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W siedmiu szpitalach w województwie śląskim zorganizowano oddziały zakaźne i 
obserwacyjno-zakaźne. Łączna liczba łóżek w placówkach wynosi 203. A wszystko to 
w związku z epidemią koronawirusa. W Częstochowie pomoc ewentualnym zara-
żonym udzielana jest w szpitalu przy ul. PCK. Jednak do tej pory ani w naszym 
mieście, ani na terenie powiatu częstochowskiego nie odnotowano zakażeń wywo-
łanych tym wirusem. Informacje o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia 
koronawirusa uzyskamy dzwoniąc na działającą całodobowo infolinię. 

Ciąg dalszy na str. 5

Abonament RTV

Do twoich drzwi może zapukać kontroler
W teren ruszyli kontrolerzy, 
którzy sprawdzają, czy płacimy 
abonament RTV. Tłumaczenia, 
że owszem mamy w domy tele-
wizor i radio, ale z nich nie 
korzystamy, na nic się zdają. I 
tak narazimy się na karę, która 
może być nawet trzydziesto-
krotnością miesięcznej opłaty 
abonamentowej. 

Abonament RTV jest obowiąz-
kowy, a więc... płacić go trzeba. 
Robią to jednak nieliczni. Na po-
czątku przyjrzyjmy się jednak 
wysokości opłat. Za odbiornik 
telewizyjny powinniśmy płacić 
22,70 złotych miesięcznie (jeżeli 
abonent każdego miesiąca uiszcza 
opłatę, wówczas opłata za okres 12 
miesięcy wyniesie 272,40 zł), a za 
radiowy 7 złotych (jeżeli abonent 
każdego miesiąca uiszcza opłatę, 
wówczas opłata za okres 12 mie-
sięcy wyniesie 84,00 zł). Ci, którzy 
zdecydowali się się na uregulo-
wanie płatności z góry, skorzystali 
z bonifikaty. Jak to działa w prak-
tyce? Użytkownicy odbiorników, 
którzy uiścili opłatę abonamen-
tową za cały rok, otrzymali 10-pro-
centową zniżkę. Co istotne przez 
cały rok można również skorzy-
stać z pozostałych zniżek z tytułu 
wnoszenia opłat za okres dłuższy 
niż 1  miesiąc. Opłatę abonamen-
tową uiszcza się z góry do 25.  dnia 
pierwszego miesiąca okresu roz-

liczeniowego. Ci, którzy tego nie 
zrobią, mogą narazić się na karę. W 
teren ruszyli już kontrolerzy z dwóch 
instytucji państwowych – pracow-
nicy Poczty Polskiej i Najwyższej 

Izby Kontroli. W przypadku udo-
wodnienia przez kontrolera, że dana 
osoba posiada w  domu telewizor 
i  radio, za  które nie  płaci abona-
mentu, może nałożyć karę. Może ona 

wynieść nawet 30-krotność stawki 
miesięcznej, czyli 681 złotych. Tylko 
w ubiegłym roku takie kary musiało 
zapłacić 9,5 tys. osób. Według naj-
nowszych danych zaprezentowanych 

przez Krajową Radę Radiofonii i Tele-
wizji w naszym kraju jest zarejestro-
wanych  6,9 mln abonentów, ale za 
odbiornik płaci jedynie 1,4 mln osób 
(3,45 miliona Polaków korzysta ze 
zwolnienia). Ponad 2 mln osób unika 
natomiast tego obowiązku.

Katarzyna Gwara

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną wa-
loryzacją. Dokonywana jest ona z  urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych 
wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie kwotowo – procentowa. Wzrosną 
także najniższe emerytury i renty. 

Ciąg dalszy na str. 3

Więcej informacji przydatnych klientom znajdzie się na nowych etykietach na 
oponach. Wśród nich znajdą się między innymi dane dotyczące przyczepności na 
ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Zmiany w wyglądzie nalepek zostaną wpro-
wadzone za sprawą decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Ciąg dalszy na str. 25

Zmieniają się numery kierunkowe do jednostek policji. Dotychczas, 
aby dodzwonić się na komisariat lub komendę, używaliśmy prefiksu 
(34), przypisanemu strefie częstochowskiej. Teraz trzeba będzie wy-
bierać prefiks MSWiA (47) i numer wewnętrzny danej komendy, 
używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci. To wynik prowadzo-
nych prac przez KGP, dotyczących modernizacji systemu łączności. 

Ciąg dalszy na str. 2

Wszystko o koronawirusie

Zorganizowano oddziały 
zakaźne

 zdj. pixabay

Część osób jest zwolniona  
z opłat abonamentowych.  

Zaliczają się do nich między innymi: 

 osoby, które ukończyły 75 rok 
życia, 

 osoby, co do których orze-
czono całkowitą niezdolności 
do pracy, 

 osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

 osoby zaliczone do I grupy 
inwalidzkiej,  

 kombatanci będący inwali-
dami wojennymi lub wojsko-
wymi, 

 osoby, które ukończyły 60 lat 
i mają prawo do emerytury, 
której wysokość nie prze-
kracza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego wynagrodzenia. 

Warto jednak zaznaczyć, że osoby 
uprawnione do zwolnienia od 
opłat abonamentowych muszą 
przedstawić w urzędzie pocz-
towym dokument potwierdzają-
cych uprawnienie do zwolnienia 
oraz odpowiednie oświadczenie.

str. 15-18
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MZDiT

Połączenie ulic 1 Maja i Krakowskej. 
Jest decyzja

Mieszkanka Częstochowy

Świętowała setne 
urodziny

Policja

Grozili 48-letniej Ukraince
Ważna informacja

Nowe 
numery 

telefonów  
do policji

Dokończenie ze str. 1

-Prefiks  47  należy traktować jako jednolity 
numer kierunkowy do sieci resortowej w skali ca-
łego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego 
numeru kierunkowego w poszczególnych geogra-
ficznych strefach numeracyjnych – w przypadku 
województwa śląskiego:  32,  33  i  34. Zmianie 
uległy również same numery do poszczególnych 
komend przy połączeniach wykonywanych z sieci 
publicznych, zarówno stacjonarnych i komórko-
wych. Są one teraz identyczne, jak używane do 
tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej 
– czytamy w komunikacie. Dotychczas, aby wy-
konać połączenie z sieci publicznej do jednostki 
policji, należało znać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg 
cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. 
-Taki też numer (w zależności od operatorów z 
prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), bę-
dzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, 
do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z 
numerów resortowych. Prosimy o zapamiętanie, 
że dotychczas nieznany numer strefy numera-
cyjnej 47, jest obecnie prefiksem, jakim będą po-
sługiwać się wszystkie służby podległe MSWiA, w 
tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie należy oba-
wiać się ich odbierać – dodaje Biuro Prasowe KGP.  
Niebawem numery w formie używanej dotych-
czas, będą nieaktywne. Nowe numery do poszcze-
gólnych jednostek śląskiego garnizonu policji są 
dostępne na stronach internetowych KWP w Ka-
towicach oraz komend miejskich i powiatowych, a 
także na stronach BIP tych jednostek w zakładach 
o danych teleadresowych.

Paula Nogaj

Wyłącznie w sobotę

In vitro – nabór wniosków w marcu
Bezdzietne pary z naszego miasta kolejny 
raz mogą składać wnioski o dofinansowanie 
zabiegów in vitro. Dokumenty będą przyj-
mowane wyłącznie w sobotę, 7 marca. Nabór 
do programu “Leczenie niepłodności me-
todą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Częstochowy” potrwa 
zaledwie trzy godziny. Kolejność zgłoszeń 
będzie decydująca. 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość 

jednorazowego dofinansowania do zabiegu w za-
płodnienia pozaustrojowego wysokości do 5000 
zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej 
jednej procedury. Pozostałe koszty procedury po-
noszą pacjenci.

Wnioski należy składać w sobotę, 7 marca, od 
godz. 8.00 do 11.00 w holu głównym Urzędu 
Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Ślą-
skiej 11/13. Przy naborze wniosków decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wnioski o objęcie dofinanso-
waniem wraz z oświadczeniami dostępne są na 
stronie www.czestochowa.pl

Częstochowianka Marianna 
Mendrek świętowała setne 
urodziny.  Życzenia z okazji 
urodzin złożył jej -  w imieniu 
wszystkich mieszkanek i 
mieszkańców - prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Pani Marianna pochodzi z 
okolic Lelowa. Większość życia 
mieszkała jednak w Często-
chowie, przy ul. Krakowskiej, 
wraz z mężem, za którego 
wyszła w 1943 r. w Parafii 
św. Rodziny. Pracowała jako 

tkaczka w zakładach lniar-
skich. Uśmiechnięta i pogodna 
jubilatka doczekała się dwóch 
córek, trojga wnuków i pię-
ciorga prawnuków. Co ciekawe, 
pani Marianna jest jedną z 20 
mieszkających w naszym mie-
ście osób, które w tym roku 
obchodzą tak okrągłe urodziny.

Życzenia jubilatce złożyli pre-
zydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Rafał 
Bednarz.

Częstochowscy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy w pociągu 
ubliżali i grozili śmiercią 48-letniej 
obywatelce Ukrainy. Prokurator za-
stosował wobec nich podejrzanych 
środek zapobiegawczy w postaci porę-
czenia majątkowego. Grozi im kara do 
5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w pociągu pasa-
żerskim relacji Przemyśl - Jelenia Góra. 
48-letnia obywatelka Ukrainy - z uwagi na 
problemy zdrowotne - wykupiła w jednym z 
przedziałów miejsce siedzące. - Gdy jednak 
chciała usiąść na swoim miejscu zauważyła, 
że jest ono zajęte. Poprosiła siedzącą tam 
kobietę, aby ustąpiła jej miejsca, na które 
ma wykupioną rezerwację. Spotkała się 
jednak się z odmową – mówi asp. Sabina 
Chyra – Giereś, oficer prasowy z często-
chowskiej policji. Doszło do kłótni. Włączyli 
się w nią inni podróżni. 27-letni mieszka-
niec Wrocławia i 25-latek z powiatu oław-
skiego zaczęli ubliżać 48-latce i grozić jej 
śmiercią. - Wobec obywatelki Ukrainy padło 
wiele obelżywych słów dotyczących jej 
narodowości – dodaje asp. Sabina Chyra 
- Giereś. Załoga pociągu, która zauważyła 
całe zajście, wezwała policjantów. - Patrol 
dzielnicowych z częstochowskiej „jedynki” 
zatrzymali sprawców, a przestraszona ko-
bieta trafiła do szpitala, gdzie została jej 
udzielona pomoc medyczna w związku z 
silnym stresem, jakiego doznała – wyjaśnia 
asp. Sabina Chyra - Giereś. Mężczyźni, kieru-

jący obelżywe słowa do obywatelki Ukrainy, 
usłyszeli już zarzuty. Grozi im za to kara 
do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował 
wobec podejrzanych środek zapobiegawczy 
w postaci poręczenia majątkowego.

Miasto otrzymało decyzję środo-
wiskową dotyczącą planowanego 
połączenia ulic 1 Maja z ul. Kra-
kowską nad torami PKP. - Daje to 
możliwość kontynuacji procedur 
związanych z przygotowaniem tej 
potrzebnej inwestycji – podkreśla 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie. Miasto 
chce tę decyzję wykorzystać rów-
nież jako argument w staraniach o 
zewnętrzne dofinansowanie, nie-
zbędne dla realizacji zadania.

Na czym ma polegać inwestycja? 
Na budowie połączenia komunikacyj-
nego o długości 1,2 km od ronda Mic-
kiewicza, przez ul. 1 Maja i Ogrodową 
do skrzyżowania ulic Krakowskiej i 
ks. Wróblewskiego. Nad torami kole-
jowymi (między 1 Maja a Ogrodową) 
ma przebiegać wiadukt o długości 
108 m. Dzięki tej realizacji miałyby 
zostać między innymi odciążone aleje 
Najświętszej Maryi Panny. Poza tym 
powstałoby bezpośrednie połączenie 
– w ramach ruchu lokalnego - między 
dzielnicą Trzech Wieszczów a Starym 
Miastem, bez konieczności przejazdu 
przez centrum miasta.

Wniosek o uzgodnienie środowi-
skowe Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie złożył już w 
październiku 2017 roku. Jednak Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Katowicach dopiero w ostatnich 
dniach wydał decyzję w tej sprawie. 
Dokument po uprawomocnieniu się, 
umożliwi dalsze przygotowania do 
realizacji tego strategicznego zadania 
komunikacyjnego.  - W uzasadnieniu 
do decyzji czytamy m.in., że wybrany 
wariant połączenia: za torami kolejo-
wymi przebiegać będzie przez teren 
ogródków działkowych, krzyżując się 
z ul. Stawową i biegnąc równolegle 
do ul. Małej od strony północnej oraz 
wzdłuż zlokalizowanego po połu-
dniowej stronie planowanej inwe-
stycji Zespołu budynków Przędzalni 
Czesankowej „Elanex” - nie ingerując 
w jego zabudowania. Na ul. Krakow-
skiej zaplanowano nowe skrzyżo-
wanie rozdzielające kierunki ruchu do 
połączenia z istniejącym fragmentem 
jednokierunkowej ul. Krakowskiej 
po stronie północnej oraz z projek-
towanym rondem – informuje biuro 
prasowe magistratu. 

Dokument wskazuje też szereg 
zaleceń dla potencjalnej realizacji 
zadania, które pozwolą ograniczyć 
przyszłe oddziaływanie inwestycji na 
otoczenie. Realizacja tej inwestycji 
prawdopodobnie nie będzie możliwa 
bez dofinansowania. Decyzja środo-
wiskowa może więc znacznie ułatwić 
starania o pieniądze z zewnątrz.

W ramach przedsięwzięcia przewi-
duje się m.in.:

- budowę jezdni połączenia komunikacyjnego,
- budowę obiektu mostowego,
- przejście nad terenami kolejowymi,
- budowę łącznika drogowego pomiędzy 

ul. Ogrodową i nowobudowanym połą-
czeniem komunikacyjnym,

- rozbiórkę kładki dla pieszych nad 
terenem kolejowym,

- połączenie ul. 1 Maja z ul. Ogrodową, 
- rozbiórkę budynków kolidujących z 
projektowanym rozwiązaniem,

- rozbiórkę ogrodzeń,
- przebudowę wejść i zjazdów do posesji,
- przebudowę i budowę ciągów pieszych,
- budowę dróg rowerowych,
- przebudowę ronda Mickiewicza oraz 

skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. 
Wróblewskiego,

- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę miejskiej kanalizacji technologicznej,
- przebudowę i budowę systemu odwodnienia, 
- przebudowę i budowę oświetlenia 

drogowego,
- przebudowę kolidującej infrastruktury 

niezwiązanej z drogą (sieć energetyczna, 
sieć   wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć 
trakcyjna tramwajowa i kolejowa),

- wykonanie elementów organizacji ruchu 
(oznakowanie pionowe i poziome).

Zgodnie z kodeksem karnym każdy 
„kto to stosuje przemoc lub groźbę 
bezprawną wobec grupy osób lub 
poszczególnej osoby z powodu jej 
przynależności narodowej, etnicznej, 
rasowej, politycznej, wyznaniowej lub 
z powodu jej bezwyznaniowości, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”, a poza tym każdy, 
„kto publicznie znieważa grupę lud-
ności albo poszczególną osobę z po-
wodu jej przynależności narodowej, 
etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo 
z powodu jej bezwyznaniowości lub z 
takich powodów narusza nietykalność 
cielesną innej osoby, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Od 2012 r. dzięki dofinanso-
waniu miasta urodziło się już 
49 dzieci - 26 dziewczynek i 
23 chłopców - w tym pięć par 
bliźniąt. W 2020 roku ocze-
kujemy na kolejne dzieci. 
Dla par, które doczekały się 
dzieci, częstochowska firma 
Deltim dodatkowo nieod-
płatnie przekazała wózki.

 zdj. UM Częstochowa
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Teatr im. Adama Mickiewicza

Do Częstochowy zawita... 
Królowa Śniegu

Powiat Częstochowski

Radna ze stroną porno
Radna Powiatu Częstochow-
skiego na stronie internetowej 
Nasze Łojki jeszcze do nie-
dawna reklamowała swoją 
osobę oraz gminne przedsię-
wzięcia. Ktoś jednak zrobił jej 
psikusa i podłączył do jednego 
z  linków strony z  reklamami 
pań świadczących usługi ero-
tyczne. Radna zamknęła bloga. 
Ten jednak obiegł całą gminę 
Blachownia.

- To świństwo, jakieś nieporozu-
mienie, powiadomię policję - mó-
wiła dziennikarzom radna PiS.

Na stronie internetowej Nasze 
Łojki, gdzie sołtys Łojek promuje 
swoją kandydaturę na radną po-
wiatową (wpis z października 2018 

roku), w  linku  cisie.eu  pojawiały 
się.... usługi erotyczne.

Po kliknięciu w  powyższy link 
otwierały się strony z  pornografią, 
prezentują się na nich nagie lub 
półnagie panie i  oferują swoje 
usług. - Nasza radna jest bardzo 
czepialska i  nielubiana w gminie - 
mówi jeden z mieszkańców gminy.

Na stronie internetowej, którą już 
zablokowano pani sołtys Łojek tak 
reklamowała swoją osobę: „Ważny 
jest dla mnie każdy człowiek. Po 
rozmowach z  mieszkańcami wiem, 
że moja służba w  samorządzie 
jest dla was ważna. Dlatego po-
stanowiłam kandydować do Rady 
Powiatu Częstochowskiego, aby 
pracować jeszcze ciężej dla naszych 
małych ojczyzn - więcej, lepiej, 

efektywniej! Wszyscy wiemy, że 
jest jeszcze tak wiele do zrobienia, 
do zmiany w naszej rzeczywistości. 
Zarówno w  sferze inwestycji, jak 
i społecznej. Jeżeli obdarzycie mnie 
Państwo zaufaniem tak jak do tej 
pory i  wspólnie ze mną zechcecie 
podjąć wyzwanie jestem przeko-
nana, że uda nam się polepszyć 
jakość naszego codziennego życia”.- 
Może panie lekkich obyczajów 
z  Cisia postanowiły zareklamować 
się w Łojkach - mówią złośliwi.

Radna twierdziła, że nic nie wie 
o  reklamie pań lekkich obyczajów 
na swoim blogu i, że do spraw 
innych sołectw się nie miesza. 
Mówiła, że to być może jakaś poli-
tyczna zagrywka.

bea

Teatr im. Adama Mickiewicza 
zaprasza na kolejną premierę. 
Tym razem sięga po klasykę – 
jedną z najpiękniejszych baśni 
Hansa Christiana  Andersena 
„Królową Śniegu” w insceni-
zacji Magdaleny Piekorz. 

Częstochowski teatr sięgnął po 
adaptację Beniamina Marii Bukow-
skiego, młodego dramaturga i 
reżysera teatralnego, laureata kil-
kunastu konkursów literackich. W 
opowieści znajdziemy wszystko, co 
najważniejsze - siłę miłości, unikal-
ność życia czy też to, że nie wszystko 
jest takim, jak się wydaje. Jak pod-
kreśla dyrektor Robert Dorosławski, 
nie jest to spektakl wyłącznie dla 
najmłodszych. - Któż z nas nie czyta 
baśni? Któż z nas nie ogląda ani-
macji w telewizji? Nie wstydźmy 
się więc przyjść do teatru. „Królowa 
Śniegu” to bowiem uniwersalna hi-
storia dla wszystkich... - przekonuje. 

Magdalena Piekorz, reżyserka 
spektaklu wykorzystuje w nim 
swoje doświadczenia ze świata 
filmu.  Przy realizacji użyto techniki 
green boxu, a część scen została 
nagrana wcześniej. Istotna będzie 

więc interakcja między postaciami, 
które są na scenie i na ekranie. Szy-
kuje się więc wiele niespodzianek 
inscenizacyjnych! - To najtrud-
niejsza realizacja, której podjęłam 
się w życiu. Nie mówię tego na wy-
rost. Spektakl rozgrywa się zarówno 
na scenie, jak i na ekranie. Wszystko 
musi być idealnie zsynchronizo-
wane – wyznaje Magdalena Pie-
korz. - Chcemy pokazać dzieciom, 
że świat może być czarodziejski. 
I że pewne zdarzenia, które po-
czątkowo wydają się złe, mogą 
odwrócić się na naszą korzyść. 
Ale nie tylko. Staraliśmy się tak 
budować tę historię, aby otworzyć 
starszej publiczności oczy. Mamy 
nadzieję, że każdy zrozumie, że 
zawsze powinno nas drzemać 
dziecko. Dzięki temu jesteśmy w 
stanie pokonać ignorancję i zło 
tego świata. Poza tym głęboko 
wierzę w przesłanie, które płynie 
z tej historii – miłość może prze-
nosić góry i stopić lód.. . 

Co istotne, spektakl ma  bardzo 
rozbudowaną warstwę dźwię-
kową. Piękną muzykę napisał Ad-
rian Konarski, a teksty do piosenek 
Magdalena Piekorz. - Planujemy 

wydać płytę z muzyką i piosen-
kami ze spektaklu – zdradza Ro-
bert Dorosławski. 

Ciekawostką jest fakt, że... akcja 
spektaklu rozgrywa się w Czę-
stochowie w latach 30. XX –  od-
tworzone zostały bowiem główne 
obiekty naszego miasta. Autorem 
grafik jest Hektor Verios. -  Zebra-
liśmy z Hektorem sporą doku-
mentację o Częstochowie. Hektor 
musiał też pochodzić po mieście, 
porównać, jak wybrane budynki 
wyglądały wcześniej – dodaje 
Piekorz. Dodatkową atrakcją są.... 
sztuczki magiczne. Magdalena Pie-
korz zaprosiła bowiem do współ-
pracy Macieja Pola, który ma swój 
własny teatr magiczny. 

Na scenie zobaczymy w sumie 
czternastu aktorów – czterech 
mężczyzn i dziesięć kobiet. Nie-
zwykłe kostiumy zaprojektowała 
dla nich Dominika Żłobińska. 
Autorem choreografii jest Jakub 
Lewandowski, a za światło odpo-
wiada Paweł Murlik.

Premiera spektaklu zaplanowana 
jest na  29 lutego, na godz. 18.00. 
Więcej informacji znajdziemy na 
http://www.teatr-mickiewicza.pl

Od marca 

Więcej dla emerytów 
i rencistów

Dokończenie ze str. 1

Tegoroczny wskaźnik walory-
zacji wynosi 103,56%. Nie każdy 
jednak powinien spodziewać się 
podwyżki poprzez pomnożenie 
przez współczynnik kwoty swo-
jego świadczenia. - Waloryzacja 
kwotowo-procentowa, która zo-
stanie przeprowadzona w tym 
roku ma zagwarantować więk-
szości emerytów i rencistów 
minimalny wzrost świadczenia 
- tłumaczy Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. - Jeżeli 
więc w wyniku pomnożenia eme-
rytury, renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy lub renty 
rodzinnej przez wskaźnik walory-
zacji otrzymamy kwotę podwyżki 
niższą niż 70 zł brutto, to walory-
zacja wyniesie wtedy właśnie 70 
zł – podkreśla.

Podobnie jest z rentą z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy 
i emeryturą częściową, ale gwa-
rantowana kwota wynosi wtedy 
nie 70 zł a odpowiednio 52,50 zł 
i 35 zł. - Z gwarantowanej kwoty 
waloryzacji skorzystać mogą tylko 
te osoby, które mają prawo do mi-
nimalnej emerytury, co oznacza, że 
muszą mieć staż ubezpieczeniowy 
równy 20 lat w przypadku kobiet 
i 25 lat w przypadku mężczyzn. 
Jeżeli osoba nie dysponuje takim 
stażem, nie może liczyć na gwa-
rantowaną kwotę waloryzacji. W 
jej przypadku zostanie zastoso-
wana waloryzacja procentowa - 
dodaje rzeczniczka.

Są jednak wyjątki. - W sytuacji 
emerytów, do których nie ma 
zastosowania gwarancja wyso-
kości najniższego świadczenia 
lub którzy nie mają stażu wy-
maganego do podwyższenia do 
kwoty świadczenia najniższego, a 
świadczenie z wyliczenia wynosi  
na dzień 29 lutego 1 100 zł lub 
więcej to waloryzacji dokonuje 
się przy zastosowaniu wskaźnika 
103,56% przy czym podwyżka nie 
może być niższa niż 70 zł – mówi  
Beata Kopczyńska.

Ile wyniesie minimalne 
wysokość świadczeń  

od 1 marca?

Minimalna wysokość świadczeń 
wypłacanych przez ZUS w marcu 
również ulegnie zmianie. Najniższe 
emerytury, renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy oraz 
renty rodzinne wzrosną do 1 200 
zł brutto, a najniższa renta z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy 
do 900 zł brutto. Podobnie jak  
w przypadku waloryzacji niezbędne 
jest przy emeryturze udowod-
nienie  minimalnego stażu pracy. 
Kwota świadczenia przedemery-
talnego podniesiona zostanie do   
1 210,99 zł miesięcznie.

Co jeszcze zostanie objęte 
waloryzacją?

Waloryzacja wypłacanych świad-
czeń to tylko część całego pro-
cesu. Podwyżką objęte są również 
dodatki i świadczenia pieniężne. 
Dodatki do emerytur i rent zo-
staną podwyższone procentowym 
wskaźnikiem waloryzacji. Najpopu-
larniejszy z nich dodatek pielęgna-
cyjny będzie wynosił 229,91 zł.

Bez wniosku, z urzędu

Świadczenia waloryzowane są  
z urzędu, co oznacza, że klienci nie 
muszą w tym celu składać żadnych 
wniosków. Każdy emeryt i rencista 
otrzyma z ZUS-u decyzję z nową 
wysokością świadczenia po wa-
loryzacji. Decyzje będą wysyłane 
pocztą. Zwaloryzowana kwota 
świadczenia zostanie wypłacona  
w marcu, w terminie płatności.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

 zdj. Katarzyna Gwara
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XIX GALA STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

Za zasługi dla powiatu

KORKI ZNIKNĘŁY

Szybciej dotrzesz do C.H. Auchan Poczesna

Ponad 900 osób uczestniczyło 
w XIX gali wyróżnień starosty 

częstochowskiego „Za zasługi dla 
powiatu”. Uroczystości związane 
z tym wydarzeniem odbyły się w 
Filharmonii Częstochowskiej. 

Wśród gości byli między innymi 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz województwa śląskiego, 
miasta Częstochowy, powiatu 
częstochowskiego i  powiatów 
ościennych, włodarze gmin, goście 
z  zaprzyjaźnionego powiatu śnia-
tyńskiego na Ukrainie, szefowie 
urzędów i  instytucji oraz służb 
mundurowych, kombatanci i  lau-
reaci „Statuetek” z  lat ubiegłych 
oraz tegoroczni nominowani z  ro-
dzinami i  przyjaciółmi. - W  każdej 
gminie znajdują się ludzie, którym 
trzeba podziękować. To jest po-
tężny kapitał ludzki, jaki powiat 
częstochowski posiada. Ten kapitał 
trzeba dostrzegać. To są ludzie, or-
ganizacje i stowarzyszenia, których 
cały czas przybywa, dlatego myślę, 
że ten szacunek wszystkim się na-
leży – podkreślał  Krzysztof Smela, 
starosta częstochowski. 

Uroczystości swoimi występami 
uświetnili wokaliści mieszkający 
w  naszym regionie. Jako pierwsza 
zaprezentowała się laureatka 
XII Przeglądu Dziecięcych i  Mło-
dzieżowych Wokalistów Powiatu 
Częstochowskiego – Nadia Gołda 
(gm. Mykanów). Natępnie wystą-
pili Klaudia Ujma (gm. Poczesna) 
w  piosence „Nie wie nikt” oraz 
Jacek Miernikiewicz (gm. Mykanów), 
uczestnik programów „Must be the 
Music” i „Voice of Poland”.

Statuetki wręczał starosta Krzysztof 
Smela wraz z  wicestarostą Janem 
Miarzyńskim. Wyniki przedstawiają 
się następująco:

 w kategorii „Kultura i Edukacja” 
wręczono dwie statuetki, uhonoro-
wano nimi Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie” i Zespół Folklory-
styczny Ziemi Lelowskiej,

 w kategorii „Sport i turystyka” 
laureatem został  Ireneusz Bartko-
wiak,  społecznik, wieloletni popu-
laryzator turystyki jurajskiej,

 w kategorii „Samorządność i Po-
lityka społeczna” statuetkę ode-
brała  Jadwiga Zawadzka, Wójt 
Gminy Kruszyna,

 w kategorii „Przedsiębiorczość” 
zwyciężył -  Stefan Pustelnik, wła-
ściciel Przedsiębiorstwa Remon-
towo – Budowlanego „STEBUD”  
w Lusławicach,

 w kategorii „Inne szczególne 
osiągnięcia i wydarzenia” statu-
etką nagrodzono  Walentego Ma-
zura,  animatora kultury, muzyka   
z Przymiłowic i  dr. Andrzeja Ku-
śnierczyka,  dokumentalistę, 
poetę, redaktora naczelnego kwar-
talnika „Korzenie”.

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna, podczas której swoim 
talentem popisali się  Karolina Sam-
bor-Kobiałka (sopran liryczny) lau-
reatka wielu konkursów oraz Michał 
Szczepan (tenor) – członek zespołu 
Camerata Silesia i  Zespołu Wokal-
nego 6na6, który jest jednym z nie-
licznych w  Polsce specjalizujących 
się w  oryginalnych opracowaniach 
wokalnych standardów muzyki pop. 
Na scenie zaprezentowała się rów-
nież Natalia Zielonka oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP i  grupa 
taneczna „Presto” z Mykanowa. 

Wyobraźmy sobie, że nie musimy 
stać w ogromnych korkach, aby 

dotrzeć do celu, następnie zosta-
wiamy samochód w dogodnym 
miejscu na parkingu centrum han-
dlowego, by w spokoju i 
komfortowych warunkach zrobić za-
kupy. Przechadzamy się sklepowymi 
alejkami, mając do wyboru szeroki 
asortyment najlepszej jakości pro-
duktów. Wszystko w swoim tempie, 
bez pośpiechu, zamieszania… Tak, 
to możliwe. Teraz do Centrum Han-
dlowego Auchan Poczesna dotrzemy 
szybciej, niż kiedykolwiek, a to za 

sprawą otwarcia obwodnicy Często-
chowy, która to odciążyła ruch 
samochodów ciężarowych na trasie 
Katowice - Częstochowa.

Klienci do tej pory kojarzyli dojazd od 
strony Częstochowy i Katowic do Cen-
trum Handlowego Auchan z korkami. 
Natężenie ruchu i sygnalizacja świetlna 
przyczyniała się do jego spowolnienia. 
Niektórych to irytowało, inni zdążyli się 
przyzwyczaić. W końcu dotychczas nie 
było zbyt wielkiego wyboru. Po otwarciu 
obwodnicy Częstochowy, ruch zdecy-
dowanie się zmniejszył, dzięki czemu 
teraz możemy dotrzeć szybciej do Cen-

trum Handlowego Auchan. Wybierając 
się na zakupy w tamte strony, będziemy 
mieć pewność, że zaoszczędzimy czas. 
Ponadto to dobry punkt na handlowej 
mapie Częstochowy dla miłośników 
zrównoważonego transportu, którym na 
sercu leży dobro naszego środowiska. 
Do Centrum Handlowego Auchan mo-
żemy bowiem dostać się bezpłatnymi 
autobusami, których rozkład spraw-
dzimy na stronie internetowej sieci. 

Więcej informacji dotyczących  
aktualności w C.H. Auchan Poczesna w 
kolejnym wydaniu.

Paula Nogaj
zdj. Jacek Korzec

POCZESNA

Wyróżnieni za promowanie 
gminy Poczesna

BLACHOWNIA

W Blachowni mają świetlicę 
środowiskową

Już po raz piąty w Poczesnej 
nagrodzono najbardziej za-

służonych i przyczyniających 
się do rozwoju i promocji gminy 
mieszkańców. Jubileuszowa 
gala „Syderyty”, podczas której 
wręczano statuetki, odbyła się 
w lokalnej Hali Sportowej. 

Statuetki, które otrzymują lau-
reaci, nawiązują do historii re-
gionu, a więc do kopalnictwa 
rud żelaza, które miało znaczący 
wpływ na rozwój gminy Poczesna. 
Ich projekt wykonał światowej 
sławy rzeźbiarz, od kilkunastu lat 
mieszkaniec gminy Poczesna, Jerzy 
Kędziora. Każda z figur jest niepo-

wtarzalna – zawiera bowiem nie-
regularny kawałek prawdziwego 
syderytu (rudy żelaza), z lokalnej 
ziemi. Statuetki wręczane są w na-
stępujących kategoriach: 
1.  Oświata, kultura, sztuka
2.  Sport, zdrowie, opieka 

społeczna, ochrona środowiska
3  Przedsiębiorczość
4.  Szczególne zasługi na rzecz 

Gminy Poczesna
5. Super Syderyt – Przyjaciel 

Gminy Poczesna.

W tym roku wyróżnienia otrzymali: 

w kategorii:  
Oświata, kultura, sztuka  
– Dorota Wiśniewska;

w kategorii:  
Sport, zdrowie, opieka społeczna, 
ochrona środowiska  
- Barbara Wąsińska
w kategorii: 
Przedsiębiorczość  

– Beata Chochaus–Międła;
w kategorii: 
Szczególne zasługi na rzecz 
Gminy Poczesna  
– Jan Wawrzyńczak;
Laureatem Super Syderyta – Przyja-
ciela Gminy Poczesna został ksiądz 
Ryszard Umański.

Po wręczeniu wyróżnień Jan 
Szyma ze Stowarzyszenia „Przy-
jaciół Gaude Mater” w  Czę-
stochowie, wręczył wójtowi 
Krzysztofowi Ujmie medal „Za-
służony dla WLKS KMICIC”. Po 
części oficjalnej nastąpił słodki 
poczęstunek. Zgromadzeni 
uczestniczyli również w  kon-
cercie śpiewaka operowego, 
solisty Teatru Narodowego 
oraz Teatru Muzycznego Roma   
w Warszawie– tenora Bogusława 
Morki, który wystąpił wraz z  so-
pranistką Emilią Zielińska (ar-
tystka w 2004 roku śpiewała dla 
Jana Pawła II) przy akompania-
mencie zespołu Alla Vienna pod 
dyrekcja prof. Adama Manijaka. 
Burzą oklasków podziękowano 
i pożegnano artystów.

W zrewitalizowanym budynku Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza w 

Blachowni otwarta została świetlica środowiskowa 
„Fabryka Umiejętności”. Nad jej funkcjonowaniem 
czuwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 
-  Centrum Aktywności Obywatelskiej ma służyć 
właśnie takim inicjatywom - integracji, rozwojowi 
i  wspólnym działaniom  - podkreśla Sylwia Szy-
mańska, burmistrz Blachowni, która wzięła udział 
w oficjalnym otwarciu „Fabryki Umiejętności”. - Nasi 
kochani mieszkańcy znaleźli tam swoje miejsce, a ja 
się cieszę, że czują się tam dobrze i  są szczęśliwi. 
Dziękuję za piękne laurki, przytulasy i kwiaty. Dla ta-
kich chwil warto było ponieść trud rewitalizacji bu-
dynku przy Sienkiewicza 16 – zaznacza. Świetlica na 
razie ma dziewięciu podopiecznych. - Jednak już od-
notowujemy zainteresowanie kolejnych osób. Zapra-

szamy wszystkich chętnych - mówi Ewa Kraszewska, 
opiekun Świetlicy Środowiskowej „Fabryka Umiejęt-
ności”. Świetlica działa trzy razy w tygodniu: w ponie-
działki, środy i piątki w godz. 8.30-12.30.

 

 zdj. Urząd Miejski w Blachowni

 zdj. Urząd Gminy Poczesna

 zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
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Wszystko o koronawirusie

Zorganizowano oddziały zakaźne
Dokończenie ze str. 1

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 

wywołuje chorobę o nazwie COVID-
19.   Objawia się ona najczęściej 
gorączką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki 
przebieg choroby obserwuje się u 
ok.15-20% osób. Do zgonów do-
chodzi u 2-3% osób chorych. Praw-
dopodobnie dane te są zawyżone, 
gdyż u wielu osób z lekkim prze-
biegiem zakażenia nie dokonano 
potwierdzenia laboratoryjnego. Na 
rozwinięcie ciężkiej postaci cho-
roby i ewentualne zgon narażone są 
osoby starsze, z obniżoną odporno-
ścią, którym towarzyszą inne cho-
roby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed 
koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropel-
kową. Aktualnie nie ma szczepionki 
przeciw nowemu koronawirusowi. 
Można natomiast stosować inne 
metody zapobiegania zakażeniu. 
Stosuje się je również w przypadku 
zapobiegania innym chorobom 
przenoszonym drogą kropelkową 
np. grypie sezonowej (w przypadku 
której, szczyt zachorowań przypada 
w okresie od stycznia do marca każ-
dego roku).

Sytuacja w Częstochowie
Na terenie Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego nie odnotowano 

zakażeń wywołanych koronawi-
rusem. Sytuację monitorują pra-
cownicy Sanepidu w Częstochowie 
oraz Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Często-
chowy.

Jak informuje Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w 
Częstochowie bieżące informacje 
związane z koronawirusem SARS-
-CoV-2 dostępne są na stronach:

• Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego  
https://gis.gov.pl/kategoria/ak-
tualnosci/

• Europejskiego Centrum Za-
pobiegania i Kontroli Chorób 
Zakaźnych (ECDC)  
https://www.ecdc.europa.eu/en/
novel-coronavirus-china

• Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO)  
https://www.who.int/emergen-
cies/diseases/novel-corona-
virus-2019

Na terenie miasta, w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym, przy ul. 
PCK 7, funkcjonuje 24-łóżkowy od-
dział obserwacyjno-zakaźny, który 
posiada opracowane i wdrożone 
procedury postępowania w razie 
wystąpienia podejrzenia lub zaka-
żenia wirusem.

Miejski Szpital Zespolony również 
podjął środki ostrożności na wy-

padek wystąpienia zakażenia ko-
ronawirusem i realizuje wytyczne 
Ministra Zdrowia kierowane do 
tego rodzaju placówek.

Gdzie zgłosić się z objawami? 
Przedstawiamy listę oddziałów 

zakaźnych i obserwacyjno-zakaź-
nych, które funkcjonują w naszym 
województwie i są gotowe na przy-
jęcie ewentualnych przypadków 
osób zarażonych. 

1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 
w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, 
oddział przy Al. Legionów 49, 
41-902 Bytom.  
Tel. 32 281 92 41 (do 3);

2. Szpital Specjalistyczny  
w Chorzowie,  
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 
Chorzów. Tel. 32 34 63 650;

3. Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Cieszynie,  
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.  
Tel. 33 852 05 11;

4. Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. N.M.P. w Często-
chowie,  
ul. Bialska 104/118 Często-
chowa, Oddział przy ul. PCK 7 
Częstochowa.  
Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 
3872, 3015, 3091, 3873;

5. Szpital Rejonowy im. Dr Jó-
zefa Rostka w Raciborzu,  
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. 
Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,  

32 755 53 73 (do 75);
6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny w 
Tychach,  
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. 
Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;

7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. 
Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 
32 674 02 92.

Specjalna infolinia
Osoby, które mają wątpliwości 

dotyczące tego jak się zachowywać 
w sytuacji podejrzenia zakażenia 
koronawirusem i kiedy powinniśmy 
zgłosić się do lekarza, mogą skorzy-
stać ze specjalnej infolinii urucho-
mionej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Jej numer to 800-190-590. 
Połączenie jest bezpłatne, a z kon-
sultantami porozmawiamy przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

Zalecenia
- Często myj ręce używając mydła 

i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu, używaj płynów/żeli 
na bazie alkoholu (min. 60%). 
- Podczas kaszlu i kichania zakryj 
usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – natychmiast wy-
rzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyj ręce. Jeśli kichasz 
lub kaszlesz w dłonie, możesz 
zanieczyścić przedmioty lub do-
tykane osoby. 

- Zachowaj co najmniej 1 metr od-
ległości między sobą a innymi 

ludźmi, szczególnie tymi, którzy 
kaszlą, kichają i mają gorączkę. 
Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ry-
zyko, że możesz wdychać wirusa.

- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
Jeśli dotkniesz ich zanieczyszczo-
nymi rękami, możesz przenieść 
wirusa z powierzchni na siebie.

- Jeśli masz gorączkę, kaszel, trud-
ności w oddychaniu, zasięgnij po-
mocy medycznej

- Jeśli masz łagodne objawy ze 
strony układu oddechowego i nie 
podróżowałeś do Chin, pamiętaj 
o stosowaniu podstawowych 
zasad ochrony podczas kaszlu, 
kichania oraz higieny rąk i pozo-
stań w domu do czasu powrotu do 
zdrowia, jeśli to możliwe.

- Co istotne, nie zaleca się używania 
masek na twarz przez zdrowych 
ludzi w celu zapobieżenia roz-
przestrzenianiu się SARS-Cov-2. 
Używaj  maseczek tylko wtedy, 
gdy masz objawy ze strony 
układu oddechowego (kaszel lub 
kichanie), podejrzewasz u siebie 
infekcję SARS-Cov-2 przebiega-
jącą z łagodnymi objawami lub 
opiekujesz się osobą z podejrze-
niem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt 
ochrony układu oddechowego 
powinien być oznakowany zna-
kiem CE, który potwierdza, że 
został prawidłowo zaprojekto-
wany i skonstruowany, wykonany  
z właściwych materiałów.

 Katarzyna Gwara
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REHABILITACJA 
   – PORADNIA
ZABIEGI REHABILITACYJNE 

– OD ZARAZ

34 366 92 16
34 324 33 20 
34 366 96 04

Nasza Przychodnia Sp. z o.o.
al. Wolnoœci 46, 42-217 Czêstochowa

MEDYCYNA PRACY
n

n

n

 badania profilaktyczne pracowników
 badania kierowców
 wykonujemy pe³ny 

    zakres badañ 
    w ci¹gu jednego dnia

Rehabilitacja: 
34 366 96 21

Inspekcja Sanitana

Rośnie liczba zachorowań na grypę
Z analiz wynika, że od początku 
roku z tygodnia na tydzień rośnie 
liczba zachorowań na grypę lub 
podejrzenia zachorowań. Do po-
łowy lutego tylko w naszym 
województwie zanotowano już 
23409 przypadków. Co prawda do 
epidemii jeszcze daleko, ale to 
nie zmienia faktu, że choroba jest 
bardzo niebezpieczna. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny przypomina, że jesień i zima to 
okres wzmożonych zachorowań na grypę. 
Choroba przenosi się drogą kropelkową, 
przez kontakt bezpośredni z zakażoną 
osobą lub przez kontakt ze skażonymi 
powierzchniami i przedmiotami. Charak-

terystycznymi objawami klinicznymi są 
wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśnio-
wo-stawowe, ból gardła, ból głowy, kaszel, 
katar oraz ogólne osłabienie. Najczęściej 
zachorowania mają przebieg lekki lub 
umiarkowany, jednak w najcięższych przy-
padkach, zwłaszcza u osób z istniejącymi 
schorzeniami, choroba może skończyć się 
ciężkimi powikłaniami lub nawet śmiercią. 

Aby zwiększyć odporność musimy zadbać 
o urozmaiconą dietę bogatą w składniki od-
żywcze, witaminy oraz minerały. Ważny jest 
również zdrowy, długi sen. Wolny czas najle-
piej spędzać aktywnie na świeżym powietrzu. 
Poza tym ubiór powinniśmy dopasowywać 
odpowiednio do temperatury otoczenia - nie 
przegrzewać się i nie wychładzać organizmu.

Katarzyna Gwara
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GIE£DA KWIATÓW
przy ul. Radomskiej 14

www.wsop.com.pl tel. 502 491 509
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Politechnika Częstochowska

Krwista olimpiada 
w naszym mieście

Takiego wydarzenia jeszcze 
nie było! Wkrótce rozpocznie 
się się I Krwista Olimpiada 
Międzyuczelniana. Przed 
uczelniami pojawią się ambu-
lanse, w których będzie można 
oddać krew! Dotrze on rów-
nież do Częstochowy. Krwistą 
rywalizację wygra ta pla-
cówka, której największy 
procent studentów odda ten 
życiodajny płyn. 

Co 15 sekund ktoś w Polsce po-
trzebuje krwi –  osoby przewlekle 
chore, pacjenci podczas operacji czy 
ofiary wypadków. Tego życiodajnego 
płynu nie można wyprodukować 
w  żadnym laboratorium. Jedynym 
ratunkiem dla potrzebujących jest 
drugi człowiek i jego szczodry gest.

W I Krwistej Olimpiadzie Między-
uczelnianej chodzi o to, aby zebrać, 
jak największą ilość krwi i promować 
ideę krwiodawstwa wśród stu-
dentów. W ramach inicjatywy pzed 
uczelniami pojawią się ambulanse, 
w których będzie można oddać 
krew!  3 marca dotrze on również 
do Częstochowy. Krew będzie można 
oddawać przy Politechnice Często-
chowskiej. W punkcie poboru czekać 
będą liczne atrakcje - planowane są 
krótkie treningi zumby i rozgrzewki 
dla oczekujących. Będzie się można 
posilić skawą, herbatą i słodkim po-
częstunkiem, a także powalczyć o 
indywidualne upominki – vouchery, 
bilety, książki i inne gadżety.

Dzień przed wizytą w specjalnym 
ambulansie należy zrezygnować 
ze spożywania alkoholu i  palenia 
papierosów, a  na kilka dni przed 
również od przyjmowania niektó-
rych leków, m.in. aspiryny. W dniu 
oddania krwi rekomendowane jest 
zjedzenie lekkiego, bezbiałkowego 
śniadania oraz wypicie dużej ilości 
wody. Dodatkowo w dniu zabiegu 
zalecane jest unikanie nadmier-
nego wysiłku fizycznego. Zabieg 
pobrania krwi wykonywany jest 
przez przeszkolony personel me-
dyczny. Nad całością czuwa Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Sprawdźcie, kiedy i gdzie pojawi 
się specjalny ambulans:

2.03 – Akademia Sztuk Pięknych – Katowice
3.03 – Politechnika Częstochowska  

– Częstochowa
9.03 – Akademia Muzyczna – Katowice
11.03 – Śląski Uniwersytet Medyczny  

– Sosnowiec
12.03 – Śląski Uniwersytet Medyczny  

– Zabrze Rokitnica
13.03 – Śląski Uniwersytet Medyczny  

– Katowice Ligota
17.03 – Uniwersytet Ekonomiczny – Katowice
18.03 – Politechnika Śląska – Katowice
19.03 – Politechnika Śląska – Gliwice
20.03 – Politechnika Śląska – Zabrze
23.03 – Uniwersytet Śląski – Katowice
24.03 – Uniwersytet Śląski – Cieszyn

Katarzyna Gwara
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Uczniowie ZSSB odnieśli 
sukces w zawodach 

kickboxerskich
Uczniowie Zespołu Szkół Samo-

chodowo- Budowlanych:  Dominik 
Krzemiński z klasy I a TS i Adam Mi-
chalski z klasy I c BS w dniach 30.11. 
i 01.12.2020r. reprezentowali Często-
chowę  w zawodach kickboxerskich. Do-
minik Krzemiński wywalczył I miejsce, 
Adam Michalski II miejsce. Zawody po-
siadały rangę ogólnopolską.

Projekt „Śląskie.  Zawodowcy”  
w Zespole Szkół   

Samochodowo- Budowlanych
Uczniowie Zespołu Szkól Samocho-

dowo- Budowlanych w roku szkolnym 
2019/2020 biorą udział w projekcie „Ślą-
skie. Zawodowcy”. Celem projektu jest 
zwiększenie jakości kształcenia zawodo-
wego na terenie województwa śląskiego 
oraz poprawa i dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  Pla-
nowane efekty projektu to: podniesienie 
kompetencji zawodowych uczniów i ich 
dostosowanie do wymogów rynku pracy 
poprzez realizację wysokiej jakości staży 
w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie  
szkoleń i doradztwa zawodowego. Na-
uczycielami koordynującymi przebieg 
projektu są:  pani Beata Kołodziejska  i pan 
Dariusz Zalas.

Udział uczniów Zespołu Szkół Samocho-
dowo- Budowlanych  w projekcie ,,Ciekawi 
świata. Ciekawi w przyszłości”

11 .02 2020r.w ramach projektu ,,Ciekawi 
świata. Ciekawi w przyszłości” uczniowie 
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-
nych wzięli udział w konkursie ,, Gra z eko-
nomii”. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
czwarte miejsce. Szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy III c TS: Szymon Kluczny, 
Bartosz Kluczny, Jakub Górniak, Marcin 
Skrzypczyk, Krzysztof Woźniak. Opie-
kunem grupy był nauczyciel, pan Jarosław 
Jaśkiewicz. Projekt jest zorganizowany 
przez Wydział Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej i Urząd Miasta Często-
chowy i ma na celu propagowanie przed-
siębiorczych postaw wśród młodzieży.

Bal  karnawałowy w  Zespole 
Szkół Samochodowo-Budowla-
nych  dla dzieci i młodzieży  ze 
szkół i placówek  specjalnych  
miasta Częstochowy i okolic

12 .02.2020r. w  Zespole Szkół Sa-
mochodowo-Budowlanych po raz 
trzeci odbył się bal karnawałowy przy-
gotowany przez uczniów i nauczycieli 
Klubu Wolontariatu Akcji Katolickiej  
w Zespole Szkół Samochodowo-Bu-
dowlanych .Gościem specjalnym balu 
był         ks. bp. Antoni Długosz .Bawiły 
się na nim dzieci i młodzież ze szkół i 
placówek  specjalnych  miasta Często-
chowy i okolic. Celem tej zabawy była 
integracja  uczniów ZSSB  z niepełno-
sprawnymi i  rozbudzanie wrażliwości 
na drugiego człowieka. 

„Częstochowa a Cud Wisły”
14.02.2020 r. w Ośrodku Kultury Fil-

mowej  w Częstochowie odbyła się in-
auguracja projektu „Częstochowianie 

a Cud Wisły”, pod hasłem „Częstocho-
wianie w wojnie polsko – bolszewickiej”. 
Celem projektu jest upamiętnienie wyda-
rzeń związanych z tą wojną, szczególnie 
zaś 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. W programie uroczystości można 
było obejrzeć film „Józef Piłsudski w 
Częstochowie”, a także wysłuchać refe-
ratów uczniów, w których przedstawiali 
oni historie życia częstochowskich ge-
nerałów. Naszą szkołę- pod opieką wi-
cedyrektor  pani Agnieszki Burzyńskiej 
oraz  nauczycielki - pani Aliny Grabnej 
reprezentowali:  Klaudiusz Kuta – uczeń 
kl. III „a” TS i Marcin Tomalski- uczeń kl. 
III „c” TS. Ich wystąpienie dotyczyło ge-
nerała dywizji Janusza Głuchowskiego.

Zespół Szkół  Samochodowo-
-Budowlanych otrzymał podzię-

kowania za udział w „Wizycie  
Świętego Mikołaja na Kresach”

17.02.2020r. Szkole Podstawowej nr 
9 odbyło się podsumowanie akcji „Wi-
zyta Świętego Mikołaja na Kresach”. 
Wszystkie częstochowskie szkoły i 
placówki biorące udział w  akcji otrzy-
mały z rąk pana Ryszarda Stefaniaka 
- Zastępcy Prezydenta Miasta Często-
chowy pamiątkowe dyplomy. Uczniowie 
i nauczyciele Zespołu Szkół  Samocho-
dowo-Budowlanych bardzo aktywnie 
włączyli się w tę akcję. Koordynatorem 
była nauczycielka, pani Alina Grabna. 

Dyrektor szkoły – pan Jacek Grzego-
rzewski osobiście uczestniczył w prze-
kazaniu darów na Kresach.  

Zespół Szkół  Samochodowo-
-Budowlanych współorganiza-
torem 78 rocznicy utworzenia 

Armii Krajowej
14.02.1942 roku na mocy rozkazu ge-

nerała Władysława Sikorskiego Związek 
Walki Zbrojnej został przekształcony 
w Armię Krajową, która symbolizuje 
całokształt wysiłku zbrojnego polskiej 
konspiracji w czasie II wojny światowej. 
14.02.2020r. odbyła się uroczystość 78 
rocznicy jej  utworzenia. Uroczystość 
tę – obok Urzędu Miasta Częstochowy 
i Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej - współorganizował Zespół 
Szkół Samochodowo- Budowlanych. Po 
Mszy św., którą odprawił w kościele Rek-
torackim ojciec paulin  z Jasnej Góry  Jan 
Zinówko władze miasta, zaproszeni go-
ście, poczty sztandarowe oraz uczniowie 
klas mundurowych ZSSB  wraz z pochod-
niami  przeszli na ul.7 Kamienic 21,gdzie 
złożono kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą ostatniego dowódcę Armii Krajowej 
generała Leopolda Okulickiego- Niedź-
wiadka. Społeczność Zespołu Szkół 
Samochodowo-Budowlanych reprezento-
wali uczniowie pod opieką wicedyrektora 
Pawła Szewczyka i nauczycieli: pani Te-
resy Michałowskiej, pani Ewy Jury, pana 
Rafała Matuszewskiego.

Ekonomia  
nie jest nam 

straszna
Drużyna uczniów naszej szkoły 

w składzie: Radek, Oskar, Krzysiek, 
Kuba i Emil, wzięła udział w roz-
grywkach ekonomicznych szkół 
ponadpodstawowych, które odbyły 
się na Wydziale Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej w ramach 
projektu „Ciekawi świata, ciekawi 
przyszłości”. Ich firma  „Łysy Anioł” 
przyniosła im sukces i pozwoliła 
zająć zaszczytne III miejsce. Gratu-
lujemy kreatywności!

Małgorzata Wrońska

Stań w szranki  
z Pułaskim

Zapraszamy do udziału w Powiatowym 
Konkursie „Stań w szranki z Pułaskim” pod patro-
natem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, 
który odbędzie się 26 marca 2020 roku o godzinie 
9.30 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
przy ulicy Targowej 29 w Częstochowie. Celem kon-
kursu jest:poszerzanie wiedzy technicznej, głównie 
z zakresu elektrotechniki, rozwijanie umiejętności 
twórczego rozwiązywania problemów technicz-
nych, propagowanie zasad i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie 
aktywności fizycznej. Konkurs skierowany jest do 
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Czę-
stochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego 
i myszkowskiego. Każda szkoła może zgłosić 
jedną czteroosobową drużynę. Konkurs zostanie 
przeprowadzony w jednym etapie w formie: interak-
tywnego testu wiedzy z zakresu techniki i fizyki oraz 
bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, 
zadania praktycznego z zakresu techniki i fizyki, za-
dania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, sprawnościowego toru przeszkód, strze-
lania na symulatorze strzeleckim. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie internetowej 
szkoły: www.targowa.edu.pl .

Anna  Szydłowska

Z okazji Światowego Dnia Łamigłówek w naszej szkole zor-
ganizowaliśmy kolejną edycję Szkolnego Konkursu Sudoku. 
I jak zwykle nie obyło się bez niespodziewajek, czyli niespo-
dzianek. Do konkursu zgłosiło się 20 osób. Niektórzy po raz 
czwarty. No właśnie… Mateusz Ruman uczeń klasy IV Tech-
nikum ( niestety już… maturalnej i niedługo  opuści mury 
naszej ukochanej szkoły) –  pasjonat wszelkich łamigłówek, 
szachów i ciekawych zadań matematycznych – jak zwykle wy-
grał. Jednak  w jakim stylu to zrobił w tym roku, to przeszło 
wszelkie nasze oczekiwania. Zdobył…. (UWAGA!!!)  943 punkty 
w 60 minut. To jakby szkolny World Record na wszystkie 
edycje, jakie się pojawiły w ciągu tych kilku lat w naszej szkole. 
Gdybyście  widzieli, w jakim tempie Mateusz wypełniał kolejne 
kwadraty, to aż dech zapierało… również współuczestnikom. 

Mistrzowie  Sudoku: I miejsce   -  Mateusz Ruman     z klasy 

4 En, II miejsce  -  Dawid Kukuła  z  1 Enp, III miejsce -  Łukasz 
Łoński    z  2 En. Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Barbara Markowska i Małgorzata Wypych 

18 lutego bieżącego roku uczniowie 
klasy 2 En wraz z opiekunem Małgo-
rzatą Wrońską odwiedzili Hutę Guar-
dian, która jest jednym z wiodących 
światowych producentów szkła float, 
szkła powlekanego oraz szkła prze-
tworzonego. Produkowane szkło ma 
wysokie parametry i wykorzystywane  
jest zarówno do zastosowań ze-
wnętrznych (komercyjnych i mieszka-
niowych), jak i wewnątrz pomieszczeń, 
a także do celów transportowych i pro-
duktów technicznych. Szkło Guardian 
możemy znaleźć w domach, biurach, 
samochodach, ale również w najbar-
dziej charakterystycznych obiektach 
architektonicznych na świecie.

Małgorzata Wrońska

Wycieczka 
zawodowa

Szkolne łamigłówki w Pułaskim
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 LO Norwid

 LO Traugutt

 LO Biegański

 Radość Mistrzyń

 LO Mickiewicz

SPORT SZKOLNY

Licealiada zimowa  
w łyżwiarstwie szybkim

12 żeńskich drużyn rywalizowało w Miejskich Zi-
mowych Igrzyskach Szkolnego Związku 
Sportowego w łyżwiarstwie szybkim. Zawody roz-
grywane były na sztucznym lodowisku MOSiR 
przy ulicy Boya-Żeleńskiego. 

- Łyżwiarstwo szybkie wśród młodzieży szkół śred-
nich staje się - z roku na rok - coraz bardziej lubianą 
dyscypliną zimową. Dzięki zadaszeniu nad sztucznym 
lodowiskiem, mamy możliwość jeżdżenia niemal do 
początków wiosny –  podkreślają przedstawiciele 
Szkolnego Związku Sportowego. 

- Dziewczęta podobnie, jak chłopcy, licznie zameldowa-
li się na starcie zawodów – dodają. W szranki stanęło 12 ze-
społów. Dziewczęta miały do pokonania dwa dystanse wo-

kół płyty (500 m i 750m). Suma czasów dwóch przejazdów 
decydowała o kolejności końcowej w klasyfikacji indywidu-
alnej i zespołowej. W roli faworytek występowały ubiegło-
roczne mistrzynie dziewczęta IX LO im. C.K. Norwida. - 
Przejazdy poszczególnych dziewcząt dostarczyły wszyst-
kim wielu emocji i radości. Było to zresztą widać na twa-
rzach startujących zawodniczek. Szczęścia z ukończonych 
przejazdów nie zakłóciły nawet małe „przewrotki”, które 
zdarzały się w bardzo nielicznych przypadkach – zaznacza-
ją przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego.

Niespodzianki jednak nie było. „Norwidzianki” - 
pod wodzą nauczyciela Dariusza Gawrońskiego -  
pokonały rywalki wygrywając w punktacji zespołowej 
i indywidualne. Wkrótce poznamy zwycięzców ze 
szkół podstawowych.

DZIEWCZĘTA
1.IX LO im.C.K.Norwida - nauczyciel Dariusz Gawroński
1.Szymańska Ola 27,48 42,35 69,83  II
2.Rataj Gabriela  27,75 42,00 69,75  I
3.Księżyk Emilia 30,93 46,96 77,89
4.Lipowska Julia 30,96 34,90
Pk.Gawrońska Nina 34,17 57,65
   3,37,47
2. V LO im.A.Mickiewicza - nauczyciel Katarzyna Szlosar
1.Szkop Natalia 30,52 46,87 77,39
2.Krawczyk Zuzanna 30,52 46,87 77,39
3.Budnik Anna 31,11 47,69 78,80
4.Gomoluch Natalia 30,33 48,58 78,91*
   3,54,59
3.III LO im.Wl.Biegańskiego - nauczyciel Krzysztof Cygan
1.Szkop Wioletta 28,04 42,47 70,51  III
2.Wilk Natalia 33,87 51,17 85,04
3.Wierzbicka Zuzanna 34,66 51,39 86,04
   4,01,59
4. ZS im. J.Kochanowskiego - nauczyciel Paweł Kapica 
1.Oberska Weronika 33,32 49,68 83,00
2.Skwarczyńska Natalia 30,33 47,38 77,71
3.Wlodarska Natalia 33,54 50,13 83,67
4.Mazur Klaudia 34,54 52,13 
   4,04,38
5. II LO i.R.Traugutta - nauczyciel Anna Swodczyk
1.Międła Patrycja 31,69 53,90 85,59
2.Chrząstek Wioletta 35,51 53,21 88,72
3.Moroz Agata 36,92 75,68
4.Cichoń Monika 33,51 51,35 84,86
   4,19,17
6. I LO im.J. Słowackiego - nauczyciel Marlena Nowak
1.Michalewicz Mariola 34,05 52,56 86,61
2.Sosnowska Julia 32,72 49,87 82,59
3.Matuszczyk Emilia 36,28 54,82 91,10
   4,20,30
7.VII LO im.M. Kopernika - nauczyciel Michał Machniewicz
1.Świąć Justyna 35,30 55,59 90,89
2.Dobosz Lena 33,15 46,38 79,53
3.Pigieł Kamila 35,11 55,91 91,02
4.Kurczyńska Maja 36,30 56,31
   4,21,44
8. Zespół Szkół im. B.Prusa - nauczyciel Katarzyna  Migalska
1.Bubak Nikola 36,73 55,85 92,58
2.Strączyńska Matylda 27,72 43,93 71,65
3.Pietrek Klaudia 37,90 63,92 101,82
4.Pala Wiktoria 48,07 76,54 
   4,26.05
9. LO Katolickie - nauczyciel Marek Ciuk
1.Skrzesiewicz Daria 35,01 53,32 88,33
2.Wielgus Cecylia 33,50 51,23 84,73
3.Moroz Anna 37,05 56,16 93,21
4.Banaszewska Łucja 41,65 67,21 
   4,26,27
10. VIII LO Samorzadowe - nauczyciel Ewa Chądzyńska
1.Bekus Julia 33,96 53,94 87,90
2.Jeleń Julia 34,76 52,54 87,30
3.Puszczewicz Maja 36,83 54,88 91,71
4.Kwec Wiktoria 35,98 55,96 91,94*
   4,26,91
11. ZS Ekonomicznych - nauczyciel Maciej Saboczyński
1.Nowak Weronika 36,10 58,59 94,69
2.Rzepisko Nadia 31,88 48,55 80,43
3.Martela Aleksandra 37,31 57,91 95,22
4.Olkisz Julia 42,88 65,67
   4,30,34
12. ZS Gastronomicznych - nauczyciel Dorota Bogus
1.Jablońska Aleksandra 34,62 52,84 87,46
2.Owczarek Natalia 37,38 54,23 91,61
3.Zalas Magdalena 37,57 58,35 95,92
   4,34,99
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Kolejna edycja

Targi Edukacyjne w MDK
Kilkunastu wystawców przedstawiło swoją 
ofertę podczas kolejnej edycji Targów Edukacyj-
nych. Z reprezentantami uczelni wyższych, 
szkół policealnych i językowych - z miasta, re-
gionu oraz innych województw – można było 
porozmawiać w Miejskim Domu Kultury w Czę-
stochowie. Wydarzeniu towarzyszył spektakl 
„My dzieci z dworca ZOO” w wykonaniu ak-
torów z Teatru Kamienica. 

Targi skierowane były przede wszystkim do młodych 
ludzi, którzy  stoją przed trudną decyzją wyboru kolejnego 
etapu edukacji. Jednak podobnie jak poprzednich latach, 
wśród odwiedzających byli również nauczyciele, dyrektorzy, 
pedagodzy i osoby związane z edukacją i oświatą. Formy 
promocji były przeróżne. Pokazy, prezentacje, opowiadania, 
doświadczenia, anegdoty - wszyscy starali się przekonać 
odwiedzających, że to właśnie w ich szkole warto konty-
nuować swoją naukę. Targi były także doskonałą okazją do 
nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami czy 
znalezienia miejsca praktyk i stażu. 

Targom Edukacyjnym towarzyszył spektakl „My dzieci 
z dworca ZOO” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica. 
Sztuka stworzona w oparciu o reportaż Kaia Hermanna  
i Horsta Riecka przedstawiła prawdziwą historię nastolet-
niej narkomanki, Christiane F. Była to jednak opowieść nie 
tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale przede wszystkim 
o tym, jak cienka jest granica między zabawą a tragedią. 
Sztuka obnażyła ludzką bezradność wobec systemu, dla 
którego jednostka jest nieistotna.

Realizacja spektaklu była możliwa dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miasta Częstochowa.

Katarzyna Gwara 

Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach 
serdecznie dziękujemy! Ukłony kierujemy także w stronę 
dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz młodzieży, która 

zaszczyciła nas swoją obecnością!

Politechnika Częstochowska TEB Edukacja w Częstochowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
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Uniwersytet Opolski Uczelnia Korczaka Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Politechnika Wrocławska Australia Study w Gdańsku

Profi Lingua w Częstochowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła  

Zawodowa w Opolu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 

i Indywidualnego Apeiron
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O rozpoczęciu sezonu żuż-
lowego w naszym mieście, 
zmianach w klubie Eltrox 
Włókniarz Częstochowa  
i oczekiwaniach kibiców roz-
mawiamy z prezesem klubu 
– Michałem Świącikiem. 

Paula Nogaj: Kibice odliczają 
już czas do pierwszych ligo-
wych spotkań Włókniarza. Pan 
również?

Michał Świącik: Oczywiście. Luty 
jest takim miesiącem, kiedy na-
prawdę ta gorączka przedsezonowa 
zaczyna sięgać zenitu i zaczynamy 
odczuwać ciśnienie. Zawodnicy 
mają zaplanowane przygotowania 
zimowe, my w klubie mamy szereg 
spraw związanych z przygotowa-
niem się do sezonu, a to jest ogrom 
pracy odnośnie obiektu, zawod-
ników, sprzętu... To wszystko na-
warstwia się tak, że naprawdę w 
klubie nie pracujemy osiem godzin 
dziennie, tylko wtedy się pracuje 
standardowo powyżej dziesięciu, 
dwunastu godzin. Sztab ludzi pra-
cuje nad tym, aby to wszystko było 
dopięte na ostatni guzik i działało 
na takim poziomie, do jakiego do tej 
pory przyzwyczailiśmy kibiców i całą 
Polskę, a ten poziom musi być dobry, 
skoro zostaliśmy wyróżnieni przez 
firmy badające rynek sportowy za 
największą wartość medialną pol-
skiego ligowego żużla. To znaczy, 
że najwięcej polski żużel wizerun-
kowo zarabia na Włókniarzu. Jest to 
dla nas bardzo dobra informacja i 
także dla naszych władz miasta oraz 
sponsorów. Rolą takich klubów jak 
Włókniarz, Raków, czy Norwid jest 
reklamowanie naszego miasta i je-
żeli robimy to na wysokim poziomie, 
to znaczy, że wsparcie, jakim miasto 
nas obdarzyło, wraca do Często-

chowy z jakąś tam potęgą. Jesteśmy 
wobec tego bardzo zadowoleni, że 
spełniamy te standardy, ale przy-
chodzi kolejny rok i oczekiwania są 
coraz wyższe. Trzeba temu wszyst-
kiemu podołać i to robimy – staramy 
się, aby ten zbliżający się sezon był 
dla naszych kibiców bardzo dobry. 
Obyśmy objechali go bez kontuzji.

PN: Skompletowaliście taki 
skład, jaki sobie wymarzyliście?

MŚ: W sporcie jest ciężko skomple-
tować wymorzony skład i jest to po 
części spowodowane finansami, ale 
też walką o zawodnika między klu-
bami. Osiągnięcie tego wszystkiego, 
co chciałoby się osiągnąć jest często 
niemożliwe. Ja podchodzę do tego 
tak, że staram się co roku układać 
sobie w głowie skład na przyszłe 
sezony – czy zostaje on bez zmian, 
czy będzie zmieniony tak, żeby póź-
niej miło zaskoczyć kibiców, ale też 
trenera... Warunki się zmieniają. 
Zawsze doradzam się naszego szko-
leniowca, kogo widziałby w naszym 
klubie, ale o tym, czy ten zawodnik 
będzie nasz, czy nie będzie, decyduje 
tak naprawdę chęć jego przyjścia, bo 
pieniądze oferowane przez kluby są 
bardzo podobne. Poza tym w grę 
wchodzi również opinia o klubie. 
Cieszę się, że my mamy taką, która 
sprawiła, że Jason Doyle wybrał nas, 
a nie szereg innych klubów. Ponadto 
mamy również wicemistrza świata – 
Leona Madsena, Fredrika Lindgrena, 
który podpisał z nami kontrakt aż 
na trzy lata – to też świadczy o tym, 
jakie mają zaufanie do klubu i jak im 
się z nami współpracuje. Ich opinia 
cieszy nas jak wygrany mecz. Wra-
cając jednak do pytania, odpowiem, 
że tak – skompletowany został opty-
malny skład, jaki można było skom-
pletować. Teraz liczymy na to, że nasi 
juniorzy podołają. Robimy wszystko, 
jeżeli chodzi na przykład o środki 

na sprzęt, aby były dla nich nieogra-
niczone. Dla kibiców jest to bardzo 
ważne, że zarówno Mateusz Świd-
nicki, jak i Bartłomiej Kowalski są w 
stu procentach finansowani przez 
klub pod każdym względem. Za-
równo oni, jak i ich otoczenie nie 
musi wydać ani złotówki na to, aby 
mogli uprawiać sport na najwyż-
szym, światowym poziomie. Ich 
sprzęt będzie wcale nie gorszy niż 
Leona Madsena, czy Jasona Doyle’a. 
Zapewniamy im to, czego chcą, a 
w zamian oczekujemy pracy przed 
sezonem i bezkontuzyjnej walki 
na torze w czasie sezonu. Oferu-
jemy naprawdę świetne warunki. 
Niejeden junior, a nawet senior w 
Ekstralidze żużlowej chciałby mieć 
właśnie takie. My ze swojej strony 
robimy wszystko, aby przygoto-
wania do tego dużego żużla były 
maksymalne. 

PN: Oczekiwania kibiców są 
spore. Czy celujecie w tym roku 
w złoty medal?

MŚ: Zawsze jedzie się o najwyższe 
cele, natomiast minione lata na-
uczyły nas tego, że nie można mówić, 
że się jedzie po złoty medal. Oczy-
wiście rolą i prawem kibica, a także 
sponsora jest tak sądzić, jednak ja 
jako prezes klubu zawsze gdzieś z 
tyłu głowy mam to, że jest to sport 
bardzo kontuzjogenny. Poza tym 
ta liga składa się z małej liczby ze-
społów i to powoduje, że wystarczy 
jedno czy dwa poślizgnięcia i cały 
plan zawodzi. Trzeba być ostrożnym 
z takimi wnioskami, że będziemy je-
chać po złoto. Na początek wejdźmy 
do fazy play-off z dobrą pozycją. O 
to powinniśmy walczyć. Skład do 
tego jest, mamy najlepszego trenera 
w Polsce, a jako prezes klubu robię 
wszystko, aby były na to środki. Jakby 
pani teraz zapytała, czy wolałbym 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski, 

czy przez najbliższe dziesięć lat mieć 
pewne miejsce w play-offach, to wy-
brałbym play-offy. Kibic oczywiście 
cieszyłby się ze złotego medalu – my 
również, ale moim zdaniem najważ-
niejsze jest to, aby Włókniarz  przede 
wszystkim utrzymał się na najwyż-
szym poziomie nie przez sezon, dwa 
lub trzy, ale przez najbliższe kilka-
naście czy kilkadziesiąt lat. To mój 
plan i marzenie – zbudować markę 
Włókniarza właśnie w taki sposób. 

PN: Firma Eltrox została wa-
szym sponsorem tytularnym, co 
chwilę informujecie o nowych 
sponsorach, więc sytuację finan-
sową macie stabilną?

MŚ: Tak, choć żużel jest taką dys-
cypliną sportu, że nie możemy się 
porównywać dochodami w żaden 
sposób z piłką nożną. Ekstraliga 
żużlowa różni się tym, że u nas tych 
środków pieniężnych i generalnych 
sponsorów typu telewizja jest zde-
cydowanie za mało, żeby kluby w 
ogóle funkcjonowały. W Ekstraklasie 
dysponuje się niesamowitymi środ-
kami. W zasadzie sam kontrakt tele-
wizyjny jest na takim poziomie, że 
można byłoby walczyć o utrzymanie 
z pieniędzy jednego sponsora, więc 
piłka, a żużel to diametralnie inne 
finanse. My musimy się nabiegać za 
sponsorami, ale też z drugiej strony 
należy powiedzieć, że ten poziom 
medialny naszego klubu, o którym 
wcześniej mówiłem, spowodował 
to, że rzeczywiście sponsorów i 
partnerów mamy wokół Włókniarza 
dużo, że powiem nieskromnie – 
mamy dopiero luty, a brakuje nam 
już powierzchni reklamowej na 
obiekcie i zawodnikach, aby co-
kolwiek dać nowym sponsorom. Z 
działem marketingowym zastana-
wiamy się nad stworzeniem no-
wych produktów. Tak jak wcześniej 
wspomniałem w żużlu tych środków 
brakuje więc cieszymy się z zainte-
resowania naszym klubem.

PN: Jak wygląda okres przygoto-
wawczy i plany sparingowe?

MŚ: W pewnym momencie zało-
żyłem sobie, że nasz częstochowski 
memoriał będziemy organizować 
nie na koniec sezonu, tak jak było 
to w latach ubiegłych, tylko jako 
imprezę otwierającą sezon. Był to 
marketingowy strzał w dziesiątkę 
i pozostałe kluby podchwyciły ten 
pomysł – teraz wiele wydarzeń tego 
typu odbywa się właśnie w marcu. 
Planowany przez nas memoriał 
Idzikowskiego i Czernego odbędzie 
się 21 marca. Po tej imprezie poje-
dziemy na sparing do Rybnika, a w 
kolejnym tygodniu będziemy mieć 
dwa spotkania sparingowe z Unią 
Leszno. Poza tym zawodnicy będą 
jeszcze trenować prawdopodobnie 
na torach francuskich. Myślę, że 
ten nasz program przygotowawczy 
jest naprawdę dobrze zaplanowany 

i rozpisany. Jeżeli chodzi o kwestie 
klubowe – w tym okresie należy 
skupić się również na sprawach re-
montowo-budowlanych. Jesteśmy 
jedynym klubem w Częstochowie, 
a może nawet w Polsce, który sam 
sobie finansuje 99% zadań moder-
nizacyjnych na stadionie. Staramy 
się podołać temu wszystkiemu, choć 
nie ukrywam, że kosztuje to dużo. 
Nie podlegamy MOSiR-owi czy po-
dobnym instytucjom, jak inne kluby 
w kraju, więc sami musimy brać na 
barki wszelkie problemy regulami-
nowe. Dobrze by było, aby kibice to 
wiedzieli, aby mogli to docenić. 

PN: Sprzedaż karnetów z nume-
rowanymi miejscami wywołała 
nieco kontrowersji. Jak pod-
chodzi do tego klub?

MŚ: Chcemy, aby nasz obiekt był 
przystosowany do polskich i euro-
pejskich warunków. W tej kwestii 
zostaliśmy prześcignięci i ja nie 
widzę żadnego stadionu piłkar-
skiego, czy żużlowego, gdzie nie ma 
numeracji miejsc. Takie są standardy 
w naszym kraju i naprawdę przykro 
się czyta komentarze kibiców in-
nych klubów, którzy w odpowiedzi 
na hejt niektórych naszych kibiców, 
piszą, że ci wolą zaścianek. Czasy 
się zmieniają. Poza tym głównym 
powodem, dla którego zdecydowa-
liśmy się wprowadzić numerację 
miejsc, było nieuczciwe zachowanie 
kibiców wobec siebie. Mieliśmy 
przerażającą liczbę interwencji w 
sprawach grupowego zajmowania 
miejsc  na półtorej godziny przed 
meczem, gdzie tak naprawdę po-
zostawały one puste przez długi 
czas, a ktoś inny pojawiał się na 
stadionie i tego miejsca dla siebie 
nie mógł znaleźć. Doszły nas nawet 
słuchy o ich odsprzedawaniu. Kibice 
oczekiwali od nas, abyśmy zrobili w 
tej kwestii porządek, więc to zrobi-
liśmy. Karnety sprzedają się obecnie 
bardzo dobrze – może nawet lepiej, 
niż przez ostatnie cztery lata. Proszę 
mi wierzyć, że zadowolonych z tego 
powodu jest na pewno 90% kibiców. 

PN: Chciałby pan mocno wypro-
mować w naszym mieście mini-
żużel, prawda?

MŚ: Miniżużel w Częstochowie ma 
tradycje blisko dwudziestoletnią, 
choć przez ostatnie pięć czy dzie-
sięć lat było w nim trochę zawiłości. 
Drogi poprzedniego klubu UŚKS 
Speedway poszły w złym kierunku 
– do tego stopnia, że ostatnie trzy 
lata, to było jedynie podtrzymanie 
tego klubu. Na prośbę rodziców, 
którzy chcieli szkolić i kształcić 
dzieci w miniżużlu w Częstochowie, 
podjąłem rękawicę i zacząłem wal-
czyć o ten klub. Państwo pewnie 
dobrze wiecie, że dwukrotnie z tego 
powodu pojawiała się tu telewizja, 
walczyliśmy w Warszawie, w Kato-
wicach... Przede wszystkim dlatego, 

Michał Świącik - prezes klubu Eltrox Włókniarz Częstochowa
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żeby te dzieci faktycznie mogły 
jeździć i aby poprzedni prezes to 
zrozumiał, pozwolił wejść nam na 
swój obiekt i go wyremontować. 
Było bardzo ciężko, straciliśmy 
przez to dwa lata jazdy, osobi-
ście straciłem nie mało pieniędzy,  
ponieważ byliśmy trochę zwodzeni 
przez ówczesnego prezesa. Na-
grodą za to wszystko jest fakt, że 
od roku w końcu mamy ten obiekt 
pod swoją opieką, dzięki współpracy 
z miastem. Wydaliśmy kilkadziesiąt 
tysięcy złotych w zeszłym sezonie, 
abyśmy mogli zorganizować kilka 
imprez, odbywać treningi dwa razy 
tygodniowo przez cały sezon. Były 
one prowadzone pod okiem ma-
nagera Sławka Drabika i trenera 
Andrzeja Jurczyńskiego. Staramy się 
to wszystko poukładać, a nie jest 
prosto, ponieważ specyfika kształ-
cenia dzieci jest zupełnie inna, niż w 
profesjonalnym żużlu dużym. Sport 
motocyklowy to nie jest piłka nożna 
– tutaj mamy do czynienia z czymś 
zupełnie innym. Każdemu dziecku 

należy z osobna poświęcić bardzo 
dużo czasu, zadbać o relację z rodzi-
cami, aby zrozumieli, że przychodzi 
taki moment, kiedy dziecko po-
winno przejść pod kontrolę trenera. 
Poza tym bardzo ważna kwestia – 
nie oszczędzamy na służbie zdrowia. 
Na każdym treningu są karetki po-
gotowia. Zdajemy sobie sprawę, że 
pracujemy z małymi dziećmi i gdyby 
coś się wydarzyło, moglibyśmy nie 
zdążyć sami z udzieleniem pomocy. 
Nie chcemy ryzykować. Na ulicy 
Brzegowej nie ma treningów bez 
obecności karetki. Na nowy po-
czątek tego miniżużla i inwestycje 
w nasze młode gwiazdy klub wydał 
już około 100 tysięcy złotych. 

PN: Wiążecie duże nadzieje z 
tymi młodymi zawodnikami...

MŚ: Sławek Drabik doprowadził 
do licencji sześciu czy siedmiu 
chłopców w ciągu jednego sezonu. 
W tym, który rozpocznie się teraz, 
postaramy się dozbroić ich w sprzęt, 
choć nie ukrywam, że inne kluby 
żużlowe machają nam palcem, 
twierdząc, że psujemy środowisko, 
bo nie zawsze będzie to doceniane 
przez rodziców. Może rzeczywiście 
czasami jest tak, że jak się wszystko 
zrobi za kogoś, to ten ktoś może 
coraz więcej wymagać. Jednak wi-
dzimy, że do tego sportu ciągną 
chłopcy nie tylko z domów, gdzie 
sytuacja finansowa jest stabilna. 
Nie każdy ma na tyle pieniędzy, aby 
w ten sport wejść, a on naprawdę 

kosztuje. Powinno się dzielić równo, 
ale musimy patrzeć na to, jakie 
możliwości mają rodzice. To nie 
jest piłka, którą rzucimy na boisko 
i wszyscy są równi. Musimy się nad 
tym zastanowić, aby podjąć takie 
kroki, które będą najlepsze. Chcie-
libyśmy, żeby tych kilku chłopców 
miało możliwość przywieźć do Czę-
stochowy jakieś medale.

PN: Jak wygląda sytuacja z 
obiektem przy ul. Brzegowej?

MŚ: Prowadzimy obecnie kapitalny 
remont. Myślę, że przygotowanie 
tego stadionu do zbliżającego się se-
zonu będzie kosztowało od 120 do 
150 tysięcy złotych. Nie dostajemy 
na to żadnych dotacji i nikt chyba 
za bardzo nie zdaje sobie sprawy z 
tego, że musimy środki na moderni-
zację wyciągnąć z własnej kieszeni. 
Oczywiście nie musielibyśmy tego 
robić, tylko dalej jeździlibyśmy na 
takim stanie toru, jaki był, ale dla 
mnie liczy się przede wszystkim 
bezpieczeństwo, jakość toru i żeby z 
tych chłopaków coś było. 

PN: Wizja swoich wychowanków 
w dużym żużlu jest świetna, 
prawda?

MŚ: Oczywiście. Wielu z tych chło-
paków po zrobieniu licencji pod-
pisało z Włókniarzem umowę, a 
umowa u nas obowiązuje do wieku 
juniorskiego. Nieważne, czy ktoś 

ma szesnaście, czy trzynaście lat. 
Jeżeli my mamy zakupić jeden lub 
dwa motocykle na sezon takiemu 
dziecku, to jest to koszt w wyso-
kości od 25 do 50 tysięcy złotych. 
Ponadto zwracamy koszty dojazdu 
za każdą imprezę - płacimy diety, 
zapewniamy noclegi dla zawodnika 
i rodzica, ponosimy opłaty związane 
z karetkami, które wynoszą nas ok. 
5-7 tysięcy miesięcznie, praca na-
szych toromistrzów również kosz-
tuje. To są kolosalne kwoty, ale to 
również inwestycja w tych zawod-
ników. Ostatnio zostałem zapytany 
o taki młody talent, którego bardzo 
chciałbym mieć we Włókniarzu – 
chodzi o Dawida Pieszczyńskiego, 
który właśnie przez te nieporozu-
mienia w miniżużlu, jakie miały 
miejsce wcześniej, trafił do Ryb-
nika. Aktualnie jest mistrzem Polski 
w swojej kategorii i przyznam, że 
bardzo chciałbym mieć tego chło-
paka w swoim klubie. Bardzo żału-
jemy, że w ostatnich latach zdarzyło 
się to, że Maksa Drabika nie mamy w 
Częstochowie, że wcześniej Damian 
Dróżdż trafił do Wrocławia... Póki 
ja jestem właścicielem klubu, nie 
pozwolę, żeby nasi kibice byli sfru-
strowani tym, że z powodu różnych 
decyzji juniorzy od nas uciekają. 
Chcemy inwestować pieniądze w 
tych zawodników, zapewniać im to, 
czego potrzebują, bo jeżeli ktoś ma 
taki talent jak Dawid Pieszczyński, 
czy Franek Karczewski, nie ma mowy 
o tym, by rodzice dołożyli do tego 
chociaż złotówkę. Dlatego moja 

propozycja do rodziców Dawida, 
aby przyszedł tutaj i damy mu takie 
warunki, jakich nikt inny mu nie za-
pewni. Musimy mieć jednak pewność 
i to jest warunek, że ten zawodnik 
za dwa, trzy lub cztery lata będzie 
jeździł dla Włókniarza. To nie jest z 
naszej strony żadne cwaniactwo, jak 
niektórzy raczą twierdzić. Myślę, że 
takie postępowanie jest uczciwe dla 
obu stron – zarówno dla klubu, jak i 
dla młodego zawodnika.

PN: Dziękuję za rozmowę.
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Lokalna firma 
sponsorem tytularnym!
W nadchodzącym sezonie Włók-

niarz będzie występował pod nową 
nazwą - sponsorem tytularnym 
klubu została bowiem często-
chowska firma Eltrox. Podpisana 
umowa obowiązywać będzie przy-
najmniej do końca 2020 roku. 

Firma Eltrox oferuje najwyższej 
jakości systemy zabezpieczeń. 
Zajmuje się monitoringiem, sys-
temami alarmowymi, automatyką 
domową, sprzętem IT i wszelkiego 
rodzaju elektroniką użytkową. 
Firma swoją siedzibę i jeden z 
salonów ma właśnie w naszym 
mieście. Poza tym ma również 40 
innych punktów w całej Polsce. Z 
Włókniarzem współpracuje już od 
kilku lat.



BARTOSZ KOWALSKI

JAKUB MIŚKOWIAK

LEON MADSEN

PAWEŁ PRZEDPEŁSKI

MAREK CIEŚLAK

FREDRIK LINDGREN

JASON DOYLE

MATEUSZ ŚWIDNICKI

RUNE HOLTA

SŁAWOMIR DRABIK

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 4.04.2002 r.

 
Zawodnik młodzieżowej kadry Eltrox Włók-
niarza Częstochowa. W sezonie 2019 mło-
dy żużlowiec nie mógł narzekać na brak 
jazdy. Regularnie występował w imprezach 
rangi drużynowych mistrzostw Polski ju-
niorów. W sierpniu na torze w Gorzowie 
wspólnie z Michałem Gruchalskim i Jaku-
bem Miśkowiakiem wywalczył brązowy 
medal młodzieżowych mistrzostw Polski 
par klubowych, a we wrześniu sięgnął po 
srebro w młodzieżowych mistrzostwach 
Polski par klubowych.

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 3.08.2001 r. 

Jest obecnie jednym z najlepszych młodych 
jeźdźców w naszym kraju. Przed sezonem 
2019 rafił do PGE Ekstraligi, w której repre-
zentował barwy forBET Włókniarza. W 
ostatnim sezonie wspólnie z ekipą Włók-
niarza zdobył 3 medale: srebrny w druży-
nowych mistrzostwach Polski juniorów i 
brązowe w młodzieżowych mistrzostwach 
Polski par klubowych oraz drużynowych 
mistrzostw Polski. Ponadto z reprezentacją 
naszego kraju sięgnął pod drużynowe mi-
strzostwo Europy juniorów.

Narodowość: Dania
Data urodzenia: 5.09.1988 r.

Zawodnik jest żużlowcem Włókniarza od 
2017 roku. W tym samym roku zdobył tytuł 
indywidualnego międzynarodowego mi-
strza ekstraligi. W 2018 roku pełnił już funk-
cję kapitana częstochowskich Lwów. Minio-
ny sezon był niezwykle owocny dla Leona 
Madsena – był najskuteczniejszym zawodni-
kiem PGE Ekstraligi. Z biało-zieloną ekipą 
sięgnął po brązowy medal drużynowych mi-
strzostw Polski. Wywalczył także tytuł indy-
widualnego wicemistrza świata, ustępując 
wyłącznie Bartoszowi Zmarzlikowi.

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 23.06.1995 r.

Jeden z najlepszych jeźdźców młodego po-
kolenia przedłużył kontrakt z Eltrox Włók-
niarzem na sezon 2020 – tym samym bę-
dzie to drugi rok z rzędu spędzony przez 
niego z Lwem na piersi. Do końca 2018 ro-
ku Przedpełski reprezentował barwy swo-
jej macierzystej drużyny z Torunia. W okre-
sie zimowym zdecydował się jednak na 
zmianę otoczenia i zasilił ekipę Eltrox Włók-
niarza Częstochowa.

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 28.06.1950 r.

W tym roku ponownie będzie pełnił funk-
cję nie tylko trenera Eltrox Włókniarza Czę-
stochowa, ale również szkoleniowca kadry 
narodowej. Marek Cieślak jest najbardziej uty-
tułowanym w historii szkoleniowcem kadry 
Polski. W ciągu jego trzynastoletniej kariery 
trenerskiej, reprezentacja pod jego przewod-
nictwem wygrała Drużynowy Puchar Świata 
sześciokrotnie (2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2016). Ponadto w ciągu ostatnich dwóch la-
tach Polacy zajęli także kolejno trzecie i drugie 
miejsce w FIM Speedway of Nations.

Narodowość: Szwecja
Data urodzenia: 15.09.1985 r.

Żużlowiec od 2018 roku reprezentuje 
Włókniarza Częstochowa. W 2017 ro-
ku wygrał Grand Prix Polski. Rok póź-
niej wywalczył brązowy medal indywi-
dualnych mistrzostw świata. W po-
przednich latach reprezentował barwy 
GTŻ Grudziądz, Falubaz Zielona Góra, 
Tauron Azoty Tarnów, Betard Sparta 
Wrocław, Unia Leszno, Wybrzeże 
Gdańsk, Lokomotiv Dugavpils oraz 
ROW Rybnik. Szwed od wielu lat jest 
podporą reprezentacji narodowej 
swojego kraju.

Narodowość: Australia
Data urodzenia: 6.10.1985 r.

W tym sezonie zasili szeregi Eltrox 
Włókniarza Częstochowa po raz pierw-
szy. Startuje w Polsce od 2008 roku. Do 
tej pory reprezentował barwy m.in. Ko-
lejarza Rawicz, ROW-u Rybnik, Orła 
Łódź. Ostatnie sezony spędził w Fa-
lubazie Zielona Góra, a następnie w To-
runiu. W cyklu Grand Prix zadebiutował 
w 2015 roku. Indywidualnym mistrzem 
świata został dwa lata później. Ostatnie 
dwa sezony kończył natomiast w klasy-
fikacji na siódmej pozycji.

Narodowość: Polska
Data urodzenia: 10.08.2001 r.

 
Zawodnik młodzieżowej kadry Eltrox 
Włókniarza Częstochowa. W sezonie 
2019 jeździł na zasadach gościa w Wil-
kach Krosno. Jako jeden z czołowych 
młodzieżowców drugiej ligi, wystarto-
wał w 11 spotkaniach. W rozgrywkach 
młodzieżowych reprezentował barwy 
Bocar Włókniarza Częstochowa. Razem 
ze swoją macierzystą ekipą dotarł do fi-
nału drużynowych mistrzostw Polski 
juniorów i na torze w Grudziądzu się-
gnął po srebrny medal tych zmagań.

Narodowość: Norwegia, Polska
Data urodzenia: 29.08.1973 r.

Żużlowiec wrócił po dwóch sezonach 
przerwy do ekipy Eltrox Włókniarza 
Częstochowa. Jest legendą często-
chowskiego klubu. W polskiej lidze re-
prezentował barwy aż dziewięciu ze-
społów: GKM-u Grudziądz, Falubazu 
Zielona Góra, Uni Tarnów, Stali Rze-
szów, Stali Gorzów, KS Toruń, KM 
Ostrów, ROW-u Rybnik i Włókniarza. 
Najwięcej sezonów spędził właśnie pod 
Jasną Górą. Z Lwem na piersi będzie 
jeździł już jedenasty sezon.

Narodowość: Polska 
Data urodzenia: 6.02.1966 r.

Sławomir Drabik wraz z Andrzejem Jur-
czyńskim zajmują się szkoleniem naj-
młodszych zawodników w szkółce 
Włókniarza. Sławomir Drabik jest wy-
chowankiem częstochowskiego klubu. 
Jako zawodnik startował w nim w la-
tach 1984-2000, 2005-2007, 2009, osią-
gając wiele sukcesów i zapisując się na 
kartach historii klubu jako bezkompro-
misowy żużlowiec.
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ROZPOCZĘCIE SEZONU ŻUŻLOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

48. Memoriał Idzikowskiego i Czernego

INFORMATOR

Bilety i karnety na sezon 2020

Sezon żużlowy w naszym 
mieście rozpocznie się od 48. 
Memoriału Idzikowskiego 
i Czernego na SGP Arenie 
Częstochowa. To świetna in-
formacja dla wszystkich mi-
łośników czarnego sportu, 
którzy po zimowej przerwie 
są spragnieni sportowych 
emocji. Decyzją zarządu 
Eltrox Włókniarza Często-
chowa wydarzenie zostało 
zaplanowane na 21 marca 
2020 r. 

Memoriał upamiętniający tra-
gicznie zmarłych zawodników– 

Bronisława Idzikowskiego i Marka 
Czernego to najstarsza cykliczna 
impreza żużlowa w Częstochowie, 
a biorąc pod uwagę wszystkie kra-
jowe turnieje poświęcone pamięci 
tragicznie zmarłych jeźdźców, dłużej 
odbywa się jedynie leszczyński 
Memoriał im. Alfreda Smoczyka. 
Pierwsza edycja częstochowskiego 
Memoriału odbyła się w 1967 roku 
i poświęcona była jedynie Bronisła-
wowi Idzikowskiemu, który zmarł 
tragicznie sześć lat wcześniej. Gdy 
w 1972 roku zginął młody, świetnie 
zapowiadający się żużlowiec Marek 
Czerny – od następnego sezonu czę-
stochowski turniej przybrał nową 
nazwę. Od tamtej pory rozgrywany 
jest jako Memoriał im. Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czernego.

Jak poinformował klub Eltrox 
Włókniarz Częstochowa, to nie ko-
niec dobrych wiadomości, jeżeli 
chodzi o wyścigi na SGP Arenie 
Częstochowa. 25 marca rozegrany 
zostanie mecz sparingowy z ak-
tualnym mistrzem Polski – FOGO 
Unią Leszno. Ponadto w ramach 
sparingu ekipa szkoleniowca Marka 
Cieślaka wybierze się do Rybnika, 
aby zmierzyć się z miejscowymi 
rekinami. Ostatnim rozegranym 
meczem w marcu będzie spotkanie 
rewanżowe w Lesznie.

Terminarz imprez towarzyskich:
 
21 marca – 48. Memoriał Idzikowskiego i Czernego
22 marca – ROW Rybnik – Eltrox Włókniarz Częstochowa
25 marca- Eltrox Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno
27 marca – Fogo Unia Leszno – Eltrox Włókniarz Częstochowa

Wejściówki na mecze ligowe Eltrox Włókniarza 
Częstochowa są jednymi z najtańszych w PGE 
Ekstralidze – to ukłon zarządu klubu w stronę ki-
biców, którzy na każde rozgrywane spotkanie na 
SGP Arenie przybywają naprawdę licznie. Poniżej 
przedstawiamy informator, dotyczący sprzedaży 
biletów i karnetów na sezon 2020. 

W tym roku funkcjonuje sprzedaż biletów i karnetów na 
miejsca numerowane. Każdy kibic ma możliwość zakupu 
karnetu na wybrane przez siebie miejsce. Ceny kształtują się 
następująco:

Bilety:

• Bilet normalny – 40 zł
• Bilet ulgowy – 30 zł  

– przysługiwać będzie dzieciom i młodzieży uczącej się 
do 25. roku życia (osoby urodzone w 1995 roku i później) i 
emerytom powyżej 65. roku życia (osoby urodzone w 1955 
roku i wcześniej) za okazaniem dokumentu upoważniają-
cego do zniżki

• Bilet dziecięcy bez gwarancji miejsca siedzącego  
– 1 zł  
– przysługiwać będzie dzieciom do 12. roku życia 
(osoby urodzone w 2008 roku i później) – obowiązuje 
na wszystkie sektory, z wyłączeniem sektora złotego VIP 

i srebrnego (trybuna centralna). Bilet nie gwarantuje 
miejsca siedzącego.

• Bilet dziecięcy z przypisanym miejscem siedzącym – 
10 zł  
– przysługiwać będzie dzieciom do 12. roku życia (osoby 
urodzone w 2008 roku i później) – obowiązuje na 
wszystkie sektory, z wyłączeniem sektora złotego VIP i 
srebrnego (trybuna centralna). Bilet upoważnia dziecko do 
zajęcia numerowanego miejsca siedzącego.

• Bilet srebrny – 50 zł  
(dzieci do 7. roku życia zajmujące wyłącznie jedno miejsce 
siedzące wraz ze swoim opiekunem mają wstęp na ten 
sektor na podstawie biletu/karnetu dziecięcego).

*Klub zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny biletów, 
dystrybuowanych w kasach stadionowych w dniu zawodów, 
z wyłączenie biletów dziecięcych. Ceny biletów w dniu 
meczu, których sprzedaż prowadzona będzie w systemie 
internetowym czy w pozostałych punktach sprzedaży nie 
będą podlegać tym zmianom.

Karnety:

• Karnet normalny – 240 zł
• Karnet ulgowy – 180 zł  

– przysługiwać będzie dzieciom i młodzieży uczącej się 
do 25. roku życia (osoby urodzone w 1995 roku i później) i 
emerytom powyżej 65. roku życia (osoby urodzone w 1955 
roku i wcześniej) za okazaniem dokumentu upoważniają-
cego do zniżki.

• Karnet dziecięcy bez gwarancji miejsca siedzącego – 
10 zł 
 – przysługiwać będzie dzieciom do 12. roku życia 
(osoby urodzone w 2008 roku i później) – obowiązuje 
na wszystkie sektory, z wyłączeniem sektora złotego VIP 
i srebrnego (trybuna centralna). Karnet nie gwarantuje 
miejsca siedzącego.

• Karnet dziecięcy z przypisanym miejscem siedzącym 
– 35 zł  
– przysługiwać będzie dzieciom do 12. roku życia (osoby 
urodzone w 2008 roku i później) – obowiązuje na 
wszystkie sektory, z wyłączeniem sektora złotego VIP i 
srebrnego (trybuna centralna). Karnet upoważnia dziecko 
do zajęcia numerowanego miejsca siedzącego.

• Karnet srebrny – 300 zł  
– (dzieci do 7. roku życia zajmujące wyłącznie jedno 
miejsce siedzące wraz ze swoim opiekunem mają wstęp 
na ten sektor na podstawie biletu/karnetu dziecięcego).

• Karnet złoty VIP – 1950 zł  
– sprzedaż tych karnetów prowadzona będzie w siedzibie 
klubu od 7 stycznia 2020 roku.

Karnety obowiązują na wszystkie mecze ligowe rundy za-
sadniczej w sezonie 2020, a także na zawody młodzieżowe 
i turnieje indywidualne organizowane przez Polski Związek 
Motorowy na stadionie SGP Arena Częstochowa. Na stronie 
klubu można zapoznać się ze szczegółową mapą sektorów. 
Sprzedaż internetowa karnetów odbywa się poprzez plat-
formę Eventim: 

https://mamytwojbilet.pl/Wlokniarz
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Restauracje

Polacy polubili jedzenie „na mieście”
Jesteśmy bardziej mobilni  
i bardziej aktywni zawodowo, 
dlatego częściej decydujemy 
się na jedzenie w restaura-
cjach. Kiedy nie mamy czasu 
na gotowanie zdrowych, peł-
nowartościowych posiłków, to 
idealne rozwiązanie. Jakie są 
jeszcze inne zalety jedzenia 
„na mieście”?

Pracujemy coraz więcej i częściej 
bywamy poza domem, dlatego 
brakuje nam czasu na gotowanie, 
a nawet jeżeli znajdziemy czas, 
niekoniecznie mamy na to chęci. 
Po intensywnym wysiłku zarówno 
umysłowym, jak i fizycznym, może 
nam się nie chcieć „stać przy ga-
rach”. Ale co wtedy? Nie jeść? 

Żywić się mrożonkami? Oczywi-
ście, że nie. Polacy lubią dobre 
jedzenie i jak wynika z obser-
wacji rynku gastronomicznego, 
częściej decydują się na jedzenie 
„na mieście”. To oszczędność 
czasu i wbrew pozorom również 
pieniędzy. Przygotowanie pełno-
wartościowych posiłków wyso-

kiej jakości w domu wiąże się z 
porównywalnymi kwotami, jeżeli 
wszystko skrupulatnie byśmy 
wyliczyli. Inną kwestią, która za-
chęca osoby do odwiedzania re-
stauracji jest najczęściej… brak 
umiejętności kulinarnych. Zdarza 
się, że czasami nie mamy talentu 
i już. Możemy co prawda korzy-
stać z pomocy, jakie oferują róż-
nego rodzaju poradniki, blogi, 
czy programy telewizyjne, jednak 
często brakuje nam cierpliwości. 
Nie wymagajmy od siebie zbyt 
wiele. Możemy doskonalić sztukę 
gotowania w międzyczasie. Je-
dzenie „na mieście” zawsze bę-
dzie sprawdzonym rozwiązaniem. 

Kolejnym atutem jest możliwość 
spotkania się na wspólny obiad 
ze znajomymi. W tym celu mo-
żemy wybrać dogodną lokalizację 
dla każdej ze stron lub dokonać 
wyboru względem preferencji ku-
linarnych. Miło jest spędzić czas 
przy dobrym jedzeniu, pogawę-
dzić i… nie musieć spędzać reszty 
popołudnia na zmywaniu. Brzmi 
kusząco, prawda? Nie bójmy się 
chodzić do restauracji bez okazji. 
Zmienia się nasz styl życia, mamy 
coraz więcej możliwości – wy-
starczy zdecydować, co będzie dla 
nas dobre i z tego korzystać.

Paula Nogaj

ZESTAW:
KAWA+CIASTO 18 ZŁ

ZAPRASZAMY

SŁODKI
DZIEŃ KOBIET
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n 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

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 WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

n SPRZEDAM cegłę (czerwona, 
pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

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 lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

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

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

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

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

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

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

MATRYMONIALNE

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

n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

n WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
pozna panią (pani może posiadać 
dzieci). Tel. 660 006 217

n RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

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

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

WYNAJMĘ

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy lub sprawny 

przyrząd do 
badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl



Zbliża się wiosna, a wraz z 
nią czas porządków i re-
montów w naszych domach i 
mieszkaniach. Jeżeli już 
przeprowadzaliście grun-
towne zmiany, wiecie z czym 
to się wiąże. Nie jest łatwo. 
To prawdziwa przeprawa. 
Podpowiadamy, jak mieć 
wszystko pod kontrolą i być 
zadowolonym z efektu.

Do remontu wystarczy odpo-
wiednio się przygotować i nie 
zakładać z góry, że wszystko pój-
dzie zgodnie z planem. Przede 
wszystkim powinniśmy wybrać 
właściwą ekipę remontową. Ma to 
największe znaczenie dla powo-
dzenia naszego przedsięwzięcia. 
Wtedy będziemy mieć gwarancję, 
że wszystko zostanie ukończone 
w terminie i będziemy czuć się 

komfortowo. Jak wybrać firmę, 
która może przeprowadzić nam 
remont? Poszukajmy i zapoznajmy 
się z opiniami innych. Powinno 
nam zależeć przede wszystkim na 
osobach, które są godne zaufania 
– wtedy nie będziemy musieli 
martwić się o otwarte drzwi do 
domu, czy o terminy lub estetykę 
wykonania prac. Warto sprawdzić 
w tym celu serwisy internetowe i 

zweryfikować wybrane firmy. Pa-
miętajmy, że bardzo ważne jest 
sprecyzowanie naszych ocze-
kiwań. Nikt nie będzie czytał nam 
w myślach. Jeżeli wyjaśnimy do-
kładnie, o co nam chodzi, jak wy-
obrażamy sobie efekt końcowy z 
najmniejszymi szczegółami, unik-
niemy rozczarowania lub pójścia 
na kompromisy – choć i to mu-
simy brać pod uwagę. Omówmy 
wszystkie swoje pomysły z ekipą 
remontową, aby ewentualnie 
zweryfikować, co będzie nie moż-
liwe do wykonania z różnych 
przyczyn. Fachowcy doradzą nam 
również, przedstawiając swoje 
koncepcje, a mając na uwadze 
ich doświadczenie, warto będzie 

je przemyśleć. Do końca jednak 
wymagajmy tego, co zostanie 
ostatecznie ustalone. Powinniśmy 
uzbroić się w cierpliwość, gdy 
prace ruszą. Będziemy zmagać się 
z bałaganem, hałasem i dokucz-
liwym pyłem, ale warto myśleć o 
tym, jak pięknie będzie i jak kom-
fortowo będziemy się czuć, gdy 
mieszkanie zostanie uprzątnięte. 
Jeżeli chodzi o finanse, przygo-
tujmy więcej środków na wszelki 
wypadek. Remonty mają to do 
siebie, że często ich koszt może 
czasami wzrosnąć przy awaryj-
nych sytuacjach. 

Paula Nogaj
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Przygotuj się

Czas na remont!
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Skutecznie i niedrogo

Podjazd z kruszywa
Pogoda nas nie rozpieszcza. Choć nie doświadczyliśmy w tym roku 
prawdziwej zimy, zmagamy się cały czas z deszczem i w konsekwencji 
również z błotem, jeżeli nie mamy utwardzonej ziemi wokół swojego 
domu. Inwestycja w kostkę brukową to spora inwestycja. Jeżeli nie mo-
żemy sobie na nią pozwolić, możemy rozważyć alternatywne 
rozwiązanie, jakim jest podjazd z kruszywa. 

Kruszywo idealnie komponuje się z elementami zieleni, ale przede wszystkim 
jest wytrzymałe i proste w pielęgnacji. Jego zaletą jest również to, że nie jest to 
drogie rozwiązanie. Na podwórkach domów jednorodzinnych można zauważyć 
coraz częściej zastosowanie tego typu nawierzchni. Zanim się jednak zdecydujemy 
na zakup kruszywa, powinniśmy zapoznać się z jego rodzajami. Do wykonywania 
takich podjazdów najlepiej sprawdzają się kruszywa łamane: tłuczeń, kliniec, grys 
oraz miał kamienny. To jednak nie jedyne rodzaje, których możemy użyć. Do utwar-
dzania nawierzchni stosuje się również żwiry, kruszywa granitowe, porfirowe oraz 
bazaltowe.  Paula Nogaj
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PONAD 5TYS. ARTYKUŁÓW!

KORZYSTNE CENY! DOWÓZ GRATIS!

Częstochowa , ul.Żyzna 162a
tel./fax 34 369 71 89
www.listwy-profile.pl

LISTEW I PROFILI
WYKOŃCZENIOWYCH

PRODUCENT

HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Ułatw sobie życie

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem domu
Włączanie i wyłączanie ogrzewania, a także 
zmienianie temperatury w domowych po-
mieszczeniach za pomocą mobilnego 
urzędzenia – bez względu na to, gdzie się 
znajdujemy. Brzmi niemożliwie? A jednak. 
Takie rozwiązanie jest już dostępne na 
rynku. Cieszy się ono rosnącą popularno-
ścią. Aby z niego skorzystać, nie trzeba mieć 
najnowocześniejszego i drogiego kotła 
grzewczego. Możemy cieszyć się taką wy-
godą, montując na kotle moduł zdalnego 
sterowania ogrzewaniem.

Zautomatyzowanie ogrzewania w domu 
przysporzy nam jedynie wygody. Postęp 
technologiczny umożliwia obecnie stero-
wanie ogrzewaniem przez internet prak-
tycznie z każdego miejsca. Oczywiście 
warunkiem, aby wszystko działało jak na-
leży, jest dostęp do Internetu. Zaletą takiego 
rozwiązania jest to, że nie będziemy musieli 
zmieniać temperatury na kotle za każdym 
razem, gdy pogoda się pogorszy lub po-
lepszy. Będziemy mogli pozwolić sobie na 
utrzymanie stałej temperatury we wszyst-

kich pomieszczeniach w naszych domach. 
Tylko od nas będzie zależało, jaką tempe-
raturę ustawimy. Możemy ją dostosować do 
naszych własnych preferencji. Jak wskazują 
specjaliści, będziemy mogli dzięki temu 
również zaoszczędzić, ustawiając opty-
malne wartości. Aplikacja, którą będziemy 
mieć na swoim urządzeniu mobilnym po-
zwoli nam na programowanie całej insta-
lacji grzewczej – z dokładnością  nawet do 
0,5 stopnia Celsjusza. Moduł zamontowany 
przy kotle ma różne tryby pracy – automa-

tyczny, dzienny, nocny i pozostałe programy 
ogrzewania. Teraz wyobraźcie sobie, że je-
steście z dala od domu, pogoda nagle robi 
się nieprzyjemna, temperatura drastycznie 
spada… W tej sytuacji, jeżeli mamy możli-
wość inteligentnego sterowania ogrzewa-
niem domu, możemy zmienić ustawienia w 
taki sposób, że gdy wrócimy do domu, bę-
dziemy mogli cieszyć się ciepłem.

Paula Nogaj
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ADR

Sklep 
(resory firmy SCHOMÄCKER): 

tel. 608 689 050

42-242 Rêdziny k/ Czêstochowy, 
ul. Wolnoœci 122a

Warsztat (wyrób w³asny): 
tel. 608 689 050

www.resory.czest.pl

 

 

 

 

wyrób ca³ych resorów wszystkich typów
regeneracja oraz monta¿ resorów i sprê¿yn samochodowych
sprzeda¿ resorów
sprzeda¿ artyku³ów zwi¹zanych z monta¿em resorów

Oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:

Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

P.H.U. Dariusz BorowieckiP.H.U. Dariusz Borowiecki

RĘDZINY
ul. Kościuszki 118

34 327 98 24
tel. 602 666 218

MYSZKÓW
Galeria Kupiecka

„Oczko”
ul. Kościuszki 12/25

TESCO
Częstochowa,

ul. Drogowców 15/17
tel. 602 257 390

Częstochowa
pl. Daszyńskiego 12

To musisz wiedzieć

Opony  
z nowymi oznaczeniami
Dokończenie ze str. 1

Unia Europejska postanowiła 
rozszerzyć zakres informacji na 
etykiecie – chce więc, aby na no-
wych znalazły się dane o takich 
parametrach jak  efektywność 
paliwowa, przyczepność na mo-
krej powierzchni i  hałas. W ten 
sposób klienci będą mogli wybrać 
takie opony, które rzeczywiście są 
bezpieczniejsze, bardziej paliwo-
oszczędne i  cichsze. Poza tym ma 
być wyraźniej oznaczone przezna-
czenie opony. Same nalepki mają 
natomiast bardziej rzucać się w 
oczy. - Etykiety staną się bardziej 
widoczne i bardziej przejrzyste dla 
konsumentów dzięki nowym wy-

mogom dotyczącym sposobu ich 
umieszczania i  usunięciu niewy-
korzystywanych klas właściwości 
użytkowych. Dodane zostaną ikony 
symbolizujące przyczepność na na-
wierzchni ośnieżonej i  oblodzonej, 
a  wzór etykiety zostanie zaktuali-
zowany - czytamy w komunikacie 
rady UE. System etykietowania 
opon ma ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i hałas w sektorze 
transportu oraz zwiększyć bezpie-
czeństwo drogowe. 

Początkowo, informacje o przy-
czepności na lodzie pojawi się 
wyłącznie na oponach do samo-
chodów osobowych. Z kolei dane 
o przyczepności na śniegu znajdą 
się również na ogumieniu dla mi-

nivanów, lekkich aut dostawczych i 
ciężarowych oraz autobusów. 

Nowe przepisy o etykietowaniu 
opon  w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa drogowego i ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych 
zostały już przyjęte przez radę Unii 
Europejskiej w pierwszym czy-
taniu. Rozporządzenie musi jeszcze 
zostać przyjęte przez Parlament 
Europejski w drugim czytaniu, na-
stępnie zaś zostanie opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym. Etykiety 
z informacją o klasie przyczepności 
na lodzie i śniegu, mają obowią-
zywać od 1 maja 2021 roku. 

Katarzyna Gwara
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OD 29 LUTEGO DO 3 MARCA

Autobusy pojadą inaczej
W związku z remontem przejazdu kolejowego przy ul. Bugajskiej 
autobusy kilku linii pojadą inaczej niż zwykle. Zmiany będą obo-
wiązywać od 29 lutego do 3 marca.

W związku z awaryjnym remontem i zamknięciem przejazdu przy  
ul. Bugajskiej linia nr 31 zostanie skrócona do pętli STADION RAKÓW  
i w obu kierunkach nie będzie kursować ul. Bugajską do Kręciwilka.

Dla linii nr 31 zostaną zawieszone przystanki: ŻARECKA, BUGAJSKA, 
WEYSSENHOFF i KRĘCIWILK.

Linie nr 57, 58, 59 i 67 od Estakady pojadą przez al. Pokoju, ul. Korfan-
tego i osiedle pod Wilczą Górą w Odrzykoniu, a następnie – zależności 
od trasy – będą kursować do Kusiąt lub do trasy DK-46 i dalej bez zmian  
do Olsztyna i Biskupic.

Trasa objazdowa obowiązuje w obu kierunkach. Żadna z linii nie będzie 
kursować al. Wojska Polskiego i ul. Bugajską.

Dla linii nr 57, 58, 59 i 67 zostają zawieszone przystanki: CH JAGIEL-
LOŃCZYCY, OKRZEI, MIRECKIEGO, RAKOWSKA, BUGAJSKA, WEYSSENHOFF  
i KRĘCIWILK.

Co istotne, do 29 lutego obsługa pasażerów obowiązuje na wszystkich 
przystankach. 

 Katarzyna Gwara

AUDIO SYSTEM
RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

 Radia samochodowe
 Nawigacje
 CB-Radia
 Antyradary - Yanosik, Coyote
 G³oœniki

 Radia samochodowe
 Nawigacje
 CB-Radia
 Antyradary - Yanosik, Coyote
 G³oœniki
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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  
CZERWONY - 3 szt.

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 YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 zł

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

39.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 zł

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

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 złn 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 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009  26.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 zł

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

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

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

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

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
kraj., I – wł., serwis

 12.900  zł 
 /18.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 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 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

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

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 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 FIAT SEICENTO, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

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

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

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 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

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

 24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

CZYSZCZENIE FILTRA DPF – DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE  I CO SIĘ DZIEJE, 

KIEDY FILTR SIĘ ZAPCHA?                                          ODPOWIADA 
Aby zminimalizować ryzyko ponie-
sienia dużych kosztów związanych z 
zakupem nowego filtra cząstek sta-
łych, warto wiedzieć na czym polega 
czyszczenie filtra dpf. Poniżej przed-
stawimy dlaczego warto dbać o filtry 
cząstek stałych, a  także metody ich 
regeneracji, które już wkrótce będą 
dostępne w serwisie KADEX na Trau-
gutta 16 i Bohaterów katynia 2.  

Co robią filtry DPF?

Filtry cząstek stałych już na dobre zadomowiły 
się na rynku samochodów. Silnik Diesla, w trakcie 
pracy, wytwarza duże ilości sadzy, którą należy 
zredukować. Aby ją usunąć potrzebny jest właśnie 
filtr. Samoczynne oczyszczanie filtra odbywa się w 
określonych warunkach. W większości przypadków 
to nieprzerwanie utrzymywanie obrotów silnika 
w przedziale od 2500 – 3500 obr./ min. Czynność ta 
powinna trwać kilkanaście minut,  a prędkość auta 
nie powinna być mniejsza niż 50 km/h. Jak wiemy, 
na krótkich odcinkach drogi, szczególnie w  mie-

ście, nie zawsze udaje nam się utrzymać potrzebne 
warunki do samoczyszczenia filtra. Jeśli kierowca 
zbagatelizuje sygnały o  konieczności natychmia-
stowego usunięcia sadzy z filtra DPF, może dojść 
do sytuacji, kiedy jej wypalenie nie będzie możliwe 
w standardowym trybie.   

W takim przypadku zostają nam dwie drogi: jed-
na to zakup nowego filtra, a druga to specjalistyczne 
środki chemiczne, które rozpuszczą nagromadzoną 
sadzę. Kadex to sklep i  serwis, który specjalizuje 
się między innymi w fitrach PDF, FAP. Do tej pory 
można było u nas zakupić i od razu wymienić fitry 
cząstek stałych. Od czerwca, będzie również można 
wyczyścić swój filtr. Rozwój naszej firmy o zakup 
specjalistycznej maszyny do czyszczenia tych filtrów 
jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 
rynku. Koszta wyczyszczenia filtra są kilka razy niż-
sze od zakupu nowego DPFa. Do tej pory nasz sklep 
obsługiwał klientów z całej Polski, taki też mamy za-
miar z nową usługą regeneracji filtrów. Planujemy 
w zestawie do zamówienia, wysyłać kuriera po filtr 
do regeneracji lub możemy również sami po niego 
podjechać na terenie do 100 km od Częstochowy.     

Maszyna do czyszczenia filtrów, która będzie 
u nas dostępna – zalety, dane techniczne:

Opis produktu:

– gorąco wodne urządzenie wysokociśnieniowe 

– wykorzystuje siłę hydrodynamiki przepływu 

wody o charakterze turbulentnym oraz siłę im-

pulsu sprężonego powietrza z kompresora 

– idealnie współpracuje z płynem DPF Active Po-

wer zmniejszającym powierzchniowe napięcie 

wody, dzięki czemu cząsteczki środka myjące-

go łatwiej łączą się z cząsteczkami brudu. 

– dokładnie oczyszcza filtry DPF z  sadzy, popio-

łów, olejów   

Parametry techniczne:

n moc: kw 1.3

n napięcie zasilania: 3 x 400 V

n pompa wody: ebar 

n zbiornik: 180 l

– Dostępna dla wszystkich marek i modeli samocho-

dów osobowych, dostawczych i ciężarowych,

– Bezpieczna dla powłoki katalitycznej filtra. 

– Wysoka skuteczność, nawet do 98 % odzyskania 

przepustowości kanałów filtra. 

– Brak konieczności wycinania wkładu ceramiczne-

go, spawania. 

– Szybki czas czyszczenia około 15-20 min. 

– Możliwość sprawdzenia rezultatu czyszczenia. 

– W przypadku filtrów samochodowych, czyści rów-

nież katalizator znajdujący się obok filtra DPF   

PROCES CZYSZCZENIA:   

1. Przeprowadzenie oględzin wkładu ceramicz-

nego rdzenia filtra kamerą inspekcyjną. Wkład 

filtra, który kwalifikuje się do czyszczenia nie 

może być popękany, przetopiony, zaklejony.   

2. Zapięcie filtra w maszynie.   

3. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień zap-

chania filtra przed czyszczeniem.   

4. Aplikacja środka czyszczącego do wewnętrznej 

części obudowy filtra (pozostawienie na okres 

5 min). DPF Active Matic.   

5. Uruchomienie procesu czyszczenia. Temperatu-

ra wody 50 – 70 stopni C.   

6. Analiza brudnej wody wydobywającej się z fil-

tra (kolor, ilość oleju).   

7. Zakończenie czyszczenia (10 - 20 min ciągłej 

pracy).   

8. Suszenie (30 min).   

9. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień za-

pchania filtra po czyszczeniu. W  przypadku 

braku pełnej przepustowości, powrót do pkt 5.   

10. Wykonanie zdjęć wkładu filtra kamerą inspekcyjną.  

11. Sporządzenie raportu
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Sprzedaż: części nowe i używane
Felgi i ogumienie
Diagnostyka, elektronika i mechanika pojazdowa
Naprawa automatycznych
i manualnych skrzyń biegów
Naprawa silników
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BMW Seria 3 
E90/E91/E92/E93
2008, 192 421 km
diesel, kombi
VIN: WBAVW11090A27657
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

18 900 PLN

RENAULT MEGANE
2013, 163 718 km
diesel, kombi
NR oferty: AKL16HY4N 
100% bezwypadkowy
serwisowany 
bogate wyposażenie

25 900 PLN

HYUNDAI I10 I
2011, 119 908 km
benzyna, auto małe
VIN: WBAVW11090A27657
100% bezwypadkowy 
gwarancja
pierwszy właściciel

15 900 PLN

TOYOTA AURIS I
2008, 177 066 km
diesel, auto miejskie
VIN: SB1KC56E80F035869
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie 
gwarancja

17 900 PLN

MERCEDES BENZ CLS 
C218
2011, 164 633 km
benzyna, sedan
VIN: WDD2183591A016170
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

79 900 PLN

SEAT ALTEA
2008, 172 607 km
diesel, auto miejskie
VIN: VSSZZZ5PZ9R010991
100% bezwypadkowy
serwisowany 
pierwszy właściciel

16 900 PLN

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T6
2013, 239 267 km
diesel, kombi
VIN: WV2ZZZ7HZDX020632 
100% bezwypadkowy
serwisowany

47 900 PLN

FORD KUGA II
2012, 178 439 km
diesel, SUV
VIN: WF0RXXGCDRCA29378
100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

39 900 PLN

LAND ROVER 
FREELANDER II
2007, 252 248 km
diesel, SUV
Numer oferty: AKL16H8V4
100% bezwypadkowy
serwisowany

21 900 PLN
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POZIOMO: 1) czajniczek do parzenia kawy, moka; 2) mocne, grubo 
skręcone sznury; 3) wyborcy inaczej; 4) cyganka; 5) kiełbaska  
w hot dogu; 6) księżniczka z „Aidy”; 7) płynie przez Karlowe Wary; 
8) Kościuszko; 9) konkurencja jeździecka w stylu westernowym; 
10) dwanaście sztuk; 11) aptekarskie i jubilerskie miary; 12) Rn, 
promieniotwórczy pierwiastek; 13) kierunek poetycki Ezry Ponda; 
14) knajpa w porcie; 15) pokrywa na zawiasach; 16) imię Fle-
minga, twórcy Bonda; 17) szwajcarska waluta; 18) kwit z bloczka 
kasowego; 19) własne w lustrze; 20) najwyższy szczyt Japoni;  
21) system operacyjny komputera; 22) mały kot; 23) biel na głowie; 
24) krewetka piaskowa inaczej; 25) biblijna wieża w Babilonie; 26) 
konkurent; 27) worek z pierzem na poduszkę; 28) mała Aldona; 
29) jeden z najważniejszych bogów Majów; 30) stolica Sumatry; 
31) historyczne dzieło Ksenofonta; 32) Epifaniusz Drowniak zwany 
Krynickim; 33) ruchliwa w mieście; 34) kłamczucha, oszustka;  
35) przucza konia do chodzenia pod siodłem; 36) przewlekła cho-
roba stawów

PIONOWO: 1) wielopłetwce, drapieżne ryby; 5) po czwartku;  
16) pierwiastek In; 20) treść książki; 22) grupa pojazdów jadących 
do jednego celu; 24) wykonany z gliny; 37) roślina pnąca zwana 
woskownicą; 38) endencja w sztuce; 39) strona monety; 40) żmija 
łańcuszkowa inaczej; 41) pomieszczenie z drewnem na opał;  
42) stolica Pakistanu; 43) w ścianach z wtyczkami; 44) łowią 
ryby; 45) Maksym, autor „Matki”; 46) największa wyspą Archipe-
lagu Zanzibar; 47) długi, wąski pas ziemi uprawnej; 48) osobliwe 
zjawisko, fenomen; 49) Pedro, były prezydent Argentyny; 50) pa-
ginacja; 51) arteria odciążająca ulice miejskie; 52) narząd węchu; 
53) szablon malarski do powielania rysunku; 54) wydzielina ka-
szalota; 55) siew rzutowy z samolotu lub śmigłowca; 56) różanka, 
ogród różany; 57) przed oligocenem; 58) jednostka objętości 
równa 10 litrom; 59) Macron, prezydent Francji; 60) pisze pismem 
stenograficznym; 61) w parze z odciętą w układzie współrzędnych; 
62) wygrana; sukces; 63) Salvador, malarz hiszpański; 64) powieść 
Alberta Camusa; 65) ciasto z twarogu; 66) na szczycie wulkanu

POZIOMO: 1) rozmiar lufy pistoletu; 2) dawne okulary bez 
uchwytów; 3) zalecanki, flirt; 4) czynny wulkan nad jeziorem 
Iliamna w Alasce; 5) Husni, były Prezydent Egiptu; 6) w mitologii 
egipskiej pramateria; 7) mieszkanki Nepalu; 8) inna nazwa Troi;  
9) winny zarzucanego czynu; 10) gorgona, siostra Meduzy  
i Steno; 11) kraina w Hiszpanii z Pampeluną; 12) opłata np. przy 
zapisie na kurs; 13) ... I Katolicka, wspierała wyprawy Kolumba;  
14) grecka bogini tęczy; 15) płaty ryby bez ości; 16) obstawa, eskorta;  
17) Paleolog, cesarz bizantyjski; 18) naprawia podarte meble;  
19) etap, stadium rozwoju; 20) przysmaki, słodycze; 21) nagi 
obraz; 22) część rubla; 23) Teresa z Konnersreuth, niemiecka mi-
styczka i stygmatyczka; 24) przy nazwisku; 25) osoba pełnoletnia; 
26) holenderski kwiat; 27) zapinane w samochodzie; 28) kraj  
w Afryce Środkowej z Luandą; 29) etiopski naleśnik; 30) boczny 
pas drogi; 31) mieszka w Izmirze; 32) między nutami; 33) świa-
towa marka smartfonów; 34) jedna z czterech najdłuższych rzek 
Zambii; 35) bolec łączący blachy; 36) wrząca ciecz; 37) w rękach 
narciarza; 38) Karol, polski papież; 39) lilia afrykańska; 40) czwarte 
największe miasto Erytreii

PIONOWO: 1) do otwierania wina; 2) długie żółte owoce;  
15) zwisa z karnisza; 16) kompres, np. na kolano; 22) średnio-
wieczna machina do miotania pocisków; 27) niscy mieszkańcy tro-
pikalnych lasów Afryki; 41) przedrostek oznaczający rzecz nową; 
42) jej stolicą Monrovia; 43) stolica Słowenii; 44) kostium kąpie-
lowy muzułmanek; 45) boczna ściana statku; 46) element muru;  
47) wiersz tekstu; 48) w ręku tenisisty; 49) towarzyskie „potknięcie”;  
50) pierwszy dzień wielkiego postu; 51) oględziny sądowo-lekar-
skie; 52) internetowy włamywacz; 53) góry ze szczytem Iniaptuk; 
54) Eumenidy inaczej; 55) wysoki z tyłu buta; 56) pierwiastek Es; 
57) kłamstwo, oszustwo; 58) grecka bogini mądrości; 59) ruskie 
na talerzu; 60) przepuklina; 61) przeciwnik polityczny Józefa Pił-
sudskiego; 62) mała rzeczka, potok; 63) polana; 64) indiański 
namiot; 65) bonusy dla kelnerów; 66) w mitologii greckiej bogini 
zemsty; 67) zabieg naciągnięcia skóry na twarzy; 68) miasto  
z Irlandzką Narodową Stadniną; 69) ścieg do obrzucania brzegów 
tkanin; 70) duży kuzyn pszczoły; 71) Bronte, autorka „Wichrowych 
wzgórz”; 72) klamra łącząca mury

Krzyżówka nr 25

Krzyżówka nr 24

Drodzy Czytelnicy - do krzyżówki Walentynkowej wkradł się drukarski chochlik! - zabrakło ponumerowanych pól, które utworzyłyby hasło. 
Dziękujemy za czujność naszych czytelników, którzy kontaktowali się z nami drogą emailową. W kolejnym numerze naszej gazety, który ukaże się w dniu 6 marca, opublikujemy poprawioną 

krzyżówkę wraz z brakującymi polami.

Wyślij rozwiązanie krzyżówki nr 24 lub 25 i wygraj nagrodę - niespodziankę! Na Wasze odpowiedzi czekamy do 4 marca. 
Adres email: konkursy@zycieczestochowy.pl



32. PIĄTEK-NIEDZIELA 28 LUTEGO-1 MARCA WYDARZENIA

Wiesz, jak jeżdżą - przyjdź i zobacz, jak gotują!
Wyjątkowe wydarzenie w hotelu Arche.  29 lutego odbędzie się charytatywna kolacja. W rolę kucharzy wcielą się... zawodnicy Włókniarza.  
Zobaczymy więc w akcji Leona Madsena, Jasona Doyla, Fredrika Lindgrena oraz Rune Holtę. Nie zabraknie również trenera Marka Cieślaka.   
Koordynować ich działania będą szefowie kuchni restauracji ArcheVita. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany Kamilowi Cieślarowi,  
który wiele lat temu uległ wypadkowi na torze żużlowy. Dziś żużlowiec jest niepełnosprawny. 
Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 17.00. Imprezę poprowadzi Irek Bieleninik.  
Zaproszenia można nabyć w recepcji hotelu Arche.


