasowy myszkowskich policjantów. Jak się 
okazało, mężczyzna za butelkę zapłacił kobiecie... 
6 złotych. Po wejściu mundurowych do mieszkania, 
kobieta przyznała się do prowadzenia nielegalnej 
„wytwórni alkoholu”. W jej domu policjanci zabez-
pieczyli plastikowe i szklane butelki wypełnione 
„napojami wyskokowymi”

Podczas przesłuchania seniorka przyznała się do 
winy i tłumaczyła mundurowym, że sprzedając lewy 
„alkohol” okolicznym mieszkańcom, dorabiała do 

emerytury. Oprócz wysokiej kary grzywny, grozi jej 
nawet rok za kratami!

Katarzyna Gwara

 zdj. KPP w Myszkowie



W Zespole Szkół Plastycz-
nych im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie prezentowana 
była wystawa z okazji 20-lecia 
istnienia Międzyuczelnianego 
Instytutu Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki oraz 
Pogotowia Konserwatorskiego. 

Międzyuczelniany Instytut Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
jest jednostką uczelnianią z biurem 
w ASP w Warszawie i delegaturą w 
ASP w Krakowie. Ideą jego powo-
łania było utworzenie instytucji łą-
czącej badania naukowe i realizację 
prac konserwatorskich na najwyż-

szym poziomie wykonawczym. Rada 
Naukowa Instytutu zrzesza bowiem 
najwybitniejszych konserwatorów, 
przedstawicieli trzech polskich 
ośrodków kształcących konserwa-
torów na poziomie studiów wyż-
szch. - Pogotowie Konserwatorskie 
jest instytucją, która zajmuje się 
ochroną i usuwaniem skutków ka-
tastrof, klęsk żywiołowych, wojen, 
czy pożarów – bez względu na to, 
czy doszło do nich w Polsce czy za 
granicą – i podejmuje bezzwłoczne 
prace badawcze i  konserwatorskie 
po tych wydarzeniach. To pierwsza 
tego typu instytucja w świecie – 
mówi prof. Andrzej Koss, twórca 
powstania obu jednostek absol-
went ZSP. - Jednym z najdroższych 
projektów, które zrealizowaliśmy 
to Pałac w Wilanowie – dodaje. W 
trakcie badań stosowane są nie-
zwykle nowoczesne aparatury. - 
Dysponujemy jednym z najlepszych 
na świecie laboratoriów laserowych 
– zdradza  prof. Andrzej Koss.

Tuż przed oficjalnym otwarciem 
wystawy młodzież mogła wysłu-
chać wykładu na temat działalności 
zarówno Międzyuczelnianego In-
stytutu Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki, jak i Pogotowia Kon-
serwatorskiego. 
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 prof. Andrzej Koss / zdj. TS

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

W formie papierowej po raz ostatni

Tysiące płatników 
otrzyma 

informację z ZUS

Obywatel Ukrainy

Kradzionym samochodem  
i po pijanemu na przejażdżkę

25 stycznia

Inteaktywna gra podczas 
podróży pociągiem

Pogotowie Konserwatorskie

Jedyna taka instytucja 
na świecie

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych rozpoczął wysyłkę 
pism do płatników składek z 
informacją o wpłatach przeka-
zanych w 2019 r. na 
indywidualny numer rachunku 
składkowego. W województwie 
śląskim trafi on do 343 tys. 
płatników, a z terenu działal-
ności częstochowskiego ZUS 
do 47,1 tys. firm. Co istotne, to 
ostatni rok, w którym ta infor-
macja przekazywana jest w 
formie papierowej. 

W przyszłości informacja o spo-
sobie rozliczenia wpłat będzie do-
stępna w formie elektronicznej na 
Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS. - Dlatego zachęcamy do za-
łożenia profilu na PUE ZUS. Jest to 
bezpłatna usługa, która daje wiele 
możliwości - mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego. 

Czego dowiesz się z listu?
- Przedsiębiorcy z korespondencji 

z ZUS dowiedzą się o tym w jakiej 
wysokości w ubiegłym roku wpłacili 
składki na swój indywidualny numer 
rachunku składkowego, jakie należ-
ności zostały pokryte wpłatą i jakie 
jest saldo na koncie płatnika, czyli 
czy rozliczył się na „zero”, czy też z do-
konanych wpłat wynika nadpłata na 
koncie, czy też mamy do czynienia z 
zadłużeniem - tłumaczy rzeczniczka. 
- Absolutnie proszę tego pisma nie 
traktować jako wezwanie do zapłaty, 
ale informację, która może służyć 

do samodzielnego podejmowania 
działań w kwestii rozliczeń z ZUS - 
podkreśla Kopczyńska.  

Przeczytaj i zweryfikuj
Warto przeczytać list z ZUS 

bardzo uważnie i zweryfikować ze 
swoimi księgami finansowymi, czy 
sytuacja przedstawiona przez Za-
kład odpowiada tej, która wystę-
puje u płatnika. Przy niewielkich 
kwotach niedopłaty lub nadpłaty, 
można je skorygować pomniej-
szeniem lub podwyższeniem naj-
bliższej płatności. Przy wyższych 
kwotach należy wziąć pod uwagę 
konieczność doliczenia także od-
setek za zwłokę, pomocny w tym 
może być kalkulator odsetkowy 
dostępny na stronie internetowej 
ZUS. Jeżeli przedsiębiorca nie jest 
w stanie jedną wpłatą spłacić za-
ległości zachęcamy do zawarcia 
układu ratalnego i tym samym 
wstrzymanie naliczania odsetek 
za zwłokę. W takiej sytuacji najle-
piej skontaktować się z ZUS z do-
radcami ds. ulg i umorzeń, którzy 
wskażą możliwe rozwiązania. 

Wysyłka informacji o stanie 
bieżących rozliczeń składkowych 
jest możliwa dzięki wprowadzeniu 
e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. 
wszystkie składki wpłacane są na 
indywidualny numer rachunku 
składkowego (NRS) jednym, zwy-
kłym przelewem. Wpłaconą kwotę 
ZUS rozdziela na pokrycie składek 
na poszczególnych funduszach  i 
rozlicza je począwszy od najstar-
szej należności. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Prawie dwa promile alko-
holu w organizmie miał 
33-letni obywatel Ukrainy za-
t r z y m a n y  p r ze z 
częstochowskich policjantów. 
Podczas kontroli drogowej oka-
zało się, że mercedes, którym 
jechał, pochodzi z kradzieży. 
Na dodatek, stróże prawa zna-
leźli przy 33-latku 10 tys. 
złotych. Pieniądze również nie 
były jego własnością.

We wtorek (15.01.) w godzinach 

wieczornych policjanci z ruchu 
drogowego zatrzymali do kontroli 
mercedesa, którego kierowca prze-
kroczył dopuszczalną prędkość. 
Okazało się, że mężczyzna siedzący 
za kierownicą był pijany. Badanie 
wykazało prawie dwa promile alko-
holu w jego organizmie.

Stróże prawa szybko ustalili, 
że samochód, którym podróżował 
33-latek, pochodzi z przestępstwa. 
Jego właściciel kilka godzin wcze-
śniej zgłosił kradzież. Mundurowi 
znaleźli przy nim jeszcze 10 tys. 

złotych. Pieniądze również nie były 
jego własnością. Mężczyzna został 
zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu.

33-latek obywatel Ukrainy usły-
szał już zarzuty kradzieży samo-
chodu i pieniędzy oraz kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
O jego dalszym losie zdecyduje 
prokurator i sąd. Odzyskany przez 
stróżów prawa mercedes oraz 
pieniądze zostały zabezpieczone  
i trafiły do swojego prawowitego 
właściciela.

Nie lada gratka czeka fanów Batmana, gier 
i... nietypowych podróży. 25 stycznia w po-
ciągu z Częstochowy do Łodzi podróżni będą 
mogli wziąć udział w interaktywnej grze zwią-
zanej z Gotham City. Zrobią to posługując się 
aplikacją i odnajdując wskazówki ukryte w 
składzie pociągu. 

Wydarzenie zorganizowane jest w związku z wyjąt-
kową wystawą Wystawa „Sztuka DC. Świt superboha-
terów”. W zabytkowej Hali Maszyn EC1 (trzy minuty od 
dworca Łódź Fabryczna) do 2 lutego można obejrzeć 
oryginalne kostiumy z filmów o Batmanie, Supermanie i 
Wonder Woman, szkice koncepcyjne, rekwizyty filmowe 
(takie jak motocykl Batmana z filmu Christophera No-
lana!), a także całą historię komiksów superbohater-
skich, od pierwszej okładki z Supermanem z 1942 roku.

25 stycznia w pociągu o 12:40 na trasie Często-
chowa - Łódź Fabryczna, EC1 Łódź oraz Przewozy Re-
gionalne POLREGIO zapraszają fanów superbohaterów 
do gry. - Jej uczestnicy będą mieli za zadanie odnale-
zienie skradzionej przez niedawno zbiegłego z Arkham 
złoczyńcę, Jospia Ipanienko, toksycznej substancji 
potrzebnej mu do zamachu. Gracze staną przed wy-
zwaniem rozwiązania zagadki detektywistycznej i ura-
towania Gotham – zdradzają inicjatorzy interaktywnej 
gry. - W pociągu ukryte będą wskazówki, kolejne infor-
macje i pytania prowadzące do rozwiązania zagadki. Na 
podróżnych czekać będą animatorzy, którzy pomogą w 
rozgrywce. Uczestnikom potrzebne będą wyłącznie te-
lefony - jeden na drużynę - z połączeniem z Internetem i 
aplikacją Messenger. W grze mogą brać udział grupy jak  

i pojedyncze osoby. Na wszystkich uczestników gry w ka-
sach wystawy „Sztuka DC. Świt superbohaterów” czekać 
będą upominki, a dla tych, którzy ukończą wszystkie 
4 ścieżki gry - dodatkowe nagrody – wyjaśniają.  
Co istotne, biorący udział w grze mogą dosiąść się na 
dowolny odcinek trasy Częstochowa-Łódź Fabryczna. 
Przewidywany czas rozgrywki to od ok 45 minut. Bilet 
na przejazd to forma opłaty za udział w grze. Na do-
datek dzięki niemu będzie można kupić tańszą wej-
ściówkę na zwiedzanie wystawy w Łodzi. 

 

Przejazd pociągu eventowego:  
 

25.01.2020,  
12:40, Częstochowa-Łódź Fabryczna 

(czas przejazdu: 2g 23 min) 
 

Stacje na trasie pociągu: Częstochowa Aniołów 
(12:43), Rudniki (12:50), Rzerzęczyce (12:55), Kłom-

nice (12:58), Jacków (13:02), Widzów Teklinów (13:05), 
Bobry (13:10), Radomsko (13:15), Dobryszyce koło Ra-
domska (13:20), Gomunice (13:24), Kamieńsk (13:28), 
Gorzędów (13:31), Gorzkowice (13:35), Wilkoszewice 
(13:39), Luciążanka (13:42), Rozprza (13:45), Milejów 
(13:50), Piotrków Trybunalski (13:56), Jarosty (14:00), 
Moszczenica (14:04), Baby (14:08), Wolbórka (14:13), 

Łaznów (14:17), Rokiciny (14:20), Chrusty Nowe 
(14:24), Koluszki (14:37),  

 
Proponowany bilet powrotny: 18:56,  

Łódź Fabryczna-Częstochowa (na miejscu o 21:24) 
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Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Waleńczów

Pan Józef świętował setne 
urodziny!

Ewa Grabna

Babcia - bajkopisarka z Częstochowy

Ewa Grabna to poznanianka 
z urodzenia, od kilkudziesięciu 
lat mieszka w Częstochowie. Po 
ponad 40-letnim życiu zawo-
dowym, będąc na emeryturze 
zajęła się bajkami… Jej naj-
większą pasją są książki, 
podróże i przeprowadzki.

Ewa Grabna to babcia bajkopi-
sarka. Wnuczęta stały się inspiracją 

dla jej twórczego życia na emery-
turze. Kiedy 13 lat temu urodziła 
się pierwsza wnuczka Martynka na-
pisała ilustrowaną kolorowankami 
książeczkę „Bocian i…”. Jej głównym 
bohaterem jest ptak o długim 
dziobie i czerwonych nogach.

– W wieku 56 lat, gdy jechałam 
do pracy tramwajem, bo dorabiałam 
sobie na emeryturze, przyszła mi na 
myśl pierwsza fraza „wyszła bie-

dronka siedmiokropka na spacer, 
by się z żukiem spotkać”. To była 
pierwsza zwrotka, szybko ją zapi-
sałam. Wtedy jakby mnie olśniło, 
potem przyszło pięć dalszych 
zwrotek i… kolejne – opowiada pani 
Ewa. – Wszystkie moje bajki kręcą 
się wokół zwierząt i przyrody. 

Pomysł na kolejne wierszyki z 
kolorowankami m.in. na „a-ż alfabet 
babci Ewy” zrodził się w momencie, 
gdy zobaczyła na okładce autko i 
żyrafę namalowane przez jej 3-let-
niego wówczas wnuka Wiktorka.  

- Wtedy napisałam wierszyki 
ilustrujące każdą z 32. liter alfa-
betu polskiego. Zadedykowałam 
ją wszystkim babciom, bo bycie 
babcią to świetna sprawa – mówi 
babcia czworga wnucząt.

Książeczki są tak pomyślane by 
dziecko samodzielnie uzupełniło 
gotowe rysunki oraz dorysowało 
dalszą ich część w wolnych miej-
scach na stronach z wierszykami 
i całość pokolorowało. Rysunki są 
autorstwa Małgorzaty Świderskiej, 
siostry pani Ewy.    – Na początku 
były to rysunki moich wnuczek i 
wnuków – śmieje się pani Ewa. – 

Potem ktoś doradził mi formę ko-
lorowanki.

Ewa Grabna pisze nie tylko bajki. 
Książka „Moje Miasto-    Spacer 
wspomnieniowy po Częstochowie” 
jest ilustrowany dawnymi zdję-
ciami. - „Moje Miasto” to, jak mówi 
moja siostra    książka klimatyczna, 
barwna wszystkimi kolorami tęczy. 
Niektóre książki jawią się kolorem 
czerwonym – romanse, zielonym – 
przygodówki, żółtym – obyczajowe, 
a moja jest mieszanką wszystkich 
barw i wygląda jak paleta malarza 
– dodaje pani Ewa. – Ta książka bę-
dzie żyła przez cały czas. Jest ciągle 
uzupełniana zdjęciami i tekstami. 

Ukazała się w ścieśnionej wersji w 
Almanachu Częstochowy w 2018 
roku, wydawcą było Towarzystwo 
Przyjaciół Częstochowy, a inicja-
torem przedsięwzięcia Juliusz Sę-
towski.

Bajki pani Ewy były publikowane 
w lokalnej prasie. Natomiast „Bo-
cian i…” oraz „a-ż alfabet babci Ewy” 
zdobyły wyróżnienie na Konkursie 
Książka Przyjazna Dziecku organi-
zowanym przez Muzeum Zabawek 
i Zabawy w Kielcach w 2017 i w 
2019 roku.

bea
Zdj. arc 

  Dokończenie ze str.  1
Gmina Opatów w powiecie 

kłobuckim może pochwalić się 
kolejnym stulatkiem. W Waleń-
czowie, jubileusz stu lat urodzin 
obchodzi pan Józef Połacik. Z tej 
okazji odwiedził go Krzysztof 
Sosnowski, zastępca dyrektora 
Oddziału Regionalnego KRUS w 
Częstochowie, który przekazał list 
gratulacyjny od Prezesa KRUS. 
Przy tej okazji poinformował pana 
Józefa o przyznaniu emerytury 
specjalnej. Jubilatowi wizytę zło-
żyli również reprezentanci gminy 
Opatów – wójt Bogdan Sośniak, 
przewodniczący Rady Gminy Miro-
sław Szewczuk oraz kierowniczka 
USC Iwona Karkowska.

Pan Józef urodził się w Ko-
byłczycach koło Mstowa. Mimo 
swojego wieku może pochwalić 
się doskonałą pamięcią. Ze wzru-
szeniem opowiada o czasach 
dzieciństwa i młodości. - W 1931 
roku ojciec sprzedał swoje go-
spodarstwo, dołożył pieniędzy i 
kupił część majątku od bankrutu-
jącego dziedzica, który przehulał 
spory majątek. Całą rodziną pieszo 
z dobytkiem, w tym z krowami, 
przeszliśmy do Posadówki w Wa-
leńczowie. Tutaj ziemia znajdo-
wała się w jednym kawałku, a 
teren był płaski. Nie to, co wcze-
śniej. Nie dość, że pole było roz-

członkowane to teren był ciężki do 
pracy – pagórkowaty -wspomina. 

Pan Józef całe swoje życie prze-
pracował w gospodarstwie rolnym. 
Na 26 morgach uprawiano zboża, 
hodowano żywy inwentarz, drób, 
a sad dostarczał owoców, które 
sprzedawano m.in. w mieście. 
Co ciekawe, mieszkaniec Waleń-
czowa wciąż jest niezwykle ak-
tywny. Wiek nie stanowi dla niego 
żadnej przeszkodzy. Jaka jest więc 
jego recepta na długowieczność? 
- Trzeba pracować. Praca daje 
zdrowie. Jak się leży to się choruje. 
Ja muszę ciągle coś robić. Czytam, 
interesuję się światem. Póki się 
żyje trzeba się interesować. Do 
pracy w polu już nie jestem zdatny, 
gdyż nogi odmawiają mi posłu-

szeństwa – zdradza.
Jubilat nie stosuje żadnej diety, 

je to, co lubi. Wybredny -  jak sam 
przyznaje - nigdy nie był. Papie-
rosów nie pali, kawę wypije od 
czasu do czasu i sporadycznie... na-
leweczkę na pobudzenia krążenia. 

Pan Józef doczekał się 5 dzieci, 
11 wnuków, 12 prawnuków.

Katarzyna Gwara
zdjęcia:  KRUS/oddział regionalny  

w Częstochowie

Częstochowa 

104-latek przeszedł 
operację zaćmy

  Dokończenie ze str.  1
Zespołem wykonującym zabieg 

kierował profesor Michał S. Nowak, 
a chirurgiem operującym był doktor  
Wojciech Kołodziejczyk. Wszystko 
przebiegło bez najmniejszych kom-
plikacji. Cały pobyt pana Olecha w 
klinice PROVISUS trwał około dwóch 
godzin. Samą operację przeprowa-
dzono w połowie grudnia. Przed 
kilkoma dniami starszy pan był nato-
miast na wizycie kontrolnej. - Pacjent 
czuje się dobrze i co najważniejsze 
jest bardzo zadowolony z wyniku 
operacji i uzyskanego efektu – pod-
kreślają medycy. - Wielu starszych 
pacjentów unika operacji usunięcia 

zaćmy sądząc, że jest ona zbyt skom-
plikowana i niemal niemożliwa 
do przeprowadzenia w ich wieku. 
W efekcie narażają się przez to na 
stopniową utratę wzroku oraz samo-
dzielności w jesieni życia. Warto więc 
mieć świadomość, że wiek nie jest 
przeciwwskazaniem do wykonania 
operacji usunięcia zaćmy. Co istotne, 
poprawa widzenia następuje już po 
kilku godzinach i pozwala odzyskać 
radość życia – podkreślają.

Katarzyna Gwara
 

Na zdjęciu od lewej: Dr Wojciech 
Kołodziejczyk, Pan Olech Śliwiń-

ski, Prof. Michał S. Nowak

W budynku Urzędu Miasta przy ul Śląskiej 11/13 swoją siedzibę ma 
Biuro Obsługi Seniora - Stanowisko B 3 i 4. Trafiający do niego seniorki 
i seniorzy mogą otrzymywać kompleksową informację, z czego, kiedy, 

gdzie i w jaki sposób mogą w mieście skorzystać.  
Magistrat uruchomił też specjalny numer informacyjny 34 370 71 11,  

pod którym seniorki i seniorzy w godzinach pracy Urzędu  Miasta Często-
chowy - mogą uzyskać wszystkie informacje w zakresie realizowanych 

na ich rzecz działań, zarówno przez Urząd Miasta Częstochowy,  
jak i inne jednostki miejskie.

Panu Józefowi życzymy 
zdrowia, pomyślności i radości 
oraz samych pogodnych dni

-
redakcja Życia Częstochowy



Jubileusz 70-lecia V LO 
im. Adama Mickiewicza 

W tym roku V LO im. A. Mickiewicza ob-
chodzi 70 lat istnienia. Z tej okazji 9 grudnia 
miała miejsce uroczysta akademia, w której 
uczestniczyli m.in.: Prezydent Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk, Dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie 
Alicja Janowska, Przewodniczący Komisji 
Edukacji Dariusz Kapinos, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Grzegorz Papalski, Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” Elżbieta Doroszuk, przedstawiciel Sa-
morządowego Ośrodka Doskonalenia Joanna 

Maźniewska, proboszcz Katedry ksiądz prałat 
dr Włodzimierz Kowalik, przedstawiciele 
Rady Rodziców: Mariola Grzywińska, Beata 
Kaucz-Tame, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół, emerytowani nauczyciele, grono peda-
gogiczne, pracownicy administracji i obsługi, 
absolwenci i uczniowie liceum. 

Dyrektor szkoły Małgorzata Witek otrzy-
mała od Prezydenta Krzysztofa Matyjasz-
czyka specjalnie na tę okazję przygotowany 
grawerton i list gratulacyjny. Obchody jubi-
leuszowe rozpoczęły się wniesieniem Sztan-
daru Szkoły i uroczystym odśpiewaniem 
Hymnu Polski wraz ze Stowarzyszeniem 
Śpiewaczym „Pochodnia”, którego występ 
uświetnił naszą uroczystość. 

Nauczyciel historii Krzysztof Łudzik w 
swoim wystąpieniu przedstawił 70-letnią hi-
storię szkoły, a po części oficjalnej nastąpiła 
artystyczna przygotowana przez uczniów klas 
I, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali 
balladę Adama Mickiewicza „Lilie”.

mgr Edyta Pietrzkowska

Daria Kozak stypendystką Prezesa Rady Ministrów
16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Częstochowie odbyła 
się uroczystość wręczenia Stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów. Wśród niezwykle 
uzdolnionych uczniów 

z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Częstochowie była uczennica naszego 
liceum Daria Kozak z klasy IIIB, która uzy-
skała najwyższą w szkole średnią ocen. 
Stypendia wręczała pani Lidia Burzyńska 
- poseł na Sejm RP i pani Alicja Janowska 
- dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Częstochowie.

Zespół redakcyjny
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Dnia 08.01.2020 roku w VII Liceum Ogól-
nokształcącym im. Mikołaja Kopernika w 
Częstochowie miał miejsce finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy! Z tej okazji 
odbyły się licytacje, z których zysk w całości 
został przekazany do puszki orkiestrowej. 
Na licytację swoje propozycje wystawiali 
zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Na au-
kcjach można było wylicytować m. in. książki, 
wspólne wyjścia z nauczycielami, sesje zdję-
ciowe i przedmioty z autografami Kuby Bła-

szykowskiego i Mateusza Bieńka. Uczniowie 
świetnie się bawili i chętnie brali udział w 
aukcjach. Dzięki ich zaangażowaniu udało 
nam się zebrać sumę około 7100 złotych!!! 
To wielki sukces a zarazem wielka radość, że 
mogliśmy dobrze wspomóc ten szlachetny 
cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy i jednocześnie dobrze się bawić. Li-
cytację zorganizował Samorząd Szkolny pod 
opieką P. prof. Doroty Żesławskiej.

W dniu 05.12.2019 roku delegacja 
uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika należących do  szkolnej 
grupy wolontariatu –„Pomocna Dłoń” uczest-
niczyła w konferencji:  „Pomagamy, Wspie-
ramy, Dajemy Nadzieję”, odbywającej się w 
ramach Dnia Wolontariusza. Organizatorami 
byli: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej oraz Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza                      

w Częstochowie. Celem konferencji było po-
znanie najważniejszych idei, metod oraz roli 
wolontariatu. Prelegenci poruszali tematy 
związane przede wszystkim ze znaczeniem                        
i wpływem wolontariatu na rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego.

06.12.2019 roku wolontariusze ze Szkol-
nego Koła Caritas: Julia Stachowska Ib, 
Patrycja Szczypior 1l, Aleksandra Żurek Il, 
Adrian Musiał Il, Natalia Skuza If, Julia Radek 
If, Aleksandra Dutkiewicz If wzięli udział w 
Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod opieką 
p. Agaty Buczkowskiej i p. Agnieszki Wrońskiej 
–Radosz.

KOPERNIK NEWS:  
p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz,  

p. prof. Agata Buczkowska.

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w VII LO im. Adama Mickiewicza  

w Częstochowie

Wolontariat VII LO

Piłkarki ręczne Mickiewicza ponownie 
mistrzyniami Częstochowy!

Nasze piłkarki ręczne powtórzyły sukces z zeszłego roku i w rozgrywkach szkół ponadgim-
nazjalnych zajęły ponownie I miejsce. W tym roku, po zeszłorocznym zwycięstwie, liczyliśmy 
na równie wysoką lokatę. Pierwszą fazę eliminacyjną Nasze dziewczęta przeszły „jak burza”, 
pokonując po kolei ZS im. Żeromskiego (12:7), IV LO im. Sienkiewicza (11:5) oraz III LO im. 
Biegańskiego (16:7).

Do drugiej fazy rozgrywek awansowały po dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup. 
W fazie finałowej ponownie nasze piłkarki pokonały „Sienkiewicza” (13:8) oraz po zaciętym 
meczu odwiecznego rywala Norwida (9:8). Ostatni wygrany łatwo mecz z ZS im. Kochanow-
skiego (14:5), przypieczętował tylko sukces naszych piłkarek ręcznych.

Naszą szkołę reprezentowały: Małgorzata Śmietana kpt. IIIF, A. Kokoszka IIIF, M. Wójcik IIIE, J. 
Baszanowska IIIC, M. Szweda IIA, K. Bożek I, L. Król IIIB, B. Ociepa IIE, M. Cebula IIE,  Z. Różańska 
IIIE, M. Landecka IIIE. Opiekunem reprezentacji jest mgr R. Owusu.
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Plebiscyt

Wybieramy najlepszych sportowców! 
Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, trenerów oraz dzia-
łaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 stycznia podczas obrad kapi-
tuły, a wręczenie nagród 7 lutego. Przyznana zostanie również statuetka od internautów. Głosować można za pośrednictwem naszej strony internetowej   
www.zycieczestochowy.pl oraz kuponów publikowanych w gazecie.

Kategoria ZAWODNICY  
- wybór 10 osób Klub Osiągniecia i zasługi

Bartłomiejczyk Radosław CKS Budowlani W roku 2019 zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski U-16 w Siedmioboju. Jest również świetnym plotkarzem na 110 m 
ppł. i 200 m ppł.,  zajął piąte miejsca w MP U-16, powołany do zaplecza Kadry Narodowej U-18

Bugdoł Ewa WLKS Kmicic I miejsce w PŚ w Triathlonie kat. elita na dystansie długim, II miejsce w ME w Triathlonie kat. elita na dystansie długim, I miejsce 
w MP w Aquathlonie w kat. elita

Dziura Karolina Klub Sportowy 
Dragon Janów

I miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych oraz w drużynowych w  MŚ Juniorów w Taekwon-do, I miejsce w 
konkurencji drużynowych technik specjalnych, walk drużynowych i III miejsce indywidualnie w konkurencji walk do 60 kg ME 
Juniorów w Taekwon-do, I miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych i walk 60 kg w MP Juniorów Młodszych w 
Taekwon-do, I miejsce w PP i Grand Prix Polski w Taekwon-do

Jakubowski Adam CzTL Orlęta II miejsce w Mistrzostwach Polski U-20 w biegu na 400 m ppł., VII miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w biegu na 
200 m, XI miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 400 m ppł. 

Jelonek Jakub CKS Budowlani
W roku 2019 zdobył medal brązowy MP Seniorów w chodzie na 50 km, był to jego drugi start na tym dystansie poprawiając 
jednocześnie rekord życiowy. Startował w Pucharze Świata w drużynie narodowej w zawodach na Litwie. Przygotowuje się do 
trzecich Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Kogut Damian Stow. Sportowe Seniorzy - 
Juniorom Siatkówka 2002 Czołowy zawodnik drużyny Exact Systems Norwid biorącej udział w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej mężczyzn

Madsen Leon Włókniarz SA lider forBET Włókniarza, najskuteczniejszy zawodnik w PGE Ekstralidze, III miejsce w Drużynowych MP, III miejsce w Indywidualnych 
ME i II miejsce w Indywidualnych MŚ

Malinowski Piotr RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Miśkowiak Jakub Włókniarz SA I miejsce w Młodzieżowych Indywidualnych MP i III miejsce w Młodzieżowych MP Par Klubowych

Mroczek Angela KS Częstochowianka Awans do I ligi piłki siatkowej kobiet - podstawowa zawodniczka

Myrda Paulina UKS 48 II miejsce w MŚ w Pięcioboju w sztafecie żeńskiej oraz III miejsce w MŚ w klasyfikacji drużynowej w kat. U-17

Nocoń Piotr KS Skra SA Czołowy zawodnik  drużyny Skry biorącej udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej

Pacak Patrycja Aeroklub I miejsce w 10. Szybowcowych Mistrzostwach Świata w Akrobacji Advanced w Deva w Rumunii. Jedyna kobieta, która osiągnęła 
tak duży sukces na świecie.

Parzęczewski Robert - W 2019 r. zdobył Międzynarodowy Pas Mistrza Polski, trzynasty w dywizji półciężkiej w rankingu federacji International Boxing 
Federation (24-1, 16 KO) 

Pawlicki Adrian KU AZS UJD III miejsce w Indywidualnych MP w dwuboju w wadze 90kg w Podnoszeniu Ciężarów (trzeci w rwaniu i w podrzucie)

Petrášek Tomáš RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piłki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Schwarz Petr RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piłki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Szymański Marcin Stow. Speedway 
Fan Club

Multimedalista MŚ - Mistrz Świata Par, Drużynowy Mistrz Świata - Kapitan Reprezentacji Narodowej, Wicemistrz Świata 
indywidualnie, zdobywca Pucharu Federacji

Ulatowska Alicja WLKS Kmicic
Mistrzostwo Świata w Aquathlonie w kat. elita i młodzieżowej, Puchar Europy U-23 w Triathlonie, III miejsce w klasyfikacji 
generalnej, VI miejsce w Mistrzostwach Świata U-23 w Triathlonie na dystansie olimpijskim, I miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Triathlonie w kat. elita, start na Igrzyskach w kat. elita - VII miejsce

Załomska Roksana KU AZS UJD III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w grze pojedynczej i mieszanej w Tenisie Stołowym, trzecia zawodniczka 
rankingu PZTS

Kategoria SZKOLENIOWCY  
- wybór 5 osób Klub Dyscyplina

Cieślak Marek Włókniarz SA Żużel

Kasiński Marek CzTL Orlęta Lekkoatletyka

Krzyczmonik Anita KS Częstochowianka KS Częstochowianka

Narkiewicz Joanna Paulina KU AZS UJD Tenis stołowy

Nowakowski Robert LKS Gol - Start Pływanie

Papszun Marek RKS Raków SA RKS Raków SA

Piątkowski Krzysztof WLKS Kmicic Triathlon

Pokorski Tomasz Stow. Speedway Fan Club Speedrower

Tomaszewski Paweł SKF Częstochowska Siatkówka Piłka siatkowa

Wiśniewski Paweł LUKS Jedynka/ABRM Poczesna Para-Badminton

Kategoria DZIAŁACZE - wybór 3 osób Klub

Fijałkowski Marek KU AZS UJD

Kurek Grzegorz KS Częstochowianka

Pudo Wojciech SKF Częstochowska Siatkówka

Szyma Jan WLKS Kmicic

Świącik Michał Włókniarz SA

Świerczewski Michał RKS Raków SA

KUPON PLEBISCYTOWY
ZAWODNIK:  ..................................................................................................

TRENER:  ..................................................................................................

DZIAŁACZ:  ..................................................................................................

Imię i nazwisko .........................................................................................
Adres ............... .........................................................................................
Tel.  ... ............... .........................................................................................
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 Dokończenie ze str.  1

Pierwszych kilkudziesięciomi-
nutowych zatrzymań ruchu należy 
spodziewać się już w piątek (17 
stycznia) ok. godz. 16:00 - 17:00, 
podczas wprowadzania tymcza-

sowej organizacji ruchu. Przewidy-
wany czas przywrócenia ruchu na 
autostradzie to poniedziałek (20 
stycznia) ok. godz. 6:00 - 7:00.

  Podsumowując, autostrada A1 
między węzłem Tuszyn i węzłem 
Piotrków Trybunalski Zachód bę-
dzie niedostępna dla kierowców od 
godz. 19:00 w piątek (17 stycznia) 
do godziny 6:00 w poniedziałek (20 
stycznia). W tym czasie kierowcy 
podróżujący między południem i 
północą Polski muszą korzystać z 
objazdów:

  Jadąc od Łodzi w kierunku Ka-
towic: na węźle Tuszyn zjeżdżają z 
autostrady A1 na DK 12/91 i przez 
Srock jadą w kierunku Piotrkowa 
Trybunalskiego. Na węźle Piotrków 
Trybunalski Północ zjeżdżają w 

prawo na drogę ekspresową S8 i 
dojeżdżają nią do autostrady A1 na 
węźle Piotrków Trybunalski Zachód.
 
 Jadąc od strony Katowic w kie-

runku Łodzi, należy na węźle 
Piotrków Trybunalski Zachód 
zjechać na drogę ekspresową 
S8 (kierunek Warszawa), dotrzeć 
do najbliższego węzła - Piotrków 
Trybunalski Północ, tam skręcić 
na DK 12/92 i dojechać nią do 
węzła Tuszyn, skąd można konty-
nuować podróż w kierunku Łodzi 
i Gdańska autostradą A1.

Kierowco patrz na znaki!
Kierowcy muszą bezwzględnie 

przestrzegać przepisów i stosować się 
do ustawionego oznakowania. - Na-
leży pamiętać, że budowa opisywa-

nego odcinka autostrady A1 odbywa 
się „pod ruchem”, co powoduje szereg 
komplikacji, niebezpieczeństw i jest 
ogromnym wyzwaniem zarówno dla 
wykonawcy, jak i kierowców – przy-
pomina Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. - Warto przed 
planowaną podróżą przeanalizować 
możliwości przejazdu trasą alterna-
tywną,   gdzie nie ma ryzyka napo-
tkania robót drogowych i utknięcia 
w zatorze samochodów. Czas poświę-
cony na taką analizę, z pewnością 
nie będzie zmarnowany i pozwoli 
uniknąć straty czasu i nerwowych sy-
tuacji – zaznacza GDDKiA.

Od teraz tylko lepiej
Zamknięcie wymienionych 

obiektów, istotnie jest punktem 
zwrotnym tej inwestycji. - Od tej 

chwili nie będzie już kolejnych 
długotrwałych utrudnień dla oko-
licznych mieszkańców, a jedynie 
stała poprawa warunków funkcjo-
nowania, wraz z oddawaniem do 
użytkowania kolejnych gotowych 
nowoczesnych obiektów. Już za kilka 
miesięcy (w okolicach czerwca, jak 
deklaruje wykonawca) zostanie od-
dany niesłychanie ważny zarówno 
dla okolicznych mieszkańców, jak i 
kierowców spoza łódzkiego wiadukt 
na ul. Wojska Polskiego w Piotr-
kowie Trybunalskim, na DW473 – 
zapewnia GDDKiA.

 
Nowe bezpieczniejsze

Dlaczego konieczne jest wybu-
rzenie obecnych wiaduktów? Ze 
względu na ich zły stan techniczny. 
Poza tym nie odpowiadają one 
obecnym standardom i parame-
trom technicznym. W ich miejsce 
wybudowane będą nowe, o więk-
szej nośności, z oddzielnym ciągiem 
pieszo-rowerowym,  znacznie bez-
pieczniejsze od zamykanych. Jak de-
klaruje wykonawca, wszystkie sześć 
wiaduktów powinno być gotowych 
i przekazanych od użytkowania w 
ciągu najbliższego roku. Przezna-
czone do rozbiórki  obiekty znajdują 
się na drogach lokalnych:

    • Srock - Wodzinek,
    • Imielna - Sierosław,
    • Przydatki - Doły Brzeskie,
    • Papieże - Karlin,
    • Władysławów - Żychlin,
    • Bąkowiec - Polesie.

Oprac. Katarzyna Gwara
zdj. archiwum

Wybrane samochody na dzień 17 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

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

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł. 29.900 zł

 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

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

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

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

 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008 22.900 zł

 NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 zł

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005 8.900 zł

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

 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł
 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

 DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

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

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

 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis 12.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
 VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

 MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

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

 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

 SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006 39.900 zł

 MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

 NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

 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

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

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

47.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

RANGE ROVER EVOQUE 
2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 

107.900 zł

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

16.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

Budowa A1

Uwaga! Autostrada częściowo zamknięta
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 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

MATRYMONIALNE

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom czas i wieczór. Tel. 534 599 568

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON
 – MOTORYZACJA     – NIERUCHOMOŚCI       – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE   –  INNE      – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

na bezpłatne  
ogłoszenie

8
MARCA



PIĄTEK-NIEDZIELA 17-19 STYCZNIA 2020 11.SPORT SZKOLNY

Dziewczęta z SP nr 36 najlepsze!
Zakończyły się Igrzyska Mło-

dzieży Szkolnej w koszykówce 
dziewcząt. W etapie wojewódzkim 
nasze miasto reprezentować będą 
młode koszykarki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 36.

Rozgrywki zakończyły się wraz z 
końcem pierwszego semestru. Ry-
walizowało w nich pięć zespołów. 
Zawody rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym”. Zgodnie z regu-
laminem każdy zespól liczył 12 
zawodniczek urodzonych w 2005-
2006 roku. Czas gry wynosił 4x8 
minut. W przypadku remisu  zarzą-
dzano 5-minutowe dogrywki do 

skutku. - W każdym meczu widać 
było bardzo duże zaangażowanie 
dziewcząt walczących o tytuł naj-
lepszej drużyny naszego miasta w 
tej kategorii wiekowej – podkre-
ślają przedstawiciele Szkolnego 
Związku Sportowego, który był or-
ganizatorem zawodów.

Najlepszą drużyną okazała się ta 
ze Szkoły Podstawowej nr 36. Młode 
koszykarki z tej placówki zakończyły 
rozgrywki bez porażki zdobywając 
w całym turnieju 209 „koszy” i tracąc 
tylko 17. Drużyna prowadzona przez 
Annę Lewandowską będzie repre-
zentowała nasze miasto w finałach 
wojewódzkich.

zdj. SP 13 zdj. SP 29

zdj. SP 36

TERMINARZ  
LP DATA GODZ SALA        K  T  O    Z   K  I  M NR WYNIK SĘDZIOWAŁ

1 27.11.2019 9,00 Sp 52 SP 29 SP 52 32 : 11 K.Wójcikiewicz

2 27.11.2019 9,45 SP 36 SP 42 82 ; 4 K.Kwaczyński

3 27.11.2019 10,30            SP 52 SP 36 5; 35

4 4.12.2019 9,00 SP13 SP 13 SP 29   21 : 26 J Ferenc

5 4.12.2019 9,45         SP 36 SP 13 58 ; 6 K.Kwaczyński

6 4.12. 2019 10,30 SP 42 SP 29   12 ; 30

7 13,12.2019 9,00 Sp 29 SP 29 SP 36 2 ; 34 K.Kwaczyński

8 13.12.2019 10,00          SP 42 SP 52   35 : 16 J.Ferenc

9 16.12. 2019 10,00              
Sp 13 SP 52 SP 13   21 ; 40 K.Kwaczyński

10 16.12.2019 11,00 SP  42 SP 13 7 ; 36 J.Ferenc
TABELA  KOŃCOWA MISTRZOSTW

LP MIEJSCE SZKOŁ NR PKTY DO WSPÓŁ

1 I SP 36 11

2 II SP 29 9

3 III SP 13 8

4 IV SP 42 7

5 V SP 52 6

SP 36: Kreduszyńska Ala, Kozak Wiktoria, Bigdowska Hanna, Zębik 
Iza, Zasada Emilia, Tadko Wiktoria, Morawiec Marta, Wiśniewska 
Julia, Cyrulińska Oliwia, Magiera Oliwia, Katolik Hanna, Raźniak Maja.
Nauczyciel: Anna Lewandowska

SP 29: Burza Weronika, Trelowska Nel, Borris Laura, Naumik Magda, 
Pacak Katarzyna, Blochińska Olga, Ratajczyk Julia, Sznober Milena, 
Egeman Emilia, Bakiewicz Aleksandra, Uznańska Martyna.
Nauczyciel: Rafał Nenart

SP 13: Karpow Zofia, Jasińska Gabriela, Wilk Julia, Lisowska Oliwia, 
Czurak Zuzia, Żabińska Katarzyna, Soja Aleksandra, Szatraj Julia, Czy-
życka Anna, Żurek Judyta, Karwala Natalia.
Nauczyciel: Lech Matyja
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Życie Częstochowy i Powiatu zaprasza!
MUMIO to sceniczne szaleństwo –  
inscenizacyjne, literackie, muzyczne. 
Spektakl „Welcome Home Boys“ to mie-
szanka teatru, kina, muzyki granej na 
żywo... a także komizmu spod znaku 
MUMIO. 
Ojciec umarł, w pustej kuchni wiejskiej 
chaty stoi trumna… ale smutny po-

czątek... Pochówek. Spadkobiercy, dwaj 
bracia wracają przemoczeni z pogrzebu, 
odczytują testament. Nic o spadku, 
zresztą zawsze byli przecież biedni, za 
to same zalecenia: a to o zachowaniu 
się przy stole, a to o higienie osobistej a 
to o dokarmianiu zwierząt. Ale zaraz, pod 
koniec czytania szokująca informacja: na 
kredensie obok słojów z ogórkami, w pu-
dełeczku do którego ojciec zabronił im się 

zbliżać żyje ich miniaturowa matka (póź-
niej się dowiemy skąd się tam wzięła). 
Zawsze marzyła by utulić swych synów. 
Ojciec pół życia próbował znaleźć ogórka 
nie kiszka, takiego co to nigdy się nie ukisi 
choćby kisić go i 100 lat, bo jedynie zje-
dzenie choćby odrobiny takiego ogórka 
spowoduje urośnięcie matki. Gdzie zna-
leźć ogórka wie profesor Sasaski - kolega 
ojca z wojska. Bracia muszą spotkać się 

z askim, a to bardzo trudne bo ciągle wy-
jeżdża na różne wojny badać florę oko-
pową. Tak zaczyna się pełna komizmu i 
nieoczekiwanych zwrotów akcji historia. 
Będziemy w lesie, pociągu, pałacu ba-
śniowego królestwa, szkole nr 37, starym 
młynie, mieszkaniu prywatnym, piekarni 
z lat 70-tych, kawiarni, na wojnie w oko-
pach, przejedziemy się na saturatorze by 
w końcu wrócić do prawdziwego domu. 

Jednym słowem i wcale nie przypad-
kiem po stanozjednoczoniańsku: „Wel-
come Home Boys”. Mumio to sceniczne 
szaleństwo - inscenizacyjne, literackie, 
muzyczne. Są przy tym niezwykle kon-
sekwentni w realizowaniu swojej, orygi-
nalnej wizji humoru. Uwielbiają wszelkie 
ludzkie potknięcia i niezręczności. Nie 
wyśmiewają ich jednak, ale podchodzą 
do nich z czułym zainteresowaniem.

Życie Częstochowy i Powiatu zaprasza!
Czarno to widzę - czyli wymieszani posortowani 

Niedziela, 9 lutego 2020 godzina 16:30 
Klub Politechnik

W Polsce podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w 

historii, w tym naszym zmarginalizowanym kró-
lestewku bigoterii, hipokryzji, nienawiści i hejtu, 
grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Po-
lakami. Niekoniecznie każde z nich urodziło się 
na tej ziemi; niekoniecznie każde z nich przystaje 
do słowiańskiego wzorca; niekoniecznie każde z 
nich pasuje do jedynie słusznej psychoseksu-

alnej matrycy narzucanej przez propagandę. Ale 
pokochali ten kraj, pragną być z niego dumni 
i chcą czuć się jego częścią. Oj, „Słowiańskie 
słowiki” – amatorska grupa pieśni i tańca, którą 
tworzą – będą miały przed sobą trudne życie… 
Bo jak tu beztrosko i radośnie wycinać ludowe 
hołubce, gdy na każdym kroku trzeba stawiać 

czoła pseudopatriotycznej agresji? I to nie tylko 
w drodze na próby, ale także w zaciszu tanecznej 
sali, którą dzielić przyszło im z zatwardziałym ki-
bolem-nacjonalistą i ksenofobem? Odwaga i hart 
ducha mogą nie wystarczyć, ale być może roz-
wiązaniem okaże się staroświecka – choć może 
nie do końca standardowa – miłość.
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Marek Cieślak

Czuję chemię w tej drużynie
Stadion Rakowa

Ogłoszony nowy przetarg
Zawodnicy Eltrox Włókniarz Częstochowa 

rozpoczęli już przygotowania do zbliżającego się 
sezonu. - Czuję chemię w tej drużynie - zdradza 
trener Marek Cieślak.

- Z wszystkimi zawodnikami miałem okazję współ-
pracować – jeśli nie we Włókniarzu to innym klubie, 
czy reprezentacji naszego kraju – zaznacza Marek Cie-
ślak. Wielu kibiców mimo wszystko martwi się o Ja-
sona Doyla - czy odnajdzie się w naszej drużynie, czy 
nie będzie sprawiał kłopotów. - Ja jestem o to spokojny. 
Pracowałem z nim dwa lata w Zielonej Górze. Owszem 
były momenty trudniejsze, ale to jest normalne w spo-
rcie. Nikt nie jest zaprogramowaną maszynką, która w 
każdym meczu przywozi 13, 14 punktów. Zresztą o suk-
cesie nie decyduje jeden zawodnik, lecz cała drużyna 
– podkreśla trener biało-zielonych. Cieślak nie ukrywa, 
że jest zadowolony ze składu, który udało się zbudować. 
- Mamy doskonałego Leona Madsena, który jeździ tylko 
w polskiej lidze, znakomitego Fredrika Lindgrena, który 
zrezygnował z występów w lidze szwedzkiej i chce całe 
serce wkładać w walkę na polskich torach. Do tego 
wspominany Doyle, który chce się wykazać oraz wra-
cający na stare śmieci Rune Holta. Ten ostatni bardzo 
pozytywnie mnie zaskoczył. Widać, że to sportowiec 
gotowy walczyć o najwyższe laury. Mamy również na-

dzieję, że z jak najlepszej strony zaprezentuje się Paweł 
Przedpełski. Do tego dołożyć trzeba doskonałych ju-
niorów. Wszyscy mają ambicje, żeby być dobrymi za-
wodnikami. Jestem przekonany, że z tymi żużlowcami 
możemy liczyć na świetne mecze i doskonały rezultat 
końcowy. Nie będę mówić, jaki, aby nie zapeszać – pod-
sumowuje ze śmiechem Marek Cieślak.

Wszyscy zawodnicy rozpoczęli już treningi. Na tor 
wyjdą prawdopodobnie na przełomie lutego i marca. 
Przed biało-zielonymi są dwa sparingi z drużyną z Ryb-
nika, dwa z Unią Leszno oraz starcie z ekipą pierwszo-
ligową. - Wszyscy ciężko trenujemy. Poprzedni sezon 
w moim wykonaniu nie był zadowalający. Chciałbym 
się poprawić - wyznaje zawodnik Paweł Przedpełski. 
- Częstochowski tor jest specyficzny. Początkowo nie 
wiedziałem którędy uciekać, a którędy gonić. Potrzebo-
wałem wielu wskazówek trenera. Na torze spędziłem 
sporo czasu. Teraz powoli wchodzi mi to w nawyk. Po-
znaję ścieżki w Częstochowie więc w nadchodzącym 
sezonie moje występy powinny być zdecydowanie 
lepsze. W przyszłość patrzę optymistycznie - zaznacza.

Kibice Włókniarz zanim spotkają się na stadionie przy 
ulicy Żużlowej, będą mogli wziąć udział w oficjalnej pre-
zentacji drużyny. Wydarzenie zaplanowano na 28 lutego. 
Szczegóły jak na razie owiane są tajemnicą.

Katarzyna Gwara

Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta Czę-
stochowy ogłosił w czwartek 16 
stycznia przetarg na moderni-
zację stadionu Rakowa w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”. Oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu przetar-
gowym można składać do 10 
lutego 2020 roku.

- Rozpisując przetarg na zadanie 
„Centrum Piłki Nożnej w Często-
chowie – przebudowa i rozbudowa 
obiektu sportowego przy ul. Bole-
sława Limanowskiego 83” miasto 
bazowało na dokumencie dostar-
czonym przez klub Raków Często-
chowa. Stadion po przebudowie 
ma spełniać kryteria określone w 
Podręczniku Licencyjnym dla klubów 
Ekstraklasy na sezon 2020-2021 i 
następne w zakresie infrastruktury 
sportowej. Będzie też dopasowany 
do wymogów w zakresie organizacji 
imprez masowych oraz prowadzenia 
zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego – poinformował urząd 
miasta Częstochowy - Wykonawca 
będzie musiał m.in. wybudować try-
bunę na 5,5 tys. miejsc, w tym dla 
kibiców z niepełnosprawnościami. Na 
zadaszonej trybunie zachodniej ma 
znaleźć się miejsce dla przynajmniej 
tysiąca osób. W ramach inwestycji 
ma powstać podgrzewana murawa 
boiska głównego, wybudowane 
zaplecze socjalne, punkty kasowe 
i depozytowe dla trybun, pomiesz-
czenie magazynowe i niezbędna in-
frastruktura sportowa oraz parkingi. 
Miasto jako inwestor oczekuje m.in. 

umiejscowienia projektowanej infra-
struktury tak, aby maksymalnie wyko-
rzystać potencjał działki, pozostawić 
maksymalną ilość zieleni oraz umoż-
liwić objęcie obiektów obwodową 
drogą pożarową – dodaje magistrat.

Co istotne – na realizację wszyst-
kich tych prac wykonawca będzie 
miał zaledwie 12 miesięcy i będzie 
zobowiązany do zakończenia robót w 
zakresie, który umożliwi prowadzenie 
„Czerwono-Niebieskim” rozgrywek 
Ekstraklasy w trybie dopuszczenia 
warunkowego uzgodnionego z ko-
misją licencyjną PZPN w przedziale 
od 5 do 8 miesięcy od daty podpi-
sania umowy.

Przypomnijmy, że poprzedni 
przetarg na wykonanie robót bu-
dowlanych dotyczący Centrum 
Piłki Nożnej w Częstochowie i roz-
budowy stadionu Rakowa został 
unieważniony, bowiem nadesłano 
jedynie dwie oferty, które znacznie 
przekraczały kwotę, jaką miasto 
przeznaczyło na tę inwestycję. Naj-
niższa złożona przez Stadion Pro z 
Zabrza, Saridağlar İnşaat Ve Ticaret 
A.Ş. z Turcji i Texxon Company Li-
mited z Katowic opiewała na 78 
mln 670 tysięcy złotych, podczas 
gdy magistrat na realizację zamó-
wienia chciał zagospodarować ok. 
16 mln złotych wkładu własnego. 
Druga oferta CZ.P.B.P. Przemysłówki 
S.A. wynosiła 91.614.761,86 zł. W 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasto rozpisało na realizację tego 
zadania 37,7 mln złotych i liczy na 
obiecane dofinansowanie z mini-
sterstwa.

Paula Nogaj

Eltrox

Włókniarz z nowym sponsorem 
tytularnym

Raków Częstochowa

Harmonogram 
sprzedaży karnetów

 Kolejarz-Jura Częstochowa

Sezon przełajowy dobiegł końca

Częstochowska firma Eltrox została nowym 
sponsorem tytularnym klubu Włókniarz. Podpi-
sana umowa obowiązywać będzie przynajmniej 
do końca 2020 roku. 

Firma Eltrox oferuje najwyższej jakości systemy za-
bezpieczeń. - Zajmujemy się monitoringiem, systemami 
alarmowymi, automatyką domową, sprzętem IT i wszel-
kiego rodzaju elektroniką użytkową - wylicza Artur Sczy-
giol z zarządu firmy. Bezpieczeństwo będące centrum jej 
działalności sprowadza się także do innych aktywności 
na rynku. - W zakresie bezpieczeństwa staramy się edu-
kować dzieci i młodzież. Duży nacisk kładziemy również 
na udział w akcjach charytatywnych - dodaje.

Firma Eltrox swoją siedzibę i jeden z salonów ma 
właśnie w naszym mieście. Poza tym ma również 40 
innych punktów w całej Polsce. Z Włókniarzem współ-
pracuje już od kilku lat. - Wszystko zaczęło się w 2017 
roku. Małymi krokami doszliśmy do momentu, w 
którym staliśmy się sponsorem tytularnym - nie ukrywa 
zadowolenia Michał Dawid z zarządu firmy. - Co łączy 
nas z klubem Włókniarz? Przede wszystkim silna więź 
z Częstochową oraz fakt, że wśród nas jest wielu ki-
biców biało-zielonych. Poza tym zarówno nasza firma, 
jak i Włókniarz stawiają na rodzinną atmosferę i bez-
pieczeństwo. Mecze z udziałem naszych zawodników to 
fenomenalne wydarzenia - tłumaczy.

Prezes klubu, Michał Świącik przyznaje, że cieszy się 
z faktu, że sponsorem tytularnym została firma często-
chowska. - To niezwykle istotne, że rodzime firmy chcą 
wspierać rodzime kluby. Właściciele Eltroxu czują żużel. 
To ogromny pozytyw. W sporcie zdarzają się bowiem 
sponsorzy, którzy liczą wyłącznie wartość marketin-
gową. Nie do końca żyją tym, co dzieje się na przykład 
na torze. W tym przypadku jestem przekonany, że firma 
będzie wspierać naszą drużynę nie tylko finansowo, ale 
i duchowo wpisując się w grono wiernych fanów - pod-
sumowuje Michał Świącik.

Katarzyna Gwara

Klub Raków Częstochowa 
opublikował harmonogram 
sprzedaży karnetów na mecze 
„Czerwono-Niebieskich” w 
rundzie wiosennej PKO Ekstra-
klasy w sezonie 2019/2020 w 
związku z licznymi zapyta-
niami kibiców.

Karnet normalny będzie kosz-
tował 159 złoty, ulgowy – 109 złoty, a 
karnet dziecięcy 10 złoty. Posiadacze 
karnetów w rundzie jesiennej mogą 
zakupić nowe karnety już w dniach 
29-30 stycznia w sklepie Rakowa w 
Galerii Jurajskiej, kasach stadiono-

wych lub online. Przedsprzedaż 31 
stycznia tylko dla kibiców, którzy po-
jawią się tego dnia w Hali Sportowej 
Częstochowa na prezentacji kibiców. 
W tym dniu nie będzie można zakupić 
karnetów w żadnym innym miejscu. 
Z kolei sprzedaż otwarta rusza 1 lu-
tego - od tego dnia kibice będą mogli 
kupić karnet w sprzedaży online, 
sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej, a 
także w kasach stadionowych. Warto 
obserwować stronę internetową 
klubu, bowiem w najbliższym czasie 
pojawią się na niej kolejne szczegóły. 

Paula Nogaj

W ubiegłym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Kolarstwie Przełajowym, organizowane przez 
MGLKS „Olimpijczyk” Szczekociny. Kolejarz-Jura Czę-
stochowa zanotował podczas tych zawodów naprawdę 
świetny występ, plasując się trzykrotnie w pierwszej 
dziesiątce.

W juniorkach młodszych po walce do samego końca 6 
miejsce wywalczyła Marta Marek. O bardzo dobrym występie 
możemy mówić w przypadku Kajetana Wąsowicza, który wy-
kazał wielką wolę walki do samej mety i ukończył wyścig na 
7 miejscu w swojej kategorii (junior młodszy). 22 miejsce w 
tej samej kategorii wiekowej zanotował Ludwik Knapiński. 
W juniorach bardzo ambitnie walczył z kolei Mateusz By-
lica, kończąc ostatecznie na bardzo dobrym 9 miejscu. Dzień 
wcześniej w wyścigu żaków walczył Oskar Rybak, który był 
14. Podczas Mistrzostw Polski zawodnicy klubu Kolejarz-Jura 
Częstochowa zaprezentowali się w nowych barwach.

Paula Nogaj
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Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
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Szanownemu Koledze

składają
Zarząd, sztab, zawodnicy i pracownicy

RKS Raków Częstochowa

najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci mamy

Pawłowi Ryckiewiczowi
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Seniorze!  
25 stycznia świętuj w C.H. Auchan Poczesna! 

Skorzystaj z bezpłatnej linii autobusowej  
Nowa Wieś Auchan

SENIORZE, WYGRAJ POBYT
W HOTELU ALPIN W SZCZYRKU!

WYPEŁNIJ KUPON I PRZYNIEŚ GO W SOBOTĘ DO C.H. AUCHAN POCZESNA.
KUPON ZNAJDZIESZ W TYM NUMERZE GAZETY NA STRONIE 15.

Wszystkie kupony wezmą udział w losowaniu nagród

Dla osób autystycznych

Cichy dzień  
w C.H. Auchan 

Poczesna
Centrum Handlowe 

Auchan Poczesna już w 
zeszłym roku wprowa-
dziło “cichy dzień”. Co to 
oznacza? W każdy wtorek 
oświetlenie w sklepie jest 
przyciemnione, muzyka 
milknie, a telewizory na 
dziale z elektroniką 
gasną. W ten sposób 
sklep stwarza warunki do 
robienia zakupów 
osobom ze spektrum au-
tyzmu i pokrewnymi 
zaburzeniami.

Specjalne  „ciche godziny” już od 
pewnego czasu są  organizowane w 
różnych sklepach, w najodleglejszych 
zakątkach świata. Centrum Handlowe 
Auchan Poczesna postanowiło iść o 
krok dalej i zamiast ograniczać się 
do kilku godzin, cisza jest przez cały 
dzień. Centrum w ten sposób ułatwia 
robienie zakupów klientom ze spek-
trum autyzmu. Ciche zakupy oznaczają 
między innymi brak komunikatów z 
głośników, wyłączenie muzyki, a także 
przyciemnienie oświetlenia. Pierwszy 
„cichy dzień” odbył się we wtorek, 7 
maja ubiegłego roku. Akcja jest po-
wtarzana co tydzień.

Autyzm to przypadłość, która za-
liczana jest do grupy symptomów 
zwanych wycofaniem, czyli unikaniem 
kontaktu ze światem zewnętrznym 
– z ludźmi i otoczeniem. Osoby cier-
piące na to schorzenie mają trud-
ności w komunikowaniu uczuć  

i budowaniu relacji interpersonalnych.
Autyzm poddaje się różnym 

formom terapii (zwłaszcza oddzia-
ływaniom behawioralnym, eduka-
cyjnym), które mogą istotnie poprawić 
funkcjonowanie chorych, ale nie jest 
uleczalny – zaburzenie to utrzymuje 
się do końca życia. Zakres możliwej 
do osiągnięcia poprawy objawowej 
uzależniony jest m.in. od tego, jak 
wcześnie zaburzenie zostanie rozpo-
znane i jak wcześnie dziecko zostanie 
objęte odpowiednim programem te-
rapeutycznym wspierającym jego 
rozwój. Leczenie farmakologiczne 
ma znaczenie uzupełniające i umoż-
liwia złagodzenie tylko części beha-
wioralnych przejawów autyzmu lub 
objawów współwystępujących z nim 
zaburzeń. W przypadku autyzmu nie 
ma leków, które stanowiłyby przy-
czynową formę leczenia, ani leków, 
które usuwałyby osiowe dla niego 
dysfunkcje.

Katarzyna Gwara
zdj. C.H.Auchan/facebook
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25 stycznia - Dzień Babci i Dziadka

- wszystko na temat emerytur i rent / ile można dorobić
- świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
- będziesz mógł założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych
- sprawdzisz informację o przyznanych świadczeniach
- będziesz mieć dostęp do formularzu PIT
- ile możesz dorobić do emerytury i renty

godz. 11.00-16.00

DYŻURY EKSPERTÓW Z ZUS

- sanatoria - gdzie i jak złożyć wniosek
- zaopatrzenie ortopedyczne
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
- internetowa karta pacjentów

DIETETYCY
porady dietetyków w zakresie 
odżywiania

Joga
zapraszamy z matami na ćwiczenia

godz. 10.00-11.00 - ćwiczenia prowadzą: Joanna Górna i Małgorzata Renkowska

Warsztaty  
samoobrony godz. 10.00-17.00 - ćwiczenia prowadzone przez UECHI-RYU Spartan Częstochowa oraz policję

Turniej szachów szybkich godz. 12.00-15.30 - prowadzony przez Elżbietę Pyrkosz - prezesa zarządu klubu UKS Hetman Częstochowa

Konkursy Karaoke, sztuka robienia kanapek i sałatek, konkurs „Moja Babcia, mój Dziadek”

Strefa fitness godz. 10.00-17.00 -zajęcia oraz konkursy prowadzą trenerzy ze sklepu sportowego GO SPORT C.H. Auchan Poczesna

DYŻURY EKSPERTÓW Z NFZ 
godz. 10.00-17.00 

godz. 10.00-13.00

- eksperci z Inspekcji Handlowej opowiedzą o 6-ciu zasadach rozsądnego  
seniora - konsumenta
- wszystko na temat paragonów i reklamacji

INSPEKCJA HANDLOWA

- wszystko na temat bezpieczeństwa
- profilaktyka z Wydziału Prewencji 
- profilaktyka z Wydziału Ruchu Drogowego

POLICJA - INFORMACJA
godz. 10.00-14.00

STOISKA INFORMACYJNE

WARSZTATY

godz. 11.00-11.45 - warsztaty plastyczne prowadzone przez pracowników katedry malarstwa UHP  
im. Jana Długosza w Częstochowie

godz. 12.00-12.45 - warsztaty plastyczne prowadzone przez pracowników katedry malarstwa UHP  
im. Jana Długosza w Częstochowie

 Wystawa prac robótek ręcznych - opiekun grupy: Sabina ZabielskaWarsztaty 
artystyczne Wystawa prac malarskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UHP im. Jana Długosza. Opiekun grupy: Teresa Zbrzezny

godz. 12.00-13.00 Monolog „Mścicielka” - występuje Jolanta Kokoszczyk

godz. 14.30 - Występ zespołu wokalnego „Kantory” pod kierownictwem Lidii Goszczyńskiej
godz. 15.30 - Występ zespołu wokalnego „Kantory” pod kierownictwem Lidii Goszczyńskiej

Centrum Medyczne SYNEXUS zaprasza na badania: pomiar ciśnienia, pomiar wody w organiźmie, pomiar poziomu glukozy oraz pomiar tkanki tłuszczowej

Dietetycy będą odpowiadać na pytania dotyczące diet oraz opowiedzą o wpływie żywności i żywienia na zdrowie człowieka.

Amplifon - Al. Armii Krajowej 64 - badania słuchu, aparaty słuchowe.

WYTNIJ KUPON I WRZUĆ DO SKRZYNKI WYTNIJ KUPON I WRZUĆ DO SKRZYNKI



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 10-12 STYCZNIA 2020 ROZRYWKA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 19, nagrodę - bilet na kinoteatr MUMIO 
- otrzymuje pani HALINA MAJCHER 

Gtatulujemy i zapraszamy po odbiór biletów do redakcji „Życia”  
(al. NMP 51, w bramie, I piętro)

Rozwiązanie przyślij na adres: konkursy@zycieczestochowy.pl 
do dnia 29.01.2020 

i wygraj bilet na spektakl „Czarno to widzę”


