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Pomysł resortu zdrowia

Zwolnienie lekarskie na telefon?
Już wkrótce możemy otrzymać
zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu. Jak to
możliwe? Ministerstwo Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej przygotowało bowiem rozporządzenie, zgodnie
z którym L4 będzie można...
wziąć przez telefon. A wszystko
to przez pojawienie się w naszym kraju koronawirusa.
Jak się można było tego spodziewać do Polski dotarł koronawirus.
Pierwszy
przypadek
potwierdzono w nocy z wtorku na
środę. Pacjent hospitalizowany jest
w Zielonej Górze. Lekarze twierdzą,
że jego stan jest dobry – choroba w
jego przypadku przebiega w sposób
łagodny. Mężczyzna przyjechał do
Polski autobusem z Niemiec, z Westfalii. Nie trzeba być wróżką, żeby
wiedzieć, że wirus z pewnością pojawi się w innych częściach kraju. I
mimo że mamy potwierdzony dopiero pierwszy przypadek koronawirusa to placówki medyczne i tak



przeżywają prawdziwe oblężenie.
Nawet z pozoru niewinny kaszel
budzi nasze obawy. W związku z

zdj. pixabay

taką sytuacją, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wspólnie z Ministerstwem Zdrowia

Maseczki na koronawirusa

Sprzedawcy zarabiają na niewiedzy
kupujących?
Ma poniżej 0,1 mikrometra, a boi się go cały świat. Mowa o koronawirusie, którego skutkiem jest bijąca rekordy sprzedaż, maseczek ochronnych. Największy w Polsce serwis aukcyjny podaje, że w ostatnich
tygodniach, najczęściej wyszukiwaną frazą jest ta związana z maseczkami ochronnymi. Wszystko za
sprawą paniki przed koronawirusem. Specjaliści z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób zaznaczają, że stosowanie takich maseczek jest uzasadnione w konkretnych przypadkach. Różnią
się one diametralnie od tych, przedstawianych na internetowych aukcjach przez przedsiębiorców, którzy
chcą zarobić na niewiedzy kupujących.
Ciąg dalszy na str. 7

zastanawiało się, co zrobić, aby
osoby, które czują się źle, czy mają
gorączkę, niekoniecznie musiały

iść do przychodni. I tak narodził się
pomysł, aby przygotować rozporządzenie, zgodnie z którym L4 będzie
można... wziąć przez telefon. Będzie
to możliwe dzięki systemowi zwolnień elektronicznych. Co istotne, jak
wynika z informacji przekazanych
przez resort, osobie objętej kwarantanną będzie przysługiwać wynagrodzenie.
Rozporządzenie dotyczące zmian
w zwolnieniach lekarskich wejdzie
w życie, gdy prezydent podpisze
ustawę ws. szczegółowych rozwiązań związanych z koronawirusem.
Przy tej okazji przypominamy, że
na początku tygodnia Sejm przyjął
ustawę ws. zwalczania koronawirusa. Dopuszcza ona pracę zdalną
w czasie kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego. Przewidziane
są także zasiłki za czas zamknięcia
żłobka, przedszkola czy szkoły.
Katarzyna Gwara

ZUS

Wyższe limity
dla emerytów od marca
Osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego i
dorabiają do swojej emerytury lub renty, od 1 marca mogą więcej
zarobić. Zmieniły się bowiem limity przychodów i są wyższe niż w
poprzednim kwartale.
Ciąg dalszy na str. 3
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Radni zdecydowali

ZUS

Wyższe limity dla Są pieniądze na bezdomne zwierzęta
emerytów od marca
Dokończenie ze str. 1

Limity przychodów dotyczą rencistów oraz tych emerytów, którzy
pobierają świadczenie, ale jeszcze
nie ukończyli powszechnego wieku
emerytalnego (dla kobiet wynosi on
60 lat, a dla mężczyzn 65 lat). – To
właśnie wcześniejsi emeryci oraz
renciści muszą kontrolować wysokość swoich przychodów z tytułu
dodatkowej pracy – podkreśla Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. - Świadczeniobiorca, który
już osiągnął powszechny wiek emerytalny może dorabiać bez żadnych
ograniczeń i nie martwić się tym,
że z powodu przekroczenia limitów
jego emerytura będzie zawieszone
lub zmniejszone. Taką samą sytuację
mają renciści, którzy pobierają renty
dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność
do pracy pozostaje w związku ze
służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - wyjaśnia
Beata Kopczyńska.
Kiedy zmniejszenie, a kiedy
zawieszenie emerytury
Kwoty, do których emeryci i renciści mogą dorobić, zmieniają się
co trzy miesiące. Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku
pracy, umowy zlecenia, umowy
agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na

ubezpieczenia społeczne.
Nowe limity obowiązują od
1 marca do 31 maja. Jeśli przekroczymy limity należy powiadomić
o tym ZUS. Jeżeli z zawiadomienia
o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:
• nie przekroczymy 3639,10 zł
miesięcznie – świadczenie będzie
wypłacane w pełnej wysokości,
• przekroczenie 3639,10 zł, ale
nie więcej niż 6758,20 zł powoduje
zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
• przekroczenie 6758,20 zł - wypłata świadczenia będzie zawieszona.
Aktywność seniorów rośnie
Zwiększa się liczba pracujących
seniorów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc.
Dane z 2018 r. pokazują, że 90 proc
pracujących emerytów to osoby
w wieku 60-65 lat i więcej. To dobra
wiadomość, bo to właśnie ta grupa
pracujących emerytów, czyli tych,
którzy osiągnęli powszechny wiek
emerytalny, dla kobiet 60 lat, a dla
mężczyzn 65 lat – mężczyzna może
dorabiać bez żadnych limitów i nie
martwić się rozliczeniami z ZUS.
W większości, po otrzymaniu świadczenia, aktywność podejmują panie.
Katarzyna Gwara

1 mln 443 tys. złotych przeznaczy Częstochowa na działania
związane z opiekną nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobieganiu ich bezdomności.
Pieniądze zostaną wydane
między innymi na zapewnienie
czworonogom miejsc w schronisku, opiekę nad kotami
żyjącymi na wolności, obligatoryjną sterylizację bądź kastrację
wolno żyjących zwierząt w
schroniskach (wraz z zabiegami
odpchlenia i odrobaczenia) czy
poszukiwanie potencjalnych
opiekunek i opiekunów. Miasto
ma również zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w
przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Całościowym efektem realizacji
corocznego programu opieki nad
zwierzętami ma być ograniczenie

ich bezdomności w naszym mieście. - Program obejmuje więc m.in.
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, opiekę
nad kotami żyjącymi na wolności
(w tym dokarmianie), obligatoryjną
sterylizację bądź kastrację wolno żyjących zwierząt w schroniskach (wraz z
zabiegami odpchlenia i odrobaczenia)
czy poszukiwanie potencjalnych opiekunek i opiekunów dla czworonogów
– wylicza Marcin Breczko z biura prasowego magistratu. Co istotne, wydawane do adopcji psy i koty będą
odpowiednio znakowane. Miasto ma
również zapewnić całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt. - W
programie znalazło się też miejsce
m.in. na sterylizację i kastrację psów i
kotów, które mają właścicieli, a także
edukację w kwestii odpowiedniego
traktowania zwierzaków – właściwe
postawy i zachowania będą promowane zwłaszcza wśród dzieci i mło-

dzieży – dodaje Marcin Breczko.
Na realizację tegorocznego programu w miejskim budżecie przeznaczono łącznie 1 mln 443 tys.
zł. - Największa część tej puli, bo aż
1 mln 200 tys. zł, pójdzie na zadania
wykonywane przez Towarzystwo
Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie. To właśnie TOZ,
na zlecenie samorządu, prowadzi
schronisko przy ul. Gilowej. Kwota
161 tys. zł została zabezpieczona na
zabiegi kastracji i sterylizacji psów i
kotów posiadających właścicieli. Na
sfinansowanie tych zabiegów dla
kotów żyjących na wolności przeznaczono 70 tys. zł, a na opiekę nad nimi
(domki i karmę) – 6 tys. zł. Również
6 tys. miasto wyda na zapewnienie
miejsca zwierzętom gospodarskim
w gospodarstwie rolnym wraz
z ich utrzymaniem – podsumowuje
Marcin Breczko.
Katarzyna Gwara

Ukradł dwie butelki alkoholu

Potrącił nieletniego złodzieja
Z obrażeniami głowy i twarzoczaszki trafił do szpitala
16-latek, który z jednego ze
sklepów ukradł dwie butelki alkoholu. Nastolatek uciekając
wbiegł wprost pod nadjeżdżający samochód.
Do zdarzenia doszło we wtorek
w godzinach wieczorny. Jak ustalili

policjanci, do jednego ze sklepów
samoobsługowych wszedł młody
mężczyzna, zabrał z półki 2 butelki
alkoholu o wartości ponad 100zł
i jak gdyby nigdy nic wyszedł nie
płacąc za towar. Nastoletniego złodzieja próbowali zatrzymać ochroniarze. Doszło do szarpaniny. Gdy
okazało się, że 16-latek nie ma już
szansy na zabranie skradzionego

alkoholu, wybiegł ze sklepu. Przebiegając w miejscu niedozwolonym
przez jezdnię, nie zauważył nadjeżdżającego pojazdu. Nastolatek
został potrącony. Z obrażeniami
głowy i twarzoczaszki oraz licznymi
potłuczeniami trafił do szpitala.
O dalszym jego losie zdecyduje sąd
rodzinny.
Katarzyna Gwara
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Projekt społeczny

Promują czytelnictwo

- Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła – to właśnie te
słowa Wisławy Szymborskiej
przyświecały uczennicom I Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego, które rozpoczęły realizację projektu
społecznego mającego na celu
propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci, młodzieży i osób starszych.
W realizację projektu zaangażowały się Oliwia Figzał, Patrycja
Grochowina, Marta Majka, Julia

Pałuszka oraz Marta Skrzypczyk.
Dziewczęta – za sprawą swojej
inicjatywy - chcą propagować czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży
i osób starszych. Zepół planuje
także organizacje dwóch zbiórek
książek na rzecz oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie oraz Domu Seniora nad
Strumykiem w Częstochowie.
Powstał już nawet plakat promujący projekt – od jakiegoś czasu
możemy go zauważyć w różnych
częściach miasta. Autorką loga
„Dzielbook” jest młoda częstochowska artystka Weronika Puchała. W promocji projektu wzięły
udział także cenione lokalne firmy
i szkoły: Eco-team, Print and Eat,
Prolog, a także Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
oraz oczywiście I LO im. J. Słowackiego. Projekt realizowany jest
w ramach olimpiady społecznej
„Zwolnieni z Teorii”.

Częstochowa

Okradła konduktorkę, gdy
wypisywała jej mandat...
50-letnia złodziejka wykorzystała chwilę nieuwagi i ukradła
kobiecie kontrolującej bilety telefon
komórkowy.
Do
przestępstwa doszło, gdy konduktorka wypisała jej mandat
za podróżowanie pociągiem bez
ważnego biletu. Zatrzymanej
grozi 5 lat więzienia.
Częstochowscy policjanci zostali
wezwani na dworzec PKP. Powód?
W jednym z pociągów doszło do
kradzieży telefonu komórkowego.
Pokrzywdzoną była konduktorka. W chwili, gdy przeprowadzała ona
kontrolę dokumentów przewozu
osób i bagażu wśród podróżnych,

okazało się, że jedna z podróżujących nie miała biletu. Kiedy konduktorka wypisywała wezwanie
do zapłaty, 50-latka wykorzystała
jej nieuwagę i zabrała telefon
komórkowy – mówi asp. Sabina
Chyra – Giereś, oficer prasowy częstochowskich policjantów. Zanim
pokrzywdzona zorientowała się, że
została okradziona, złodziejka wysiadła z pociągu.
Policjanci ustalili rysopis 50-latki
i rozpoczęli jej poszukiwania. Kobieta ostatecznie została zatrzymana. W jej torebce funkcjonariusze
znaleźli skradziony telefon komórkowy. Złodziejka usłyszała już zarzut. Grozi jej do 5 lat pozbawienia
wolności.

Zgłoszenia przyjmowane do końca marca

Konkurs na dyrektora
Filharmonii Częstochowskiej
Do dnia 31 marca należy
składać dokumenty w ogłoszonym właśnie konkursie na
dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława
Hubermana.
Kandydat musi mieć m.in. ukończone studia wyższe magisterskie
– w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych;
minimum 5-letni staż pracy zawodowej; minimum 3-letni staż
pracy na stanowisku kierowniczym
w instytucjach kultury związanych
z działalnością muzyczną. Musi
także przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, zawierający w
szczególności: misję i wizję, cele
strategiczne, cele długoterminowe

(minimum na trzy sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali
jednego sezonu artystycznego) ze
wskazaniem planowanych działań
do ich realizacji oraz wskaźników ich
osiągnięcia, koncepcję finansowania
działalności filharmonii, umożliwiającą osiąganie tych celów.
Wymagania dodatkowe obejmują
m.in. znajomość zakresu działalności filharmonii, umiejętność
zarządzania projektami z zakresu
kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem
pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i
krajowych środowisk twórczych,
umiejętność kierowania zespołem,
zdolności organizacyjne, umiejętność negocjacji oraz działania
w warunkach dużego obciążenia
stresem, kreatywność, komunika-

tywność, a także znajomość wybranych ustaw.
Wymagane dokumenty można
składać na adres e-mail: rekrutacja@czestochowa.um.gov.pl,
lub ePUAP (www.epuap.gov.pl),
pocztą lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta: 42-217
Częstochowa, ul. Śląska 11/13, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nie
otwierać - Konkurs na kandydata na
stanowisko Dyrektora Filharmonii
Częstochowskiej”, do 31 marca.
Rozpatrzenie złożonych ofert
nastąpi do 31 maja. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną
dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać
pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub
pod numerem 34 37 07 286.

Dar od papieża

Odpust zupełny na Jasnej Górze
Sanktuarium
Jasnogórskie
otrzymało niezwykły dar od
papieża Franciszka. To przywilej odpustu zupełnego „in
perpetuo”, czyli mającego „wieczystą moc” dla wszystkich
wiernych odwiedzających to
święte miejsce.
Dar papieża to odpowiedź na
prośbę generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego.
- Uzyskiwanie różnych odpustów
w sanktuariach to przywilej wielu
miejsc na świecie, jednak otrzymanie go na zawsze, czyli bez konieczności ponawiania w różnych

okolicznościach, np. z racji jubileuszy, to już wyróżnienie szczególne
– podkreśla o. Stanisław Tomoń
z biura prasowego Jasnej Góry.
Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w
stanie łaski uświęcającej, po przyjęciu komunii św. i modlitwie za
papieża. Do warunków odpustu
jasnogórskiego należy dołączyć:
nawiedzenie Jasnej Góry w formie
pielgrzymki, modlitwę o wierność
Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz
prośbę o obronę instytucji rodziny.
- Odpust ten wierni mogą otrzymać

za siebie lub za zmarłych - podkreślał w odczytanym słowie ks. prał.
Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, konfrater Zakonu
Paulinów. - W uroczystość odpustową, w każde liturgiczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny,
raz w roku, w dniu dobrowolnie wybranym, przez jakiegokolwiek wiernego, ilekroć z pobożności, licznie
tutaj będą pielgrzymować.
Z daru odpustu skorzystać mogą
także osoby, które fizycznie nie
mogą przybyć na Jasną Górę, ale
wyrażą takie pragnienie i będą
się modlić przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Dzień Otwarty

Przedszkolaki odwiedziły starszych kolegów

Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi, pokaz
tańca w wykonaniu pierwszaków, warsztaty ekologiczne,
językowe, plastyczne, taneczne,
sportowe,
multimedialne
i pyszne przekąski – między innymi takie atrakcje czekały na
przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 16. A wszystko to za
sprawą Dni Otwartych. Mali goście wspólnie z rodzicami mogli
przyjrzeć się bliska placówce i
porozmawiać z kadrą pedagogiczną oraz starszymi kolegami.
Dzień otwarty rozpoczął się od

spotkania w sali gimnastycznej.
Tam wszystkich zgromadzonych
powitał dyrektor „Szesnastki” Jarosław Nurek. - W sumie w naszej
szkole mamy osiemnaście nowoczesnych klasopracowni. To pozwala na zapewnienie nauki w
systemie jednozmianowym – podkreślał. - W „Szesnastce” pracuje
doświadczona i wykwalifikowana
kadra pedagogiczna. Dzięki temu
nasi uczniowie odnoszą liczne
sukcesy w najróżniejszych konkursach – nie tylko międzyszkolnych,
ale również ogólnopolskich. Poza
tym proponujemy wiele zajęć pozalekcyjnych oraz różne formy

aktywności psychoruchowej, wyjścia na lodowisko, basen, zabawy
z animatorem, organizujemy także
wycieczki i rajdy – wyliczał Jarosław Nurek. Po przedstawieniu
zalet placówki, przyszedł czas na
część artystyczną. Uczniowie klasy
piątej zaprezentowali swoje talenty
aktorskie podczas spektaklu, w
którym Kubuś Puchatek wspólnie z
przyjaciółmi uczył dobrych manier.
Na zakończenie umiejętnościami
tanecznymi popisali się uczniowie
klasy pierwszej.
Podczas Dnia Otwartego przedszkolaki miały okazję zwiedzić
całą placówkę. Poza tym mogły

wziąć udział w zorganizowanych
specjalnie dla nich warsztatach.
Uczniowie „Szesnastki” wspólnie
z rodzicami i kadrą pedagogiczną
zadbali też o słodkie przekąski i pamiątkowe upominki dla przedszkolaków. Dzień otwarty udowodnił,
że „Szesnastka” to nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede
wszystkim troska o ucznia, możliwość rozwijania swoich talentów
oraz miła i przyjazna atmosfera.

Nabór do klas pierwszy szkół
podstawowych na rok szkolny
2020/2021 rozpoczął się 2 marca.
Na zgłoszenie dziecka jest czas
do 16 marca. System pozwala na
kandydowanie równocześnie do
3 oddziałów klas, w kolejności
zgodnej z preferencją. Rekrutacja
dotyczy uczniów zamieszkałych w
obwodzie danej szkoły oraz dzieci
spoza obwodu, jeśli dana szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Pomoc dla rolników

ARiMR dofinansuje
inwestycje chroniące
przed ASF lub powodzią
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje
pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć
swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. Wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w
urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. Nabór
wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” rusza 19 marca.
Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana
jest do dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą
nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące
ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na
tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł
w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość
dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć
80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc
można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie
lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.
Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są
spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia
zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki
samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym
okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit
dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do
17 kwietnia.
Oprac. Katarzyna Gwara

Galeria Jurajska

Galeria Jurajska zachęca dzieci
do poznawania świata. Robi to
jednak dość w nietypowy sposób.
Pomagają jej w tym organizowane w centrum handlowym
spektakle teatralne oraz projekt
„Jurajska Airlines”, który zabiera
dzieci w podróż dookoła wyobraź,
łącząc naukę z zabawą.
Jak dotąd zorganizowano 2 takie
wydarzenia. Podczas pierwszego
dzieci poznały biegun północny,
a podczas drugiego zwyczaje
panujące we Francji. Każda z teatralnych wycieczek przyciągnęła
ponad 60 małych widzów.
Kolejny spektakl zaplanowano
na 7 marca. Tego dnia w Galerii Jurajskiej grany będzie
„Detektyw Lupa na tropie ABECADŁA”. Jego akcja toczy się
wokół zagadki językowej, którą
rozwikłać będzie musiało biuro
detektywistyczne.
Przedstawienie oprócz tego, że będzie
bawić, będzie przede wszystkim
uczyć. Całości towarzyszyć będą
bowiem warsztaty oraz zabawy,
w tym „detektotrening”, podczas
którego dzieci dowiedzą się, jak
zostać detektywem.
- Każdy ze spektakli, jaki przy-

Miejska kasa
dla chcących być „eko”
Częstochowianie ponownie będą
mogli starać się o dotacje do
montażu kolektorów słonecznych, modernizacji systemów
grzewczych oraz usuwania elementów
budowlanych
zawierających azbest. Kiedy
ruszy nabór wniosków? Tego na
razie nie wiadomo.
- Miejskie dotacje mają skutkować poprawą stanu środowiska
i zmniejszeniem uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza – podkreśla Marcin Breczko
z biura prasowego magistratu.
Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane
do realizacji po dacie podpisania
umów dotacji, jednak nie później
niż do 15 września 2020 roku. O dotacje mogą ubiegać się osoby
fizyczne posiadające tytuł prawny
do nieruchomości. W roku złożenia
wniosku nieruchomość taka nie
może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową,
bez względu na jej formę prawną
oraz sposób realizacji - tłumaczy.

SYSTEMY GRZEWCZE

KOLEKTORY SŁONECZNE

Gmina udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego
węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego
ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła
– oprócz urządzeń przenośnych),
kotłem gazowym, olejowym lub
na paliwo stałe z automatycznym
sposobem zasilania paliwem bez
rusztu awaryjnego, który spełnia
przynajmniej standard emisyjny
zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
PN-EN 303-5:2012.
Dofinansowanie wyniesie do 70%
kosztów netto wykonania przyłącza
do węzła cieplnego wraz z węzłem
lub zakup nowego źródła ciepła (bez
kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej
niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia
kotła opalanego węglem podłączeniem
do sieci co, ogrzewaniem elektrycznym,
kotłem gazowym lub olejowym.
Jeśli chodzi o wymianę na kocioł
na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50% ceny netto nowego
pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacja obejmie pokrycie części
kosztów zakupu i montażu kolektorów wspomagających system
grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do
50% poniesionych kosztów netto
(bez kosztów projektu), jednak nie
więcej niż 5 tys. zł.
USUWANIE AZBESTU

Dofinansowywane będą koszty
demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych)
z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu
oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji
wyniesie do 60 % kosztów netto
poniesionych przez wnioskodawcę
– nie więcej niż 4 tys. zł.
Zadania inwestycyjne będą
kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia
kompletnego wniosku w ramach
środków zabezpieczonych na ten
cel w budżecie miasta.
Oprac. Katarzyna Gwara

Wspólna kampania

Edukuje dzieci
poprzez... spektakle
Organizowane od lutego
spektakle w Galerii Jurajskiej
przyciągają tłumy dzieci.
- Takich wydarzeń będzie
więcej i potrwają aż do
czerwca – zapowiadają
przedstawiciele
centrum
handlowego.

Dofinansowania

gotowaliśmy w ramach „Jurajska
Airlines” to spora dawka zabawy,
ale przede wszystkim edukacji.
W zgrabnej, humorystycznej
formie ujęta jest bowiem cenna
wiedza. Nadchodzący spektakl
poświęcony jest językowi polskiemu, ale kolejne już m.in. idei
zero waste, zwyczajom wielkanocnym czy nowym technologiom - zapowiada Violetta
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.
W sumie w ramach „Jurajska
Airlines” od lutego do czerwca
zaplanowano aż 9 przedstawień. Każde z nich grane jest
dwukrotnie o godz. 14.30 oraz
o godz. 17.00. Kolejne spektakle
zaplanowano na 21 marca („Na
straganie - historia prawdziwa”)
oraz 4 kwietnia („Gorączka
w Wielkanogrodzie”).
Na samym oglądaniu spektakli
nie kończą się atrakcje. Dzieci
uczestnicząc w nich zbierają do
specjalnych paszportów pieczątki. Po zebraniu pieczątek ze
spektakli 1-3 (tj. z 8 i 22 lutego
ora 7 marca) uczestnicy zabawy
dostają kupon na zestaw Pasi
Kids do restauracji Pasibus na
terenie Galerii Jurajskiej, za pieczątki ze spektakli 4-6 dostają
wyjątkowego, pluszowego misia,
z kolei za pieczątki ze wszystkich spektakli tj. od 1 do 9 kartę
podarunkową Galerii Jurajskiej
o wartości 100 zł!
Oprac. Katarzyna Gwara

Pozytywnie zakręceni
w cyberprzestrzeni

Jak sobie radzić z hejtem? Gdzie się zgłosić po
pomoc? Na te i wiele innych pytań uczniowie częstochowskich szkół podstawowych znajdą
odpowiedź podczas kampanii profilaktycznej „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni”.
Kampania to efekt współpracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie z Wydziałem
Prewencji KMP w Częstochowie. - Celem kampanii jest
walka z hejtem internetowy wśród uczniów szkół podstawowych. Chodzi przede wszystkim o klasy szóste, siódme
i ósme – mówi Ewa Mucha, zastępca dyrektora Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Działania w ramach kampanii będą prowadzone kilkutorowo. Inicjatorzy zorganizowali już pierwsze spotkanie
z pedagogami, podczas którego przedstawione zostały
założenia i plan działania. - Hejt w internecie dla nas dorosłych jest czymś mało zrozumiałym. W czasach naszej
młodości taki problem bowiem nie istniał – podkreśla mł.
asp Daniel Zych, koordynator projektu ze strony komendy.
- Ciężko nam zrozumieć, jak czuje się ofiara przemocy, a co
za tym idzie, zrozumieć jej potrzeby, obawy... Z najnowszych badań Akademii NASK wynika, że zaledwie 23%
dzieci nie spotkało się z przemocą w internecie. Dla zde-

cydowanej większości hejt jest więc czymś powszechnym.
I właśnie na ten problem chcielibyśmy zwrócić uwagę.
Będziemy namawiać najmłodszych, aby informowali
o wszelkich niepokojących sytuacjach – zaznaczał mł. asp
Daniel Zych.
W ramach kampanii zaplanowano spotkania z młodzieżą
w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Podczas
„Czwartków z cybermocą” odbywać się będą prelekcje
funkcjonariuszy, psychologów i pedagogów. Uczniowie
podstawówek dowiedzą się między innymi dlaczego hejt
jest zły, a także nauczą się, jak sobie z nim radzić. Poza tym
na terenie podstawówek odbywać się będą pogadanki
i warsztaty. Młodzież gościć będzie funkcjonariuszy z poszczególnych komisariatów z danego terenu. Oprócz tego
zorganizowany zostanie konkurs – zadaniem uczestników
będzie nakręcenie spotu dotyczącego cyberprzemocy.
Co istotne, działaniami będą objęte również szkoły
specjalne. - Mamy bowiem sygnały, że uczniowie tych
placówek są mocno narażeni na hejt internetowy i nie
potrafią sobie z tym poradzić – dodaje Ewa Mucha.
Kampania będzie trwać do czerwca. Zakończy się konferencją podsumowującą.
tekst i zdjęcia: Katarzyna Gwara
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MASECZKI NA KORONAWIRUSA

Sprzedawcy zarabiają na niewiedzy kupujących?
Dokończenie ze str. 1

Ostatnie tygodnie dla Polaków, były
wzmożonym czasem zakupów maseczek w
sieci. Jak można zaobserwować na aukcjach,
maseczki, które jeszcze nie tak dawno
można było dostać po 4 zł za 10 szt., dziś
już kosztują 99 zł. Hitem sieci i po części
też powstających memów, związanych z koronawirusem są maseczki przeciw pyłowi...
budowlanemu, które internetowi sprzedawcy oferują po 100 zł. Cieszą się one
sporym zainteresowaniem. Zostało sprzedanych już ponad 2000 szt., a kupującym
nie przeszkadza to, że wcześniej kosztowały
2,50 zł. Okazuje się, że filtrują one maksymalnie kilkanaście tysięcy razy większe zagrożenia niż koronawirus.
Poniżej 0,1 mikrometra, mierzy obecnie
największy wróg ludzkości - koronawirus.
Cząstki wirusa są przenoszone głównie
drogą kropelkową (kaszel, kichanie, mówienie), za pomocą tzw. aerozolu biologicznego, wynoszącego od 20 do 300
mikrometrów średnicy.
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania

i Kontroli Chorób (European Centre for
Disease Prevention and Control - ECDC)
informuje, w swoim komunikacie, że jeśli
maseczki ochronne na twarz, są stosowane
przez zakażonych, to pomagają zapobiegać
przenoszeniu się koronawirusa na zdrowe
osoby z najbliższego otoczenia. Jednak noszenie maseczek przez osoby zdrowe, w
celu zapobiegania infekcji, nie jest już tak
efektywne, a może przynieść zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego, co zaznaczają specjaliści ze Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) i wydają szczegółowe zalecenia, co do stosowania maseczek.
- Przed kontaktem z maską, pamiętaj, żeby
zadbać o higienę dłoni. Użyj żelu antybakteryjnego lub dokładnie umyj dłonie - pod
bieżącą wodą, stosując mydło.
- Zadbaj o to, żeby przywierała ona dokładnie do twarzy, zasłaniając dokładnie
usta i nos. Każde niedociągnięcie zwiększa
ryzyko zarażenia.
- Staraj się nie dotykać założonej już
maseczki, a jeśli musisz już to zrobić, to
niezwłocznie umyj dłonie, jednocześnie
pamiętając, by dotykać po drodze jak naj-

mniejszej ilości rzeczy.
- Zdejmij maseczkę i zastąp ją kolejną,
gdy poczujesz, że jest zawilgocona. Wilgoć i
ciepłe powietrze wydychane z ust to doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii.
- Zdejmując maseczkę pamiętaj, by nie dotykać jej od strony nas chroniącej. Rób to
tylko i wyłącznie za uchwyt znajdujący się
za uszami.
- Po zdjęciu maseczki, nie próbuj jej suszyć
i ponownie użyć. Zużytą maseczkę umieść
w szczelnym woreczku lub pojemniku i wyrzuć do kosza, a dłonie dokładnie umyj.
WHO alarmuje w swoich rekomendacjach,
o racjonalne gospodarowanie środkami
medycznymi, w szczególności maseczkami
ochronnymi, co pozwoli nie dopuścić do
niepotrzebnego marnowania. WHO zaznacza, że osoby, u których nie występują
objawy oddechowe, takie jak kaszel, nie
muszą stosować maski medycznej. Grupą,
która musi stosować maseczki jest grupa
osób z objawami COVID-19 oraz osoby,
które opiekują się osobami z objawami
kaszlu i gorączki.
Jak się okazuje, dbanie o higienę,

SZKODLIWA SUBSTANCJA

Herbatka ziołowa wycofana ze sklepów
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Lord Nelson, Herbatka ziołowa
Rumianek o smaku karmelowym, 28 g
Numer partii: L6716/3/312
Data minimalnej trwałości: 11.2021
Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k.,
Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo
Podgórne
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma Lidl niezwłocznie podjęła dobrowolną decyzję
o wycofaniu z rynku wadliwego artykułu. Informacja
dla klientów została zamieszczona w sklepach, w których go sprzedawano.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują
proces wycofywania produktu z rynku.
Zalecenia dla konsumentów:

Herbatka ziołowa o smaku karmelowym, którą
można było kupić w sklepach sieci Lidl, została
wycofana z obrotu. Powód? Wykryto w niej stężenie niebezpiecznej substancji, która może
przyczyniać się do rozwoju nowotworów.
Konkretnie chodzi o produkt „Lord Nelson, Herbatka
ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g” z
datą minimalnej trwałości 11.2021, o numerze partii
L6716/3/312. Badania, podczas których stwierdzono
nieprawidłowości, zleciła sama sieć Lidl. W trakcie kontroli wykryto stężenie niebezpiecznej substancji, która
może przyczyniać się do rozwoju nowotworów – konkretnie chodzi o podwyższony poziom alkaloidów pirolizydynowych (substancji naturalnie występujących
w roślinach). Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny poinformowali, że spożycie tego produktu może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Produkt z partii wskazanej w komunikacie nie powinien być spożywany.
Firma Lidl poinformowała klientów o możliwości
zwrotu produktu w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.
Alkaloidy pirolizydynowe są toksynami naturalnie
występującymi w wielu gatunkach roślin i prawdopodobnie są najbardziej rozpowszechnionymi związkami
toksycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Silnie pobudzają
one ośrodkowy układ nerwowy oraz korę mózgową,
a także mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej i biegunkę. Ich długoterminowy wpływ może
być zagrożeniem dla zdrowia ze względu na ich potencjalną rakotwórczość.

Katarzyna Gwara

zwłaszcza dłoni, ma jeszcze jeden kluczowy
aspekt. Dr Wang Guangfa, szef Oddziału
Chorób Płuc w Szpitalu Uniwersyteckim w
Pekinie, wysunął teorię, którą potwierdzają
eksperci ds. wirusologii, że do jego zarażenia mogło dojść wskutek kontaktu oczu
z dłońmi. Oczy są połączone z nosem kanałem łzowym.
Bartosz Madej

MINISTERSTWO ZDROWIA

Program
profilaktyczny
Blisko 11 mln Polaków od 40.
do 65. roku życia w ciągu 5 lat
zostanie objętych programem
badań profilaktycznych. W ten
sposób Ministerstwo Zdrowia
chce na wczesnym etapie wykrywać choroby cywilizacyjne i
zdiagnozować je, gdy nie dają
jeszcze żadnych niepokojących
objawów.
Program jest skierowany od osób
od 40. do 65. roku życia. Skorzystać z niego będą mogli wszyscy
- zarówno osoby pracujące, jak i
te, które prowadzą działalność
gospodarczą lub są bez pracy, ale
mają ubezpieczenie zdrowotne.
Badania będzie można wykonać
w ramach medycyny pracy (w
przypadku pracowników) lub w
ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) dla osób, które
nie podlegają badaniom pracowniczym. W pierwszym przypadku
specjaliści będą mogli je wykonać
w ramach obowiązkowych badań
profilaktycznych:
wstępnych,
okresowych oraz kontrolnych. O
możliwości odbycia dodatkowych
badań będą informować pracodawcy. Program będzie bezpłatny.
Chcąc udać się do lekarza, nie
będziemy potrzebować żadnego
dodatkowego skierowania (pracownik otrzyma informację o
możliwości wykonania dodatkowych badań razem ze skierowaniem na badania profilaktyczne w
zakresie medycyny pracy).
W ramach programu „Profilaktyka Plsus” lekarz oceni indywidualne czynniki ryzyka zachorowania
na najbardziej rozpowszechnione
choroby. W tym celu – w ramach
pakietu podstawowego - wykona
badania krwi, w tym morfologię,
zmierzy poziom glukozy, stężenia
cholesterolu, dokona pomiaru
tętna i ciśnienia tętniczego, określi
współczynnik masy ciała (Body
Mass Index – BMI), a także dokona
oceny czynników wystąpienia u

pacjenta chorób układu krążenia,
onkologicznych lub cukrzycy. Jeśli
wyniki będą niepokojące, lekarz wykona bardziej szczegółowe badania
laboratoryjne, EKG, USG lub skieruje
na konsultację m.in. do kardiologa,
diabetologa czy onkologa.
Program
nakierowany
jest
przede wszystkim na wczesne
rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy.
Wiele chorób, zwłaszcza w początkowym stadium rozwoju, nie
daje prawie żadnych niepokojących oznak. - Nowotwór w pierwszym okresie nie boli. Gdy pojawi
się ból może być już za późno na
całkowite wyleczenie. Dzięki badaniom profilaktycznym można
wykryć chorobę bardzo wcześnie
i uniknąć długotrwałego, czasami już nieskutecznego leczenia,
które jest konsekwencją zbyt
późnej diagnozy – podkreśla resort zdrowia.
Jeśli zidentyfikowane zostanie
ryzyko, realizowany będzie pakiet
pogłębiony. Poza tym pacjenci
będą mogli skorzystać także z
badań przesiewowych realizowanych w ramach ogólnopolskich
programów zdrowotnych, regionalnych programów zdrowotnych oraz Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN).
Program będzie finansowany
w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowane koszty
to ok. 1,8 mld w ciągu pięciu
lat. Oczywiście wszystko zależeć
będzie od liczby osób, u których
wystąpią wskazania do pakietu
rozszerzonego. Badania będą
możliwe do przeprowadzenia od
1 stycznia 2021 r. Związane jest
to z koniecznością przeprowadzenia procesu legislacyjnego
i wprowadzenia zmian organizacyjnych przez podmioty, które
będą realizowały program.
Katarzyna Gwara
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Kobiecy świat męskim okiem

8 marca to dzień dedykowany przedstawicielkom płci pięknej. Jak na nasz świat patrzą mężczyźni?
Jakie cechy u kobiet ceni Pan najbardziej?
Bardzo dobrze, że współczesne kobiety są często niezależne, twórcze, nastawione na osobisty
i zawodowy rozwój, a jednocześnie w tym wszystkim potrafią - we właściwy sobie sposób pięknie różnić się od mężczyzn. Bardzo to sobie cenię, bo bez tych różnic i męsko-damskiej
różnorodności świat byłby nieporównanie uboższy.
Jakich cech zazdrości Pan kobietom?
Staram się nikomu osobiście nie zazdrościć, ale są na pewno cechy, które mężczyźni mogą
u kobiet podziwiać. Moim zdaniem kobiety potrafią np. wiele rzeczy robić równocześnie, łączyć wiele zajęć. Są w tym zakresie chyba bardziej wszechstronne od mężczyzn. Mają m.in.
umiejętność skutecznego skupiania się na sprawach zawodowych, trzymając cały czas rękę
na pulsie życia rodzinnego lub jednocześnie wykonywać kilka praktycznych codziennych,
domowych czynności.
Każdy ma na pewno indywidualne refleksje i jest w stanie wymienić wiele powodów, dla
których kobiety można i należy podziwiać, w każdym razie - na pewno czynią one ten świat
dużo lepszym i piękniejszym.
Wszystkim Kobietom z okazji ich Święta życzę dużo szczęścia, braku codziennych zmartwień,
optymizmu, realizacji życiowych planów oraz jak najlepszego zdrowia.
Niech dalej będą inspiracją dla świata i lepszą jego połową, niech „zarażają” uśmiechem
i pozytywną energią brzydszą część ludzkości.
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Za co Pan Wójt ceni kobiety?
Przede wszystkim cenię kobiety za umiejętność słuchania, spontaniczność,
pewność siebie, poczucie humoru, troskliwość.
Czego im Pan zazdrości?
Niczego nie zazdroszczę, po prostu je podziwiam!
Z okazji Dnia Kobiet….
W tym szczególnym dniu pragnę złożyć życzenia Wszystkim Paniom - w szczególności Mieszkankom Gminy Poczesna: dużo zdrowia, pogody ducha i powodów do dumy.
Wasza delikatność, troskliwość, uśmiech i jednocześnie siła z jaką pokonujecie
wyzwania zasługują na słowa uznania i szacunku. Dzięki Wam Drogie Panie
świat staje się lepszy i piękniejszy, a słowa „ dom”, „rodzina” i „miłość” nabierają
znaczenia.
W imieniu samorządu Gminy Poczesna życzę spełnienia najskrytszych marzeń,
abyście zawsze czuły się doceniane i potrzebne, aby każdy dzień był dla Was
Dniem Kobiet.
Krzysztof Ujma
Wójt Gminy Poczesna

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.”
Wszystkiego najlepszegoz okazji Dnia Kobiet!
- życzy męska ekipa nowo otwartego salonu salonu Giant Częstochowa

A jakich cech zazdrościsz kobietom?
Paniom zazdroszczę przede wszystkim
tego, że... mają wyższy próg bólu. Mogę się
tutaj posłużyć prostym przykładem – idę z
żoną do dentysty, ja oczywiście proszę o jak
najsilniejsze znieczulenie, a ona idzie na
„żywca” i nawet nie wspomni, że ją cokolwiek bolało. Ja w takiej sytuacji pewnie bym
zemdlał (śmiech).

Jakie cechy u kobiet ceni Pan najbardziej?
Oczywiście kobiety musimy cenić już za samo to, że są kobietami.
Mógłbym się rozpisać w nieskończoność, za co ja cenię kobiety.
Są naszym obiektem zainteresowań już od lat dziecięcych, żeby
później przekształciło się to młodzieńcze zainteresowanie w miłość, a następnie w rodzinę. Dla mnie kobieta jest jak kwiat, który
jest piękny, ale jednocześnie delikatny i kruchy. Kwiat, którym
powinniśmy się opiekować i cieszyć jego pięknem.
Jakich cech zazdrości Pan kobietom?
Ja nie zazdroszczę kobietom ich cech. Ja się cieszę, że cechy,
jakie posiadają są tak inne od naszych męskich.
Kto rządzi u Pana w domu?
U mnie w domu oczywiście, że rządzi kobieta, a ja się z tego
cieszę i postępuję tak, aby to rządzenia przynosiło jej radość.

Drogie Panie! Z okazji Waszego święta życzę,
aby każdy Wasz dzień był wyjątkowy!

Wszystkim Paniom w dniu ich święta życzę samych pogodnych
dni i uśmiechu na co dzień.

Jakie cechy u kobiet cenisz najbardziej?
U kobiet cenię przede wszystkim inteligencję
i ambicję.

Marcin Najman, częstochowski sportowiec

Michał Świącik,
prezes klubu Eltrox Włókniarz Częstochowa

Jakie cechy u kobiet cenisz najbardziej?
U kobiet cenię przede wszystkim
inteligencję, kulturę i urodę
A jakich cech zazdrościsz kobietom?
Paniom zazdroszczę dokładnie
tych samych cech, które wymieniłem w poprzedniej odpowiedzi.
Paniom w dniu ich święta życzę,
aby mężczyźni byli lepsi dla kobiet

W dniu Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
Wszelkiej pomyślności, radości i miłości.
Wszystkiego najlepszego życzy Raków Częstochowa

Aleksander Krysiak,
dyrektor ds. projektu firmy Dreier

DZIEŃ KOBIET
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Kobiecy świat męskim okiem

8 marca to dzień dedykowany przedstawicielkom płci pięknej. Jak na nasz świat patrzą mężczyźni?
Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci przeciwnej?
Kobiety mają zupełnie inne spojrzenie na świat i dlatego wiele rzeczy robią zdecydowanie
lepiej. Z tego też powodu w wielu kwestiach zdaje się właśnie na nie – mają lepsze wyczucie
i intuicję. U kobiet cenię również asertywność. Tej cechy mężczyźni mogą pozazdrościć paniom. Nie bez powodu mówi się, że „tam, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. U kobiet
cenię też kreatywność. Nietypowe spojrzenie na świat, zaskakujące inspiracje i pomysły, sprawiają, że mieszkańcy odwiedzają nas również w niedziele niehandlowe.
Kto rządzi u Pana w domu?
Oczywiście, że kobiety. Nie ma w tej kwestii żadnej dyskusji. Staramy się rzecz jasna zachować zasady demokracji, ale nie zawsze jest to możliwe (śmiech). Zresztą według mnie w
niemal każdym domu rządzą kobiety, tylko niektórzy mężczyźni po prostu nie zdają sobie z
tego sprawy.
Wszystkim koleżankom z pracy oraz klientkom Galerii Jurajskiej pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia z okazji ich święta! Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym oraz oczywiście zadowolenia z nas, mężczyzn!
Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej

Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci przeciwnej?
W kobietach najbardziej cenię intelekt. Uwielbiam ich
hart ducha, niezłomność i zaciętość w dążeniu do celów.
W Eco-team, prawie połowę osób odpowiedzialnych za
rozwój firmy stanowią właśnie kobiety. Są on niezwykle,
niemal codziennie udowadniają to, że świetnie radzą
sobie w branży, pozornie zdominowanej przez mężczyzn.
Jedno z najważniejszych stanowisk w firmie piastuje kobieta. Odpowiada ona za cały pion realizacyjny firmy.
Jakich cech zazdrości Pan kobietom?
Myśle, ze nie ma takiej rzeczy. Uważam wszyscy jesteśmy
absolutnie wyjątkowi. Każdy i każda z nas posiada wiele
mocnych stron, niezależnie od płci.
Kto rządzi w Pana domu?
Jestem ojcem dwóch córek i szczęśliwym mężem. Jak
widać nie mam wielu szans, gdyż zawsze jestem przegłosowany. Do tego jest jeszcze kotka. A tak na poważnie, w
naszym domu zdanie każdego członka
i każdej członkini, respektowane jest na równi. Na co dzień
dzielimy się obowiązkami i wspólnie podejmujemy decyzje.
Z okazji Dnia Kobiet, chciałbym życzyć wszystkim paniom
odwagi do zmieniania naszej planety na lepsze. Aby siła
oraz pasja, które drzemią w każdej kobiecie nigdy nie straciły
swojego ducha. Dzielmy się dobrą energią !
Dlaczego Dzień Kobiet przypada 8 marca?
Bo kobiety to ósmy cud świata!
Jerzy Pałuszka, prezes zarządu Eco-Team

Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci
przeciwnej?
U kobiet cenię sobie przede wszystkim
subtelność.
Czego im Pan zazdrości?
Zdolności organizacyjnych.
W dniu Święta Wszystkich Pań, życzę
Wam by trwało przez cały rok!
Maciej Hasik,
rzecznik prasowy MPK i MZDiT

Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci przeciwnej?
U kobiet cenię delikatność.
Czego im Pan zazdrości?
Paniom pozazdrościć można podzielności
uwagi.
Drogie Panie, z okazji Waszego Święta, życzę Wam
przede wszystkim, aby ziściły się Wasze marzenia i
by uśmiech nie opuszczał Waszych twarzy nie tylko
w dniu święta, ale każdego dnia przez cały rok.
Mariusz Sikora, prezes MPK

Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci przeciwnej?
W kobietach bardzo cenie wrażliwość
oraz umiejętność rozwiązania problemów
z ogromną delikatnością i uśmiechem na
ustach, a także kobiece ciepło.
Czego im Pan zazdrości?
Zazdroszczę umiejętności słuchania i spontaniczności.
Kto rządzi w Pana domu?
Nie rywalizujemy , tylko uzupełniamy się w
różnych płaszczyznach codziennego życia.
Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci przeciwnej?
Cenię troskliwość, opiekuńczość, delikatność.
Czego im Pan zazdrości?
Wspomnianej cierpliwości właśnie oraz dobrej organizacji.
Kto rządzi w Pana domu?
W domu rządzi żona.

Jeżeli chodzi o kilka słów od serca to podzielę
się tutaj niepełnym cytatem z dedykacją dla
mojej żony Moniki:

Jakie cechy najbardziej ceni Pan u płci
przeciwnej?
Cechą, którą cenię najbardziej u kobiet jest
zaradność.
Czego im Pan zazdrości?
Myślę, że można powiedzieć „zazdroszczę”
przenikliwości w ocenie innych ludzi.
Kto rządzi w Pana domu?
Oczywiście u mnie w domu rządzi żona.

Wszystkim kobietom życzę by zostały takie
jakie są, ponieważ kobiety i mężczyźni doskonale się uzupełniają.
Dalej życzę cierpliwości do mężczyzn i pielęgnowanie ogniska rodzinnego.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć
wszystkim Paniom w dniu ich święta szczęścia, miłości, pogody ducha i żeby były doceniane na co dzień, a nie tylko raz w roku.

Marcin Bocian,
właściciel firmy Meble Bocian

Łukasz Knysak,
właściciel firmy Heathome

„Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, odda Ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da Ci domowe
ognisko. Jeśli dasz jej żywność , ona da Ci posiłek Jeśli dasz jej nasienie, ona da Ci dziecko.
Jeśli dasz jej uśmiech , ona da Ci serce.”
Życzę wszystkim KOBIETOM, by pozostały
sobą - silne, niezależne, a zarazem wrażliwe i delikatne.
Komendant Miejskiej Policji w Częstochowie,
insp. Dariusz Atłasik

Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet.
ŁUKASZ KACPERAK
Kierownik działu sprzedaży.
GRUPA KROTOSKI. Autoryzowany Salon i serwis
VW w Częstochowie
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

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

Cz-wa, al. NMP 3,

l

tel. 34 365 53 14

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

l

tel. 34 368 19 45
Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

l

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

SPRZEDAM
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

n SPRZEDAM
- botki damskie ocieplane nr 38
- serwetkę białą żakardową
150x100 (bardzo ładną)
- kurtkę damską L pikowaną
(kolor: grafit)
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)
n SPRZEDAM programator do
pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
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 pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –
używaną w b. dobrym stanie
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM wannę metalową –
używaną w b. dobrym stanie,
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe
– używaną w b. dobrym stanie,
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi pokojowe
prawe i lewe - białe z szybami
miodowymi. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
n SPRZEDAM część do Chevroleta
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy 24H
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa
tel. 531 186 403

n WYNAJMĘ M3 50M , I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570
2

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

KUPIĘ
KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60-tych,
70-tych
zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , motorower
z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK,
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa,
Wierchowina, inne.
Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

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

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

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 DOM w szeregowej

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

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 Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

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 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz.
Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

obojętny -tel. 663 626 576

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

ATRAKCYJNY 40-LATEK
umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

Vitastiq2
tel. 508 157 381
MATRYMONIALNE
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 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

Miejsce pracy: Częstochowa

złom. Tel. 667 499 164

USŁUGI

n

PROGRAMISTA PHP

n PRZYJMĘ srebro, może być

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

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:

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

• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie o
 bowiązków na uczelni
z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole, u
 dział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego,zdobycia doświadczenia
zawodowego, przyjazną atmosferę w pracy

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

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

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

MOTORYZACJA
Są oferty

Kto wykona oświetlenie?
Do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wpłynęły
już oferty na wykonanie oświetlenia na węzłach Częstochowa
Północ, Częstochowa Jasna Góra,
Częstochowa Blachownia oraz
w rejonie MOP Wierzchowisko
oraz MOP Gorzelanka.
- Ofertę z najniższą ceną,
w kwocie 4 486 370,95 zł, złożyło MR Instal Makowski z Łodzi,
a najwyższą, Elmontaż z Żywca, na
kwotę 7 824 645,00 zł. Na sfinansowanie zamówienia zamierzamy
przeznaczyć 6 851 575,63 zł brutto –
informują przedstawiciele GDDKiA.
- Oprócz ceny przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenia okresu gwarancji.
Wszyscy oferenci zadeklarowali

wydłużenie czasu gwarancji jakości
na wskazane w przetargu elementy
oświetlenia o 5 lat – podkreślają.

• obsługę geodezyjną w zakresie
robót objętych przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje między innymi:

Termin realizacji:

• wykonanie robót związanych
z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej
od km 416+500 do km 437+800
na: węźle Częstochowa Północ
(Rząsawa) wraz z drogą krajową
DK1, węźle Częstochowa Jasna
Góra (Lgota) wraz z drogą krajową DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu
autostrady i jezdni zbiorczych),
węźle Częstochowa Blachownia
(Blachownia) wraz z drogą krajową DK 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58,
ul. Łukasiewicza;

GDDKiA wymaga, aby roboty
zostały wykonane w terminie
5 miesięcy licząc od daty zawarcia
umowy, w tym:
• 2 miesiące od daty podpisania
umowy - w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia
drogowego na węźle Częstochowa Północ wraz z drogą
krajową DK1, bez montażu sterowników opraw;
• 3 miesiące od daty podpisania
umowy - w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle
Częstochowa Jasna Góra wraz
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z drogą krajową DK43, bez montażu sterowników opraw;
• 5 miesięcy od daty podpisania
umowy - w zakresie pozostałych
robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich 3
węzłach.
Co jeszcze nas czeka na budowie?
Ostatnim węzłem, który zostanie
otwarty dla ruchu na tym odcinku
A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady A1 z DK46. - Planujemy,
że przy sprzyjających warunkach
pogodowych, możliwe to będzie
w II kwartale tego roku – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.
Kolejne przetargi
Do zrealizowania pozostaną prace
wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa
Jasna Góra oraz Częstochowa
Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu

11.

WA-352 (jezdnia lewa) na linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony
środowiska. Do realizacji są również
drogi serwisowe i technologiczne,
MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód,
MOP III Wierzchowisko Wschód
i Zachód oraz Obwód Utrzymania
Autostrady Lgota. - Do wykonania
pozostał również cały zakres robót
melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych
oraz zieleni. Ostatnim elementem
będzie wykonanie i wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu – podsumowują.
Budowa A1 nadal trwa
W przebudowie jest blisko
80 km trasy zbudowanej w okresie
PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Inwestycję podzielono na
pięć odcinków: cztery na terenie
województwa łódzkiego i jeden na
terenie województwa śląskiego.
Prace przy budowie A1 prowadzone
są pod ruchem, a kierowcy mają do
dyspozycji jedną jezdnię starej drogi
po której poruszają się w obu kierunkach. Na wysokości Piotrkowa
Trybunalskiego, w miejscu docelowego węzła na skrzyżowaniu A1
z DK74 powstało tymczasowe megarondo. Mniejsze ronda funkcjonują również w innych miejscach na
przebudowywanej drodze. Kierowcy
powinni liczyć się z dodatkowymi
utrudnieniami w ruchu jakie generują pojazdy obsługujące budowę.
Budowa ostatniego z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem
i Częstochową zakończy się w 2022
roku. Wraz z postępem robót ruch
będzie przenoszony na nową, szerszą
jezdnię przyszłej A1 co ma usprawnić
kierowcom podróżowanie.
Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 6 marca 2020 r.

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

TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 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

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

TOYOTA YARIS
1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT

41.700 zł

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 diesel,
rok prod. 2008,
4x4
30.900 zł

KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2010,
kraj.
19.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008

 22.900 zł
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
 38.900 - 39.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
 5.500 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj. 22.900 zł
19.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
14.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 39.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.
21.900 zł
16.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
21.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 52.900 zł
n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016
41.900 zł
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT
24.900 zł
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
47.500 zł
n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
 8.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł
15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n
n
n
n

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 29.900 zł
serwis, I - wł.
n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009
 26.900 zł
 9.200 zł
n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
 8.800 zł
23.900 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
16.900 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016
39.900 zł
F.VAT, I - wł.
n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008
11.900 zł
29.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy,
58.900 zł
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
19.900 zł
26.500 zł
n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł
22.900 zł
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
19.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
 9.900 zł
n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
17.900 zł
36.000 zł netto
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008
22.900 zł
F.VAT, I - wł.
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 TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł

12.
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PLEBISCYT SPORTOWY
PLEBISCYT 2019

Przeżyjmy to jeszcze raz...
Rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza sportowego regionu częstochowskiego w 2019 roku odbyło się 7 lutego
w Ratuszu Miejskim. Emocje już zdążyły opaść, a my chcemy przeżyć to jeszcze
raz. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie składa podziękowania redakcji „Życie Częstochowy i Powiatu”, Telewizji Orion, Miastu Częstochowa na czele z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, Wydziałowi Kultury,
Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu plebiscytu.

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

SPORT SZKOLNY
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MIEJSKIE IGRZYSKA DZIECI

Szaleństwa na lodowej tafli w wykonaniu najmłodszych
Kolejna grupa uczniów z częstochowskich szkół spędziła
przyjemnie czas na sztucznym lodowisku przy ulicy Boya-Żeleńskiego. Tym razem o miano najlepszej drużyny w
łyżwiarstwie szybkim rywalizowali uczęszczający do szkół
podstawowych z klas V i VI.
Zawody odbywały się w ramach Miejskich Igrzysk Dzieci
Szkolnego Związku Sportowego. Podobnie jak starsze koleżanki i koledzy ze szkół średnich, częstochowscy uczniowie
licznie stawili się – oczywiście wraz z nauczycielami - na lodowisku MOSiRu. - Wysokie temperatury w lutym nie przeszkadzały w łyżwiarskich wyczynach najmłodszym uczestnikom
Igrzysk Szkolnych. Lodowisko mimo iście wiosennej aury funkcjonuje na pełnych obrotach – podkreślają przedstawiciele
Szkolnego Związku Sportowego.
Regulamin zawodów był podobny, jak w przypadku szkół
ponadpodstawowych – zawodnicy mieli do pokonania dwa
dystanse, suma czasów dawała wynik końcowy całej drużyny.
W kategorii dziewcząt wygrał zespół Szkoły Podstawowej 7
pod opieką Marioli Sojdy. Wśród chłopców najlepsi okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, których przygotowała Celina Matyja.
Najlepsze drużyny wśród szkół podstawowych wywalczyły
awans do startu w zawodach wojewódzkich, które zaplanowano w marcu.





zdj. SP 40, ZSP 1

zdj. indywidualne - dziewczęta

KOMUNIKAT KOŃCOWY
IGRZYSKA DZIECI –ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE CZĘSTOCHOWA 20-21.02.2020r.
DZIEWCZĘTA
1.Szkoła Podstawowa 7
1.Marcjanek Wiktoria
2.Cendrowska Martyna
3.Trabczyńska Julia 33,52
4.Dądela Wiktoria 31,97
			
2. Szkoła Podstawowa 48
1.Babińska Maria 31,93
2.Nakonieczna Anna
3.Kwiatkowska Kaja 33,79
4.Góral Paulina
54,63
			
3. Szkoła Podstawowa 53

nauczyciel Mariola Sojda
29,73
45,22
74,95
36,03
52,82
51,25
84,77
47,99
79,96
3,59,68
nauczyciel Aneta Staszczyk
47,85
79,78
32,78
48,68
81,46
51,85
85,64
85,76
4,06,88
nauczyciel Sławomir Siorek

1.Engel Hanna
35,00
51,88
86,88
2.Gomoluch Maja 34,64
51,77
86,41
3.Klimczyk Maja 37,92
54,09
92,01
			
4,25,30
4. Szkoła Podstawowa 40 ZSP1 nauczyciel Anna Witczak
1.Bartolewska Oliwia
35,34
53,21
88,55
2.Kurek Joanna
43,14
56,63
99,77
3.Stachura Maria 40,26
59,60
99,86*
4.Rachwał Klaudia 36,99
52,86
88,95
			
4,37,27
5. Szkoła Podstawowa 13
nauczyciel Celina Matyja
1.Dramińska Wiktoria
32,90
51,09
83,99
2.Matuszczyk Nela 37,44
55,28
92,72
3.Góralczyk Natalia 40,40
60,58
100,78
4.Jasińska Amelia 40,48
60,49
100,97*
			
4,37,49
6. Szkoła Podstawowa 38
nauczyciel Robert Ogrodniczek
1,prasałek Amelia 37,16
55,82
92,98
2.Zając Martyna
39,22
59,39
98,61
3.Niglus Natalia
35,38
52,30
87,68
4.Krupa Natalia
57,48		
			
4,39,27
7. Szkoła Podstawowa 31
nauczyciel Anna Weran
1.Hilińska Nino
42,37
62,14
104,51
2.StachyraWiktoria 39,89
58,69
98,58
3.Sosna Julia
34,69
51,92
86,61
			
4,49,70
8. Szkoła Podstawowa 11
nauczyciel Anna Banasiak
1.Mrowiec Anastazja
36,36
54,50
90,86
2.Pęczak Patrycja 52,30
75,70
113,26*
3.Drzatwińska maja 45,20
68,06
113,26
4.Krawczyk Zuza 35,20
55,75
90.95
			
4,55,07
9. Szkoła Podstawowa 52
nauczyciel Lidia knaś-Wróbel
1.Cierpiał Kaja
43,54
64,44
107,98
2.Grzybowska Natalia
50,10
64,63
114,73*
3.Musialik Weronika 35,63
55,17
90,80
4.Wisniewska Nina 38,77
64,19
102,96
			
5,01,74
10 Szkoła Podstawowa 39
nauczyciel Beata Zajęcka
1.Wilk Adrianna
34,20
72,84
107,04
2.Waszczyk Anna 41,08
68,87
109,95
3.Kołodziejczyk Katarzyna
43,57
Nu
4.Posmyk Jola
42,36
67,99
110,35
			
5,27,34
11. Szkoła Podstawowa 29
nauczyciel Iwona Górawska
1.Iskara Olga
37,63
51,42
89,05
2.Sadkowska Klaudia
41,23
59,13
100,36
3.Parzonka Gabriela 40,22
62,06
102,28
4.Jaworska Pola 43,30
68,10
			
4,51,69

CHŁOPCY
1.SZKOŁA PODSTAWOWA 13
1.Lasoń Fabian
35,34
2.Debowski Dawid 33,53
3.Łyko Alan
35,29
4.Łyko Dawid
31.08

nauczyciel Celina Matyja
53,09
88,43*
52,69
86,22
49,88
88,40
49,96
80,96 II

2. SZKOŁA PODSTAWOWA 11 nauczyciel Anna Banasiak
1.Borowiecki Dawid 39,12
62,40
101,52*
2.Palacz Oliwier
37,98
57,22
95,20
3.Rakus Dawid
39,18
55,53
94,71
4.Dyja Maciej
33,26
47,69
80,95 I
			
4,30,86
3. SZKOŁA PODSTAWOWA 48 nauczyciel Aneta Staszczyk
1.Ruciński Jakub 31,51
49,98
81,49 III
2.Flis Alan
33,84
52,97
86,81
3.Klar Krzysztof
44,14
79,51
123,65
			
4,51.95
4. SZKOŁA PODSTAWOWA 53 nauczyciel Tomasz Tatarczyk
1.Żywna Krystian 35,67
55,50
91,17
2.Kopanicki Szymon35,39
54,47
89,86
3.Komański Michał 49,82
75,66
4.Ciura Franciszek 47,44
70,70
118,14
			
4,59.17
5. SZKOŁA PODSTAWOWA 40 ZSP1 Nuczyciel Anna Witkowicz
1.Markiewicz Mateusz
43,07
62,93
106,00
2.Porębiński Michał 40,75
60,48
101,23
3.Drabent Bartek 42,80
66,04
108,84
			
5,16,07
6. SZKOŁA PODSTAWOWA 39 nauczyciel Krzysztof Wróbel
1.Straczyński Antoni
39,78
71,24
111,02
2.Kieca Kajetan
39,90
61,89
101,79
3.Głowacki Kacper DQ
64,93
4.Zasada Łukasz 46,40
78,19
124,59
			
5,37,40







zdj. SP 7



zdj. SP 48



zdj. SP 53

zdj. SP 13

zdj.indywidualne I, II i III



zdj. SP 11
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ROZRYWKA

POZIOMO: 1) biesiada, wystawne przyjęcie; 4) ocenia jakość wina;
7) Alex, pseudonim Macieja Słomczyńskiego; 8) sklep z pralkami i tosterami; 10) „... nocy letniej” Szekspira; 11) orli na twarzy; 13) miasto
zakochanych; 14) muzyczne współbrzmienie dźwięków; 15) maturalna
zabawa; 16) główna szata księdza do mszy; 19) „... Juan De Marco”;
21) zasłona z grubej tkaniny; 25) słynne sanktuarium w Portugalii;
28) słodki lub kwaśny; 31) przeciwniczka; 32) smarowidło z apteki;
34) scena muzyczna; 35) nieduża wada w urządzeniu; 36) pylista gleba; 37) sygnał dźwiękowy w aucie; 40) iloraz inteligencji; 41) motyw
zdobniczy w architekturze; 43) dawniej miłowanie; 44) adorator, wielbiciel; 46) miłosna przygoda, flirt; 49) biegły, ekspert; 52) poprzedzają
ślub; 53) instrument z gryfem; 54) odważnie, dzielnie; 55) miękka tkanina bawełniana; 58) nagłe gwałtowne uczucie; 60) rzymska bogini miłości; 61) bożek, patron zakochanych; 62) miesiąc zakochanych;
63) kobiecy urok; 64) kolce do wspinaczki; 65) sekret; 67) z bukietem
i pierścionkiem; 70) pod nią całusy na wigilię; 71) kręci się w oku;
72) płomienność, namiętność.
PIONOWO: 1) przesłodzona herbata lub kawa; 2) głowy, z nadmiaru
wrażeń; 3) osłona na lampę; 4) wypoczynkowy mebel; 5) wolno, stopniowo; 6) miłosna schadzka; 7) ukochana Romea; 9) inaczej duet;
10) część meczu siatkówki; 12) wnyki miłości; 15) powtórka po brawach; 17) pokaz mody; 18) zbiór map; 20) podarunek Ariadny dla Tezeusza; 22) o idealnych, sprzyjających warunkach; 23) Delon, dawny
amant z ekranu; 24) anyżowy alkohol azjatycki; 25) bożek figlujący z
nimfami; 26) rytm serca; 27) bogata w karoten; 29) od pierwszego wejrzenia; 30) obsługuje w restauracji; 32) sytuacja bez wyjścia, potrzask;
33) romantyczne oświetlenie; 38) krótka, rymowana anegdota;
39) małże uznawane za afrodyzjak; 42) zając morski, ryba; 43) przyjaciel Kubusia Puchatka; 45) porcja żywnościowa; 47) siedziba bogów
greckich; 48) w muzyce inaczej przedtakt; 50) elektronika w lotnictwie;
51) buziak; 56) na celowniku Amora; 57) słodki kuzyn dyni; 59) brutto
lub netto; 60) czytelny, wyrazisty, jasny; 66) zjada męża po ślubie;
68) partner doskonały; 69) kłótliwa kobieta, jędza.

Litery z ponumerowanych pól
utworzą rozwiązanie

Rozwiązanie przyślij na adres:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 14.03.2020
i wygraj nagrodę - niespodziankę!

SPORT
PUCHAR POLSKI SENIORÓW I JUNIORÓW W TAEKWON-DO

Dragoni z Janowa
walczyli o medale

31 medali – w tym 13 złotych,
4 srebrne i 14 brązowych – wywalczyła
reprezentacja
Klubu
Sportowego „Dragon” z Janowa
podczas Pucharu Polski Seniorów
i Juniorów w Taekwon-do w Nowej
Rudzie. W zawodach tych wzięło
udział blisko 400 zawodników z 42
klubów. Dragońska reprezentacja
liczyła 26 zawodników, z których
część startowała w dwóch kategoriach wiekowych – zarówno jako
juniorzy i seniorzy. Sam turniej był
jednym z ważniejszych w bieżącym
roku, ponieważ dla seniorów były to
pierwsze eliminacje do Mistrzostw
Polski, z kolei dla juniorów – kwalifikacje do Kadry Narodowej.
Zawodniczki Alicja Slian i Laura Środowska rozpoczęły zawody od fantastycznych wygranych w formule walki
aranżowanej seniorów jak i juniorów.
Dziewczyny także zasiliły konto klubu
dwoma złotymi medalami Alicji oraz
dwoma brązowymi Laury w układach formalnych w kategorii wiekowej zarówno
seniorek i juniorek. Alicja zdobyła także
złoty medal w walkach do 45kg juniorek.
Nie pokonana okazała się również Alicja
Krzemińska, która stanęła na najwyższym
stopniu podium w kategorii układów seniorek stopni uczniowskich, natomiast jako
juniorka wywalczyła trzecie miejsce w tej
samej konkurencji. Karolina Dziura została
najlepszą zawodniczką Pucharu Polski
wśród seniorek dzięki zdobyciu brązowego
medalu w walkach 62 kg oraz złotego medalu w konkurencji technik specjalnych, w
których po dogrywce pokonała koleżankę
z klubu Julkę Bulską. Karolina dorzuciła
do swojej kolekcji także 2 złote medale
w walkach do 60 kg i technikach juniorek.
Julia Bulska poza srebrem w technikach
specjalnych seniorek dorzuciła srebro w
tej samej konkurencji juniorek. Nasza Dragonka z łatwością zwyciężyła konkurencji
walk -50kg juniorek. Kamil Radecki zajął
trzecie miejsce w konkurencji układów

seniorów I dan oraz brązowy medal
w walce aranżowanej z Patrykiem Bejm.
Z dwoma brązowymi medalami wraca
Paulina Węgrzyn, w kategoriach walk do
56kg i układach I dan seniorek. Magda
Tomalska sięgnęła po drugie miejsce
w walkach +75kg seniorek, a jej siostra
Ola po trzecie miejsce w kat.-68kg. Na
wielkie brawa zasługuje jeden z naszych
trenerów Zdzisław Synoradzki, który po
ciężkim boju wywalczył brązowy medal
w kat.+85kg. Mówiąc o najmłodszych,
Martyna Bobrowska w swoim debiucie
na Pucharze Polski została mistrzynią
swojej kategorii -55 kg. Laura Ochman po
świetnych pojedynkach zdobywa brązowy
medal w kategorii -65kg. Należy także
wspomnieć o Marysi Bojarskiej, która zaciekle walczyła i skończyła zawody z wynikiem dwukrotnego trzeciego miejsca w
walkach +65kg i technikach specjalnych.
Szczęśliwy okazały się także te zawody
dla Michała Karelusa, który również w
debiucie wywalczył brązowy medal. Wisienką na torcie możemy nazwać młodego, a jakże walecznego Mateusza Sliana,
który uzupełnił nasz worek medali swoimi
dwoma wygranymi konkurencjami - walk
juniorów do 50 kg i układów formalnych
stopni uczniowskich.
To historyczny moment dla naszego
klubu, po raz pierwszy stanęliśmy na podium
jako najlepszy klub w klasyfikacji generalnej
seniorów, na tak wysokiej rangi zawodach.
Wcześniej wielokrotnie wygrywaliśmy kategorie juniorów, którzy i na tych zawodach
nas nie zawiedli, tutaj również pokazaliśmy,
że nasz klub nie ma sobie równych w kraju.
Alicja i Mateusz Slian zostali najlepszymi zawodnikami Pucharu Polski Juniorów.
Trenerzy Jacek Wąchała, Marcin Szecówka
i Zdzisław Synoradzki są pełni dumy i zachwyceni występem swoich podopiecznych,
także tych, którym nie udało się zdobyć
medalu Pucharu Polski. Trenerzy wierzą, że
zebrali ogromne doświadczenie podczas
pojedynków z zawodnikami rangi krajowej.
Paulina Węgrzyn
opr. Paula Nogaj, zdj. KS Dragon
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AZS 2020 STOELZLE CZĘSTOCHOWA

Play-outy zamknięte w trzech meczach

Siatkarze Eco-Team AZS-u 2020 Stoelzle Częstochowa zwyciężyli trzy mecze w ramach fazy
play-out z MKS-em Bzurą Ozorkó i tym samym
zapewnili sobie utrzymanie, kończąc sezon
2019/2020 na piątej lokacie w swojej grupie.
- Z doświadczenia wiem, że play-outy i play-offy
rządzą się swoimi prawami, bowiem występuje
dużo nerwowości. Myślę, że kluczowym momentem
tej rywalizacji był wygrany tie-break w pierwszym

spotkaniu, co pozwoliło nam z większą pewnością
i spokojem podejść do kolejnych meczów - ocenił
kapitan AZS-u 2020, Jędrzej Brożyniak.
Ostatnie trzy starcia przyniosły nie tylko sporo
emocji, ale również nerwów – zarówno kibicom,
jak i zawodnikom AZS-u 2020. Dwa pierwsze spotkania rozegrane zostały w Hali Sportowej „Częstochowa”. Pierwszy mecz zakończył się pomyślnie dla
częstochowian, bowiem triumfowali 3:2. Kolejnego
dnia odnieśli pewniejsze zwycięstwo – wygrali 3:1.
Najłatwiejsze zwycięstwo odnotowali w trzecim
meczu. Podczas tego spotkania dominowali od samego początku i ostatecznie zwyciężyli bez strady
seta. Rywalizacja w ramach play-out nie wiąże się
z końcem sezonu dla podopiecznych szkoleniowca
Wojciecha Pudo. Jak podkreśla klub, większość zespołu występującego w II lidze, stanowią juniorzy,
którzy od piątku do niedzieli walczyć będą o przepustkę do turnieju finałowego mistrzostw Polski.
- Cieszę się, że udało nam się zamknąć tę rywalizację w trzech spotkaniach. Dzięki temu z nieco
większym spokojem możemy przygotować się do
turnieju półfinałowego mistrzostw Polski juniorów
– wypowiedział się trener Wojciech Pudo.
zdj. AZS 2020, fot. Natalia Grabarczyk

I LIGA KOBIET

Częstochowianka
zagra na wyjeździe
7 marca siatkarki Galerii Jurajskiej pojadą
do Ostrowca Ś więtokrzyskiego, aby zmierzyć się z tamtejszą drużyną w ramach 26.
kolejki I Ligi Kobiet.
Mecz z KSZO Ostrowiec zostanie rozegrany w
Hali KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu

Świętokrzyskim. Początek spotkania o godz. 17:00.
W poprzedniej – 25. kolejce Częstochowianka
zwyciężyła 3:1, pokonując SMS PZPS I Szczyrk
i tym samym znalazła się w tabeli klasyfikacji generalnej na mocnym 4 miejscu, mając na swoim
koncie aż 48 punkty.

KU AZS UJD CZĘSTOCHOWA

Brąz Roksany Załomskiej
na Mistrzostwach Polski
Roksana Załomska wywalczyła brązowy
medal na 88. Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Seniorów w tenisie stołowym. To już
35 medal dla AZS UJD Częstochowa, a siódmy
w ciągu czterech lat dla samej zawodniczki,
występującej w barwach częstochowskiego
klubu.
Zawodniczka Bebeto AZS UJD zdobyła brązowy
medal w grze podwójnej z Aleksandrą Michalak

(Polmlek Lidzbark Warm.). W meczu o medal pokonały Katarzyną i Karoliną Lalak 3:2 , piątym
secie prowadziły 8:4, po chwili przegrywały 8:9,
końcówka należała do pary Załomska /Michalak,
które wygrały ten medalowy set w stosunku 12:10.
W półfinale przegrały 0:3 z późniejszymi mistrzyniami Polski Natalią Bajor i Kinga Stefańską. W
Białymstoku triumfowali Natalia Bajor ( AZS UE
Wrocław) i Jakub Dyjas (Energa KTS Toruń). W imprezie wystartowało 96 najlepszych zawodników
z całej Polski.

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI

Budowlani rywalizowali w Toruniu

BĘDĄ WALCZYĆ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

Finał XXVI edycji Ligi
Futsalu
W sobotę 7 marca odbędą się decydujące spotkania Ligi Futsalu w
Hali Sportowo - Widowiskowej „Polonia” przy ul. Dekabrystów 43, na
które zaprasza Urząd Miasta Częstochowy oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

Rozgrywki rozpoczną się o godzinie
10:30 i potrwają aż do 17:15. Ceremonia
zakończenia turnieju zaplanowana
została o godzinie 18:00. Na stronie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
można zapoznać się ze szczegółowym
programem turnieju finałowego.

W
miniony
weekend
29.0201.03.2020 r. w Toruniu CKS
Budowlani rywalizowali o medale w
halowych Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców (U23). W
sportowych zmaganiach wzięło
udział ponad 300 uczestników.
Na wyróżnienie zasłużył Oliwier Mutwil,
który zaprezentował się w tych mistrzostwach naprawdę dobrze. Wywalczył dwa
srebrne medale w kategorii młodzieżowej
– najpierw w pierwszym dniu rywalizacji
na dystansie 1500 m, który ukończył w
czasie 3:52,31. Kolejnego dnia na dystansie 3000 m, osiągnął nowy życiowy
rekord, mieszcząc się w czasie 8:29,75.
W kategorii seniorów został sklasyfikowany dwukrotnie na 5 pozycjach ( 1500, 3000 ). Blisko medalu w kategorii seniorów był Jakub Jelonek. W
chodzi sportowym na dystansie 5000 m zajął 4
lokatę z wynikiem 19:59,76. -Jelonek przygoto-

wuje się również do Mistrzostw Polski w chodzie
sportowym na dystansie 50 km. 21 marca będzie walczył o uzyskanie minimum na Igrzyska
Olimpijskie do Tokio, które wynosi 3 godz. 50 min
– informuje klub.
zdj. CKS Budowlani

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

16.
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Rozwiązanie przyślij na adres:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 12.03.2020 i wygraj nagrodę - niespodziankę!
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 24 i 25
nagrodę-niespodziankę otrzymują:
pan ARTUR JACEWICZ i PAWEŁ GÓRA
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji
„Życia” (al. NMP 51, w bramie, I piętro)

ROZRYWKA

