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Prezydent apeluje

Ograniczmy kontakty bezpośrednie!
W obliczu dynamicznie zmie-
niającej się sytuacji związanej z 
rozpowszechnianiem się koro-
nawirusa w naszym kraju, 
częstochowski urząd miasta 
podjął decyzję o czasowej mo-
dyfikacji pracy jednostek 
miejskich. - Apeluję do miesz-
kańców, aby powstrzymali się 
od wizyt w urzędzie, jeżeli 
swoje sprawy mogą załatwić za 
pośrednictwem drogi elektro-
nicznej czy telefonicznej  – mówi 
prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Unikajcie kontaktów 
bezpośrednich i wszelkiego ro-
dzaju zgromadzeń. Jeśli nie 
musicie być na jakimś spo-
tkaniu, gdzie spotyka się więcej 
osób, zrezygnujcie z niego  – 
apeluje do mieszkańców. 
Obostrzenia wprowadzone zo-
staną również w obsłudze 
częstochowskiej komunikacji 
miejskiej. 

Unikajmy kontaktów 
bezpośrednich

Niezależnie od działań admini-
stracji rządowej w Częstochowie 
wprowadzane są rozwiązania, 
które mają za zadanie ograniczyć 
negatywne skutki związane z roz-
przestrzenianiem się koronawi-
rusa. Urząd miasta chce przede 
wszystkim do minimum ograniczyć 
kontakty bezpośrednie – zarówno 

pomiędzy urzędnikami a petentami, 
jak i samymi urzędnikami. -  Współ-
pracujemy z organami rządowymi i 
stosujemy się do ich zaleceń. Mam 
nadzieję, że wszystkie działania 
przyniosą spodziewane efekty – 

podkreśla prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Prosimy o odłożenie na 
później załatwiania spraw urzędo-
wych, które mogą jeszcze poczekać. 
Zadbajmy tu o bezpieczeństwo 
swoje, swoich bliskich, innych 

mieszkańców, a także pracow-
ników urzędów i ich rodzin. Mamy 
nadzieję, że nie będziemy musieli 
zaostrzyć środków ostrożności w 
miarę rozwoju sytuacji, ale nie 
możemy tego wykluczyć – dodaje.  

Oczywiście nie wszystkie sprawy 
urzędowe da się załatwić elektro-
nicznie czy telefonicznie. Z tego 
też powodu magistrat wprowadza 
różne rozwiązania, które mają zmi-
nimalizować możliwość kontaktu 
pomiędzy ludźmi. W urzędzie zo-
staną wydzielone specjalne strefy 
do obsługi interesantów. - Za-
montowane zostaną przeszklenia, 
które oddzielą urzędników od in-
teresantów – mówi prezydent. Taka 
strefa funkcjonować będzie między 
innymi w Urzędzie Stanu Cywil-
nego – będzie tam wyłącznie jedno 
wejście (a nie jak do tej pory kilka), 
które będzie prowadzić wyłącznie 
do stanowisk z szybą. Specjalna 
strefa powstanie również na wy-
sokim parterze, gdzie znajduje się 
kancelaria. - Poza tym podjęliśmy 
decyzję o zamknięciu Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej 
dla osób z zewnątrz. Do dyspozycji 
będą dyżurujący pod telefonem 
pracownicy.  Dyżury telefoniczne 
pełnić będą też prezydenci – nie 
będzie więc spotkań bezpośrednich 
z mieszkańcami. Ograniczamy rów-
nież udzielanie bezpłatnych porad 
prawnych, a także wyjścia urzęd-
ników na zewnątrz. Ci, którzy muszą 
się spotkać z podopiecznymi, zo-
staną wyposażeni w środki dezyn-
fekujące  – wyjaśnia prezydent.

 Ciąg dalszy na stronie 4

Do 27 marca potrwają konsultacje z mieszkankami i mieszkańcami dotyczące pro-
jektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania  na terenie naszego 
miasta. Plan wyłożono do publicznego wglądu. W związku z przepisami, które 
wejdą w życie pod koniec roku, w Częstochowie powinno być zainstalowanych mi-
nimum 100 punktów ładowania.

Ciąg dalszy na str. 6

Olsztyńska rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierza-
jącej do odzyskania praw miejskich. Przewiduje ona konsultacje z mieszkańcami. 

Ciąg dalszy na str. 5

- Wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie – podkreśliła mi-
nister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przedstawicielka resortu twierdzi, 
że nie jest rozważane wprowadzenie nakazu dotyczącego zamykania 
obiektów handlowych.Jednak pracownicy sklepów, jak i klienci, są pro-
szeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących zasad higieny.

Ciąg dalszy na str. 3

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z ty-
tułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora 
sanitarnego. Poza tym rodzice mogą złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. 

Ciąg dalszy na str. 3

 zdj. Katarzyna Gwara
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Ministerstwo podkreśla

Sklepy działają normalnie
Dokończenie ze str. 1

W  związku z  rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa, Minister-
stwo Rozwoju - we współpracy 
z  Głównym Inspektorem Sani-
tarnym - przygotowało zalecenia 
dla branży handlowej.  

W obiektach handlowych  
zaleca się:

1.  Zachować bezpieczną odległość 
od rozmówcy (1-1,5 metra).

2.  Promować dokonywanie płat-
ności bezgotówkowych w  pla-
cówkach handlowych.

3.  Promować regularne i dokładne 
mycie rąk przez pracowników 
obiektów handlowych wodą 
z  mydłem lub ich dezynfekcję 
środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%).

4.  Upewnić się, że osoby przeby-
wające w obiektach handlowych 
mają dostęp do miejsc, w  któ-
rych mogą myć ręce mydłem 
i wodą.

5.  Umieścić dozowniki z  płynem 
odkażającym w  widocznych 
miejscach i  upewnić się, że do-
zowniki te są regularnie napeł-
niane.

6.  Wywiesić w widocznym miejscu 
informacje, jak skutecznie myć 
ręce.

7.  Upowszechniać wśród pracow-
ników wiedzę z zakresu BHP.

8.  Zwrócić szczególną uwagę na 
rekomendacje, aby podczas wizyt 
w  placówkach handlowych NIE 
dotykać dłońmi okolic twarzy 
zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9.  Przestrzegać higieny kaszlu 

i  oddychania. Podczas kaszlu 
i  kichania należy zakryć usta 
i  nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej 
wyrzuć chusteczkę do za-
mkniętego kosza i  umyć ręce, 
używając mydła i  wody lub 
zdezynfekować je środkami 
na bazie alkoholu (min. 60%). 
Nie obawiać się zwracać uwagi 
współpracownikowi i  klientowi, 
aby nie kasłał i nie kichał w na-
szym kierunku ani na produkty 
spożywcze.

10.  Zapewnić, aby pomieszczenia 
handlowe były czyste i  higie-
niczne:
• powierzchnie dotykowe takie 

jak: kasy samoobsługowe, blaty, 
lady i  stoły, klamki, włączniki 
światła, poręcze i  inne przed-
mioty (np. telefony, klawiatury, 
terminale płatnicze), a  także 
wózki i  koszyki muszą być re-
gularnie wycierane środkiem 
dezynfekującym lub przecie-
rane wodą z detergentem;

• wszystkie obszary często uży-
wane, takie jak toalety, po-
mieszczenia wspólne, powinny 
być regularnie i  starannie 
sprzątane z  użyciem wody 
z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek 
ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić 
osoby chore, osoby opiekujące się 
chorymi oraz personel medyczny 
pracujący z pacjentami podejrzewa-
nymi o zakażenie koronawirusem.

ZUS

Za okres kwarantanny 
przysługuje zasiłek

Dokończenie ze str. 1

- Jeżeli państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny wyda 
decyzję o  konieczności poddania 
się kwarantannie lub izolacji, to 
taka decyzja stanowi podstawę do 
wypłaty świadczeń z tytułu choroby 
własnej bądź opieki nad chorym 
dzieckiem lub członkiem rodziny. 
Za ten okres przysługuje na ogól-
nych zasadach wynagrodzenie za 
czas choroby, zasiłek chorobowy lub 
opiekuńczy, wypłacany przez płat-
nika składek, czyli pracodawcę lub 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 
mówi Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa 
śląskiego. Decyzję można dostarczyć 
płatnikowi składek bądź do placówki 
ZUS po zakończeniu kwarantanny 
lub izolacji  – zaznacza rzecznik.

Decyzja lub zwolnienie 
lekarskie

Zgodnie z przepisami państwowy 
inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny może 
wydać decyzję o poddaniu kwaran-
tannie lub izolacji osoby przeby-
wającej na terytorium RP, jeśli jest 
ona zakażona, chora na chorobę za-
kaźną albo podejrzana o zakażenie 
lub chorobę zakaźną lub miała 
styczność ze źródłem biologicznego 
czynnika chorobotwórczego.

Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że 
w trakcie hospitalizacji, izolacji lub 

kwarantanny ze względu na stan 
zdrowia osoby poddanej tym obo-
wiązkom, uzasadnione jest orze-
czenie o  czasowej niezdolności 
do pracy z  powodu choroby i  po-
twierdzi to wystawiając zwolnienie 
lekarskie, jest ono dokumentem do 
ustalenia prawa i wypłaty świadczeń 
z  tytułu choroby. Ocena, czy stan 
zdrowia uzasadnia wystawienie za-
świadczenia lekarskiego, pozostaje 
w kompetencji lekarza.

- W  przypadku, gdy ubezpieczony 
(dobrowolnie powstrzyma się od 
pracy) i  nie otrzyma zaświadczenia 
lekarskiego ani decyzji inspektora sa-
nitarnego, nie przysługuje mu prawo 
do świadczeń pieniężnych w  razie 
choroby - wyjaśnia rzeczniczka. 

Dodatkowy zasiłek
Poza tym rodzice mogą złożyć 

wniosek o dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy na czas opieki nad dziec-
kiem w  związku z  zamknięciem 
żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola, szkoły z  powodu COVID-19. 
- Zgodnie z  przepisami dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy przysługuje ro-
dzicom lub opiekunom prawnym 
dzieci, którzy opiekują się dzieckiem 
poniżej 8. roku życia i są objęci ubez-
pieczeniem chorobowym. Obowiąz-
kowo takim ubezpieczeniem objęte 
są osoby zatrudnione na umowę 
o  pracę, natomiast dobrowolnie - 
zleceniobiorcy i przedsiębiorcy - wy-
jaśnia Beata Kopczyńska.

Okresu wypłaty dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie 
wlicza się do ogólnego limitu 60 
dni, które przysługują na opiekę 
nad dzieckiem. Wzór oświadczenia 
o  sprawowaniu opieki jest do po-
brania ze strony internetowej, 
jak też dostępny we wszystkich 
placówkach ZUS. - Pracownik po-
winien poinformować swojego 
pracodawcę, zleceniobiorca – swo-
jego zleceniodawcę o  korzystaniu 
z  opieki nad dzieckiem. W  przy-
padku osób prowadzących dzia-
łalność pozarolniczą oświadczenie 
należy przekazać bezpośrednio do 
ZUS - dodaje rzeczniczka. 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany 
za każdy dzień sprawowania opieki. 
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, 
to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
może wystąpić jedno z  rodziców. 
Mogą też podzielić się opieką nad 
dzieckiem w ramach limitu 14 dni. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przysługuje rodzicom łącznie przez 
14 dni, niezależnie od liczby dzieci 
wymagających opieki.

Zasiłek opiekuńczy oraz dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy przysługują 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Oznacza to, że zasiłki nie obciążają 
funduszu pracodawców. Nawet, jeżeli 
pracodawca wypłaca zasiłek (w przy-
padku gdy jest do tego zobowiązany), 
wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Kłomnice

Rozbili gang,  
który okradał sklepy

Śledczy zatrzymali osiem osób, 
które działały w zorganizo-
wanej grupie przestępczej 
zajmującej się... kradzieżą w 
sieciach sklepów ogólnopol-
skich. Działała ona na terenie 
dziewięciu województw. Za-
trzymanym przedstawiono 
łącznie 95 zarzutów.

13 grudnia 2018 roku w  jednym 
ze sklepów w Rudnikach doszło do 
kradzieży artykułów spożywczych 
o  wartości ponad 500 zł. Sprawą 
zajęli się policjanci z  Kłomnic. Jak 
ustalili, kradzieży tej dopuściło się 
dwóch mężczyzn i  jedna kobieta. 
Po nitce do kłębka... - okazało się, 
że osoby rozpoznane na nagraniu 
z  monitoringu sklepu należą do 
opolskiej grupy przestępczej, która 
z  kradzieży sklepowych uczyniła 

sobie stałe źródło dochodów. Od 
sierpnia 2018 roku do stycznia 2019 
roku przestępcy dokonali 42 kra-
dzieży produktów o wartości blisko 
30 tys. zł na terenie 9 województw: 
śląskiego, opolskiego, zachodnio-
pomorskiego i  kujawsko-pomor-
skiego. Schemat działania zawsze 
był taki sam – jedna osoba czekała 
w  zaparkowanym przed sklepem 
samochodzie, natomiast pozostałe 
wchodziły do środka. Ustalenia 
stróżów prawa pozwoliły na za-
trzymanie w sumie 8 osób, którym 
przedstawiono łącznie 95 zarzutów. 
Wobec sprawców prokurator za-
stosował poręczenie majątkowe 
w wysokości 6 tys. zł, a dodatkowo  
3 z nich zostało objętych policyjnym 
dozorem. Zatrzymanym grozi kara 
do 5 lat więzienia. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Starosty Częstochowskiego 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  na podstawie:

 art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn.zm.)

 art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020r., poz. 256 t.j.),

zawiadamia się, że w dniu 12.02.2020r.  na wniosek Wójta Gminy Poczesna z siedzibą w Poczesnej
ul. Wolności 2 (skorygowany w dniu 05.03.2020r.)

zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

     „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie gm. Poczesna, kat. D” 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb Zawodzie, jedn. Poczesna – 426/1(426/7), 428/5(428/6), 448/3, 449/2, 450/1(450/3), 534, 535, 543/2, 

544, 546, 547, 570(570/2).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie  
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z 
aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architekto-

niczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17.
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Straż miejska

Sprawdzają, 
czym palimy

WOŚP

Rekord 
pobity!

OSP Miedźno

Biznes 
strażaków 
pod lupą 

prokuratury

Archidiecezja Częstochowska

Rekolekcji i pielgrzymki 
nie będzie

W związku z zawieszeniem zajęć 
szkolnych oraz przedszkolnych, 
w całej Archidiecezji Często-
chowskiej zostały odwołane 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży. 
Nie odbędzie się też wspólna 
pielgrzymka maturzystów na 
Jasną Górę.

Kuria podkreśla, że w związku  
z zaistniałą sytuacją nie należy orga-
nizować specjalnych spotkań reko-
lekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 
parafiach. Ci pierwsi mogą uczestni-
czyć w spotkaniach i mszach świętych 

w ramach rekolekcji parafialnych, ale 
wyłącznie pod opieką rodziców i na 
ich odpowiedzialność. 

Biuro prasowe Jasnej Góry poinfor-
mowało z kolei, że zmieniona została 
formuła pielgrzymki maturzystów 
archidiecezji częstochowskiej z ma-
sowej (w tym samym czasie dla ogółu) 
na grupową (w dowolnym czasie dla 
nielicznych grup). W największym 
skrócie oznacza to więc, że w naj-
bliższą sobotę nie będzie wspólnej 
pielgrzymki na Jasną Górę. Katecheci, 
na życzenie maturzystów, mogą zorga-
nizować tego typu wydarzenie w róż-
nych terminach, w grupach szkolnych. 

Za muzykę

Dwa 
„Fryderyki” dla 

częstochowianina

Od początku roku funkcjonariusze straży miej-
skiej przeprowadzili 910 kontroli domowych 
kotłowni. Powód? Istniały podejrzenia, że mogą 
być w nich spalane szkodliwe odpady. 

Trwa sezon grzewczy. Choć zima jest wyjątkowo ła-
godna to mieszkańcy muszą ogrzewać swoje domy. Nie 
wszyscy robią to jednak zgodnie z prawem. Mimo licz-
nych komunikatów oraz akcji społecznych i edukacyj-
nych zdarzają się osoby, które spalają śmieci oraz inne 
odpady w domowych piecach. - Aby wyeliminować ten 
proceder, funkcjonariuszki i funkcjonariusze straży 
miejskiej w Częstochowie zgodnie z posiadanymi kom-
petencjami prawnymi kontrolują domowe kotłownie i 
piece – mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. 

Przypomnijmy, że w 2017 roku na terenie woje-
wództwa śląskiego weszła w życie uchwała antysmo-
gowa, która zabrania palenia m.in. mułem, flotem, 
węglem brunatnym czy mokrym drewnem. - Na każde 
podejrzenie spalania śmieci w domowych piecach re-
aguje straż miejska. Już 910 takich interwencji przepro-
wadzono od początku roku. Dla porównania, w 2019 
roku częstochowscy strażnicy kontrolowali domowe 
kotłownie i piece 2582 razy, podczas których ujawnili 
408 przypadków spalania odpadów lub zabronionych 
paliw – podkreśla Artur Kucharski.

Przy tej okazji przypominamy, że funkcjonariusze 
częstochowskiej straży miejskiej mogą kontrolować 
jedynie posesje na terenie naszego miasta. Poza jego 
granicami zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub 
innych nielegalnych substancji w domowych piecach 
należy zgłaszać do właściwych urzędów lub działa-
jących na terenie tych gmin służb, mających kompe-
tencje do prowadzenia takich kontroli.

Ponad 186 mln zł zebrała w tym roku Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Rekordową kwotą 
zakończył się również częstochowski finał.

Hasło przewodnie tegorocznego - 28. już finału - to 
„Wiatr w żagle”. W tym roku w akcję włączyło się około 
120 tys. wolontariuszy. W sumie udało się zebrać  186 
133 610,66 zł. Pieniądze pochodzą ze zbiórek, licytacji 
i innych akcji zorganizowanych przez Orkiestrę. Dla po-
równania, w ubiegłym roku zbiórka WOŚP zakończyła 
się kwotą niemal 176 mln zł. Dwa lata temu było to 
ponad 126 mln zł.

Jak się okazało, rekord padł również w Częstochowie, 
gdzie mieszkańcy chętnie uczestniczyli w licytowaniu 
WOŚP-owych gadżetów, czy wrzucali pieniądze do 
ponad pół tysiąca „podróżujących” po mieście puszek. 
Łącznie udało się zebrać ponad pół miliona zł (551 
tys.). W ubiegłym (również rekordowym) roku zbiórka 
sięgnęła ponad 457 tys. zł.

Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju ope-
racji. Fundacja ma zamiar skupić się przede wszystkim 
na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chi-
rurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. 
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nie-
zbędnego wyposażenia sal operacyjnych, oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów dia-
gnostyki obrazowej takich jak lampy operacyjne,stoły 
operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt 
monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty 
RTG z ramieniem C i zestawy endoskopowe. Cel finału 
obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku 
planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respi-
ratorów, a także strzykawek automatycznych i objęto-
ściowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak 
i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy 
ultrasonografów i echokardiografów.

Około osiemdziesięciu samochodów w ciągu 
kilku miesięcy pozyskała od Straży Gra-
nicznej i Policji jednostka OSP Miedźno. 
Sprawą zainteresowała się prokuratura.

OSP Miedźno pozyskała kilkadziesiąt samo-
chodów oraz duże ilości sprzętu elektronicz-
nego - w sumie to kilka tysięcy pozycji. Zdjęcia 
kilkudziesięciu pojazdów, stojących na terenie 
Miedźna m.in. na posesjach mieszkańców zwią-
zanych z OSP i organami samorządowymi gminy 
sfotografował dziennikarz gazety klobucka.pl. 
Tymczasem na OSP zarejestrowano 16 pojazdów. 
Częścią z nich jeżdżą różne osoby głównie zwią-
zane m.in. z miejscową strażą. OSP tłumaczy, że 
sprzęt częściowo zostanie wykorzystany przez 
strażaków, stare samochody i inne przedmioty zo-
staną sprzedane, natomiast środki z ich sprzedaży 
mają być przeznaczone na budowę garażu. Inwe-
stycja ma kosztować ok. pół miliona zł.

Sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejo-
nowa w Częstochowie, która po postępowaniu 
wyjaśniającym postanowiła o wszczęciu śledztwa.  
Sprawa OS Miedźno dotycząca obdarowania 
przez służby podległe MSWiA została poruszona 
także w Sejmie.

bea

Pochodzący z Częstochowy kompozytor i dyry-
gent – Paweł Łukaszewski - został laureatem 
tegorocznych nagród ,,Fryderyka” w katego-
riach ,,album roku – muzyka symfoniczna” oraz 
,,najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej”.

Paweł Łukaszewski to jeden z najwybitniej-
szych twórców muzyki sakralnej w Polsce.   Jest 
absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego 
w Częstochowie, które ukończył z wyróżnieniem 
w 1987 roku. Studiował na Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie to 
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina). Z 
uczelnią jest związany do dziś – jest tam profe-
sorem kompozycji oraz prorektorem ds. nauki.  W 
jego twórczości, odnoszącej się często do liturgii 
katolickiej, najważniejsze miejsce zajmują utwory 
wokalno-instrumentalne i chóralne. Jego muzyka 
jest uznana na całym świecie. 

Paweł Łukaszewski zdobył ,,Fryderyki” za wy-
dawnictwo pod tytułem „100 na 100. Muzyczne 
Dekady Wolności. Panorama 100 lat polskiej mu-
zyki na 36 CD w najlepszych wykonaniach” – za-
wierające m.in. skomponowany przez niego cykl 
„Antiphonae”.

To nie pierwsze ,,Fryderyki” w dorobku pochodzą-
cego z Częstochowy artysty. Trzy lata temu otrzymał 
statuetkę za album „Musica Profana 1” w kategorii 
„album roku – muzyka kameralna” oraz za płytę 
„IV Symfonia – Symfonia o Bożym Miłosierdziu”   
w kategorii „album roku – muzyka współczesna”, a 
wcześniej – w 2012 roku za płytę „Łukaszewski & 
Bembinow: Kolędy i pastorałki” (kategoria „album 
roku – muzyka chóralna i oratoryjna”) i za „New 
Polish Music for Choir” (kategoria „album roku – 
muzyka współczesna”). W 2013 roku został ,,artystą 
roku”, a dwa lata później odebrał ,,Fryderyka” za 
krążek „Paweł Łukaszewski Musica Sacra 5” (kate-
goria „album roku – muzyka kameralna”).

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1

Potrzeba zmian w prawie
Krzysztof Matyjaszczyk zaznacza, że 

miasto będzie domagać się od admi-
nistracji rządowej zmian w prawie, 
które mogą zmniejszyć niedogod-
ności dla mieszkańców. - Mamy wiele 
przepisów niepasujących do rzeczy-
wistości, w której się znaleźliśmy. 
Chodzi chociażby o kwestie rejestracji 
pojazdów, gdzie trzeba przestrzegać 
ściśle określonych terminów  lub 
uproszczenie procedur dotyczących 
aktów stanu cywilnego – tłumaczy. 

Władze nie będą również wyrażać 
zgody na organizację wszelkiego ro-
dzaju zgromadzeń na terenie miasta. 
- Jeśli organizatorzy nie odwołają wy-
darzenia, które będzie dotyczyć dużej 
liczby osób, a my z naszej strony nie 
będziemy mogli nic zrobić, będziemy 
występować do wojewody, aby to on 
nie dopuścił do organizacji przed-
sięwzięcia.  Chodzi o to, aby w pełni 
zabezpieczyć się przed rozprzestrze-
nianiem koronawirusa – podkreśla 
prezydent. Zachęca też seniorki i se-
niorów do korzystania z pomocy osób 
najbliższych oraz sąsiadów w zro-
bieniu zakupów, czy wyjściu z psem, a 
także osoby z ich otoczenia - do udzie-
lenia im pomocy.  Zmiany czekają  
na pacjentów Miejskiego Szpitala 
Zespolonego – wiele usług będzie 
ograniczonych. Placówka zamierza na 
przykład odwołać planowane zabiegi, 
wizyty, przyjęcia na oddziały.

Obostrzenia w MPK
Obostrzenia wprowadza również 

MPK. Jakie? Do odtwołania zwiększa 
się liczba profilaktycznego odkażania 
powierzchni wnętrz autobusów i 
tramwajów zjeżdżających do zajezdni 

MPK poprzez użycie specjalistycznych 
preparatów na bazie alkoholu. Poza 
tym do odwołania zostało zawieszone 
funkcjonowanie przycisków do otwie-
rania drzwi przez pasażerów we-
wnątrz i z zewnątrz pojazdów – drzwi 
otwiera i zamyka tylko kierowca/
motorniczy. Oprócz tego zawieszona 
zostanie sprzedaż biletów przez kie-
rowców i motorniczych. Bilety należy 
kupować w biletomatach lub innych 
punktach sprzedaży w mieście, jak 
również korzystając z aplikacji mobil-
nych – zaleca się unikania płacenia 
gotówką przy kupowaniu biletów. We 
wszystkich pojazdach komunikacji 
miejskiej, wprowadzony zostanie 
zakaz wsiadania i wysiadania pierw-
szymi drzwiami. W przedniej części 
tramwajów i autobusów, zostaną wy-
dzielone strefy, w których może prze-
bywać wyłącznie kierujący pojazdem 
(w szczególności w modelach, gdzie 
fabrycznie nie ma takich wydzieleń). 
- Oprócz tego wprowadzone zostanie 
cykliczne wietrzenie wnętrza tram-
wajów i autobusów na przystankach 
– będą otwierane wszystkie drzwi 
oprócz pierwszych, bez zgłaszania 
takiej potrzeby przez pasażerów – 
zaznacza Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MPK w Częstochowie. 

Miasto zamierza również domagać 
się od rządu podjęcia działań, które 
miałyby na celu wyposażenie jedno-
stek ochrony zdrowia i służb sane-
pidu w odpowiednie środki -  tak by 
były one przygotowane na wypadek 
nagłego wzrostu zakażeń koronawi-
rusem w mieście i regionie.

Katarzyna Gwara

Prezydent apeluje

Ograniczmy kontakty 
bezpośrednie!

Według informacji przekazanych w czwartkowy poranek przez państwowe służby sani-
tarno-epidemiologiczne, w naszym mieście nie odnotowano zdiagnozowanego przypadku 
zakażania koronawirusem. Sytuacja ta może się jednak w najbliższych dniach zmienić. Te-
sty na obecność wirusa przeprowadzono u osób, które trafiły na oddział zakaźny Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Według informacji przekaza-
nych z sanepidu, w mieście i powiecie jest około 120 osób poddanych dozorowi epidemio-
logicznemu (dane przekazane przez prezydenta w czwartkowy poranek).

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.  

Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie  

na temat koronawirusa: 661 868 810,  577 818 388
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OLSZTYN

Olsztyn chce odzyskać 
prawa miejskie

BLACHOWNIA

Szpital w Blachowni  
z ministerialną 

akredytacją

BLACHOWNIA

Wiemy, kto będzie woził 
mieszkańców

Dokończenie ze str. 1
Olsztyn utracił prawa miejskie ukazem car-

skim z 1870 r. w ramach kary za udział miesz-
kańców w powstaniu styczniowym. Kiedyś 
był miastem królewskim, w którym król Zyg-
munt Stary rezydował w czasie pielgrzymek na 
Jasną Górę. - Olsztyn spełnia wszystkie kryteria 
obowiązujące przy nadawaniu lub przywra-
caniu praw miejskich, dlatego warto podjąć 
takie działania. Po 150 latach to dziejowa 
powinność i historyczna sprawiedliwość – tłu-
maczy Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn.  
Wniosek o przywrócenie praw miejskich zo-
stanie skonsultowany z mieszkańcami gminy 
Olsztyn. Będą one mieć charakter pisemnej 
deklaracji. Swoje zdanie będą mogli wyrazić 
wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. - Pragnę 
podkreślić, że przywrócenie praw miejskich 
dla Olsztyna nie spowoduje podwyżek po-
datków i żadnych danin publicznych oraz 
urzędniczych pensji. Organem decydującym 
w tych sprawach jest i będzie rada gminy, a 
radni są bardzo wyczuleni na kwestie podat-
kowe i oczekiwania mieszkańców w tym ob-
szarze. Także nauczyciele nie utracą prawa do 
dodatku wiejskiego, a mieszkańcy nie poniosą 
żadnych obciążeń z tytułu odzyskania praw 

miejskich – podkreśla Tomasz Kucharski.
Jak zaznacza, dla Olsztyna jest to szansa 

na dostęp do funduszy przewidzianych na 
rozwój małych miast i miasteczek. Do tej 
pory jako wieś, nie mógł bowiem korzystać ze 
wszystkich źródeł dofinansowania. Co istotne, 
pozostałe miejscowości gminy i sam Olsztyn 
miałyby zachować dostęp do wszystkich do-
tychczasowych form wsparcia rządowego  
i unijnego. - Po 1989 r. prawa miejskie uzy-
skało ok. 120 miejscowości w Polsce, a w 
samym tylko 2019 r. - 10, w tym 7, które utra-
ciły prawa miejskie w tych samych okolicz-
nościach co Olsztyn, tj. w 1870 r. Są to: Nowa 
Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, 
Oleśnica, Opatowiec, Pacanów - wszystkie 
w woj. świętokrzyskim, większość z nich jest 
mniejsza od Olsztyna, jak np. Opatowiec li-
czący zaledwie 338 mieszkańców. 1 stycznia 
2020 r. na mapie Polski pojawiły się cztery ko-
lejne miasta. Jeżeli w konsultacjach większość 
mieszkańców gminy poprze starania o odzy-
skanie praw miejskich, wówczas Urząd Gminy 
złoży stosowny wniosek za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego do Urzędu Rady Mini-
strów – wyjaśnia Tomasz Kucharski. Ewentu-
alne przywrócenie statusu miasta weszłoby w 
życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 
otrzymał pozytywną ocenę w pro-

cesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia. 
To potwierdzenie wysokiej jakości udzie-
lanych świadczeń. - Otrzymanie 
akredytacji zobowiązuje nas do dalszego 
podnoszenia jakości i poprawy bezpie-
czeństwa chorych – podkreślają 
przedstawiciele szpitala. 

Uzyskanie akredytacji Ministra Zdrowia 
oznacza, że dana placówka medyczna spełnia 
standardy usług zdrowotnych na wysokim 
poziomie. Aby ją otrzymać, trzeba zdobyć 
co najmniej 75% możliwej punktacji. Akre-
dytację przyznaje się na okres 3 lat. - Rola 
akredytacji we współczesnych systemach 
zdrowotnych polega głównie bowiem na wy-
szukiwaniu zagadnień, które w największym 
stopniu wpływają na poziom świadczeń i 
bezpieczeństwo pacjentów. W tych obsza-
rach tworzone są  mierzalne kryteria oceny 
placówek opieki zdrowotnej określonego 
typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy 
zakładów opieki długoterminowej,  zwane 
standardami akredytacyjnymi – wyjaśniają 
przedstawiciele szpitala. 

Standardy te mają charakter dynamiczny, 
podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od 

szybkości wywoływania pożądanych efektów. 
- Dzięki temu spełnione jest założenie akre-
dytacji polegające na stałym stymulowaniu 
do osiągania poziomu optimum, jaki wyzna-
czają standardy akredytacyjne. Każdorazowo 
wymogi standardów muszą być na poziomie 
możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie 
osiągalnym – dodają. 

Najcenniejszym elementem systemu 
akredytacji jest to, że pojedyncza placówka 
ma możliwość dokonania samooceny po-
przez porównanie się z wzorcami dobrego 
postępowania, jakimi są przyjęte standardy 
akredytacyjne. 

Gmina Blachownia wybrała 
przewoźnika, który będzie 

świadczył usługi w gminnej ko-
munikacji publicznego 
transportu zbiorowego.  
Niespodzianki nie ma – miesz-
kańców wciąż wozić będzie 
spółka GTV Bus.

Umowa zostanie dopiero podpi-
sana i obejmie okres trzech lat - od 
1 maja 2020 do 30 kwietnia 2023 
roku.

GTV Bus był jedyną firmą, która złożyła 
ofertę. Zaproponowała cenę wyższą o 280 
tys. zł od kwoty 4,2 mln zł, którą gmina zde-
cydowała się przeznaczyć na obsługę  pu-
blicznego  transportu zbiorowego w okresie 
trzech lat.

- W związku z brakiem innych ofert i mając 
na uwadze dobro mieszkanek i mieszkańców 
gminy Blachownia, które jest dla nas priory-
tetem, zdecydowaliśmy się podnieść kwotę na 

realizację zamówienia do wysokości najniż-
szej złożonej oferty, czyli 4,48 mln zł - mówi 
Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.

Warto wspomnieć, że samorząd ogłosił 
zamiar rozpisania postępowania na usługi 
przewozowe w gminnych przewozach pa-
sażerskich w publicznym transporcie zbio-
rowym na terenie gminy Blachownia, już 
przed rokiem...

OLSZTYN

Stop betonom!

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Rywalizacja  
młodych rolników

Urząd gminy Olsztyn przypomina, że 
materiały wykończeniowe powinny 

nawiązywać do miejscowej tradycycji. Co 
to oznacza w praktyce? Fakt, że miesz-
kańcy powinni wybierać przede 
wszystkim jasne i pastelowe kolory 
tynków elewacyjnych. Takie rozwiązania 
nakazują miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. A wszystko po to, 
aby dbać o estetykę okolicy, zarówno w ob-
rębie posesji, jak i w szerszym znaczeniu. 

Władze gminy Olsztyn przypominają, 
że mieszkańców obowiązuje zakaz stoso-
wania intensywnych, nadmiernie kontra-
stujących z otoczeniem kolorów dachów  
i elewacji oraz betonowych, prefabrykowa-
nych ogrodzeń we frontowej części działki. 
- Lokalne nieruchomości, współtworzące 
przecież przestrzeń publiczną, są wizy-
tówką jurajskiej gminy, o której wizerunek 
każdy powinien dbać – podkreślają.

50 młodych rolników -  uczniów szkół rol-
niczych i absolwentów szkół wyższych z 
kierunków rolniczych i pokrewnych – 
wzięło udział w tegorocznym finale 
Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Produ-
centów Rolnych z naszego województwa. 
Wydarzenie odbyło się w Starostwie Po-
wiatowym w Częstochowie. 

Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo 
związanych z problematyką rolniczą. Jest 
współzawodnictwem z zakresu szeroko rozu-
mianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej 
jak i teoretycznej. - Powiat Częstochowski 
od lat czynnie wspiera  inicjatywy  wzboga-
cające umiejętności zawodowe, a jednocze-
śnie pogłębiające wiedzę i doświadczenie 
młodych rolników, przyczyniając się do sys-
tematycznego rozwoju polskiego rolnictwa 
– informuje Patryk Jeziak, rzecznik Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.

Uczestnicy konkursu musieli między innymi 
popisać się wiedzą z zakresu produkcji ro-
ślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji 
rolinictwa, ochrony środowiska i odnawial-

nych źródeł energii, ekonomii i zarządzania,  
a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Do finału krajowego awansowało pięciu 
uczestników  z najwyższą ilością punktów 
stanowiącą sumę wyniku z obu etapów:
 I miejsce - Łukasz Jeziowski ZS Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
 II miejsce Marcin Jokiel rolnik z gminy 

Lelów
 III Jakub Potempa ZS Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Nakle Śląskim
 IV miejsce Dominik Puto rolnik z gminy 

Kruszyna
 V miejsce Mateusz Kucz Powiatowy Zespół 

Szkół w Pszczynie
W imieniu Zarządu Powiatu Częstochow-

skiego nagrody wręczył oraz przekazał gra-
tulacje Wicestarosta Jan Miarzyński, który 
zabierając głos, wskazał na potrzebę wspie-
rania młodych, będących zapleczem pokole-
niowym polskiej wsi.

Organizatorem Finału Wojewódzkiego 
był Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy 
współorganizacji Powiatu Częstochowskiego.

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

 zdj. Urząd Miejski Blachownia

 zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie



Dokończenie ze str. 1
 Częstochowa jest miastem budu-
jącym oraz wdrażającym strategię 
zrównoważonego transportu. 
Elektromobilność oraz wykorzysty-
wanie paliw alternatywnych sta-
nowią istotny element tej strategii. 
Działania te są spójne z obszarem 
odpowiadającym za kształtowanie 
zrównoważonej gospodarki ekolo-
giczno-energetycznej, szczególnie 
w zakresie poprawy warunków śro-
dowiskowych, a zwłaszcza jakości 
powietrza na terenie miasta. 

Jednym z czynników wpływają-
cych na jego poprawę w miastach 
jest rozwój elektromobilności na 
szeroką skalę i upowszechnienie 

samochodów zasilanych energią 
elektryczną. Do tego niezbędna jest 
infrastruktura ładowania, umożli-
wiająca świadczenie usług łado-
wania pojazdów elektrycznych.

Plan budowy został opracowany  
z uwzględnieniem raportu z grudnia 
2019 r. dotyczącego punktów ła-
dowania pojazdów na obszarze 
naszego miasta. Uwzględniał on 
charakterystykę demograficzną  
i transportową miasta. 

W związku z przepisami, które 
wejdą w życie pod koniec roku, w 
Częstochowie powinno być zainsta-
lowanych minimum 100 punktów 
ładowania w ogólnodostępnych 
stacjach ładowania. Z danych ze-

branych w raporcie wynikało, że na 
początku grudnia ubiegłego roku 
w naszym mieście funkcjonowało  
11 tego typu punktów. Przynajmniej 
89 - zlokalizowanych zlokalizowa-
nych w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania - musi więc powstać  
w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 

Budowa będzie realizowana  
w dwóch etapach. W pierwszym, 
który ma trwać do 30 września  
– zbudowanych zostanie 30 ogól-
nodostępnych stacji ładowania z 62 
punktami ładowania, a w drugim 
– do 31 grudnia - planowanych do 
realizacji jest est 21 ogólnodostęp-
nych stacji ładowania z 44 punk-
tami ładowania. 

Plan można obejrzeć w formie 
elektronicznej na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Częstochowy 
pod adresem:  http://konsultacje.
czestochowa.pl  lub - w dni robocze, 
w godz. 8.00 – 15.00 - w Wydziale 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych Urzędu Miasta Częstochowy,  
przy ul. Śląskiej 11/13, pokój  
416 (IV piętro).

Miasto zachęca, aby nie tylko za-
poznać się z dokumentem, ale także 
wyrazić swoje opinie, przedstawić 
uwagi lub propozycje zmian. W tym 
celu należy wypełnić specjalnie 
przygotowany formularz. 

Więcej informacji na temat ewen-
tualnych lokalizacji ogólnodostęp-
nych stacji ładowania znajdziemy 
na stronie:
http://konsultacje.czestochowa.pl/ 

Katarzyna Gwara
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POJAZDY ELEKTRYCZNE

Gdzie powinny pojawić się 
stacje do ładowania?

Wybrane samochody na dzień 13 marca 2020 r.

 

 

 

 

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

34.900 zł

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

24.900 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 
1,5 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

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

29.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 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 HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016 
F.VAT, I - wł.  39.900 zł

n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008 
F.VAT, I - wł.  22.900 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 złn 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 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 OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 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 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n SKODA FABIA 1.2 D, rok prod. 2004, kraj. 3.900 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. 2006/2007  38.900 - 39.900 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.

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

 22.900 złn CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.



Jak reklamować wadliwy 
towar? Czy kupując coś od 

osoby prywatnej przysługują 
nam prawa konsumenta? Czy za-
pisy mówiące o tym, że 
reklamacja po odejściu od kasy 
nie będzie uwzględniana są 
zgodne z prawem? Na te i wiele 
innych pytań odpowiada miejski 
rzecznik konsumentów, Woj-
ciech Krogulec. 

Redakcja: 15 marca obchodzimy 
Światowy Dzień Konsumenta. 
To więc doskonała okazja, aby 
porozmawiać trochę o naszych 
prawach. Zacznijmy jednak od 
kwestii podstawowej – konsu-
ment to...?
Wojciech Krogulec: ...osoba fizyczna, 
która dokonuje czynność prawną (np. 
zawiera umowę) z przedsiębiorcą 
do celów niezwiązanych bezpo-
średnio z jej działalnością gospo-

darczą czy zawodową.
Red.: Czy sprzedawca odpowiada 
przed konsumentem za nie-
wywiązanie się z umowy,czyli 
na przykład za to, że sprzedał 
towar, który jest uszkodzony, 
albo za to, że w trakcie wysyłki 
został zagubiony? W jakim przy-
padku za przesyłkę odpowiada 
konsument?
W.K.: W przypadku sprzedaży konsu-
menckiej sprzedawca ponosi przed 
kupującym (konsumentem) usta-
wową odpowiedzialność za wady 
towaru. Odpowiedzialność ta - zwana 
rękojmią - za wady nie może być 
przez sprzedawcę wyłączona, ogra-
niczona czy zawieszona, stąd konsu-
ment zawsze może złożyć reklamację, 
jeżeli wada ujawni się w okresie 
2 lat od chwili wydania towaru. 
W przypadku przesyłania towaru 
do konsumenta za pośrednictwem 
przewoźnika, odpowiedzialność za 
uszkodzenie czy zagubienie towaru 
uzależniona jest od tego czy sprze-
dawca miał wpływ na wybór prze-
woźnika przez konsumenta, czy też 
nie. Jeżeli nie miał wpływu, to odpo-
wiedzialność sprzedawcy kończy się 
z chwilą powierzenia przesyłki prze-
woźnikowi. Jeżeli z kolei konsument 
wybrał przewoźnika z zaproponowa-
nych mu przez sprzedawcę, to sprze-
dawca ponosi odpowiedzialność za 
przesyłkę do chwili jej wydania kon-
sumentowi (objęcia jej w posiadanie).
Red.: Jakie informacje powinien 
przekazać sprzedawca konsu-
mentowi, jeżeli zawierają umowę 
przez stronę internetową? Jakie 
obowiązki informacyjne w przy-
padku zawierania umów przez 
internet ma przedsiębiorca?
W.K.: W przypadku zawierania 
umowy przez internet mamy do czy-
nienia z umową zawieraną na odle-
głość tj. bez jednoczesnej obecności 
stron. Obowiązki sprzedawcy w tym 
zakresie precyzyjnie określa ustawa 
o prawach konsumenta, a tych obo-
wiązków informacyjnych jest aż 21. 
Do najważniejszych należy: podanie 
głównych cech świadczenia, danych 
identyfikujących przedsiębiorcę i 
jego adres, łącznej ceny (wraz z po-

datkami); informacje o: sposobie i 
terminie zapłaty, spełnienia świad-
czenia, odstąpienia od umowy lub 
braku prawa do odstąpienia od 
umowy; kosztach zwrotu rzeczy (w 
przypadku odstąpienia od umowy); 
istnieniu i treści gwarancji. 
Red.: Czy kupując towar od 
osoby prywatnej przysługują 
nam prawa konsumenta?
W.K.: Niestety, mamy w takim przy-
padku do czynienia z tzw. obrotem 
nieprofesjonalnym czy zawarciem 
umowy między dwoma osobami fi-
zycznymi. Konsumentem jesteśmy 
tylko wówczas, gdy zakupimy towar 
od przedsiębiorcy.
Red.: Czy ustawę o prawach 
konsumenta można stosować 
w przypadku najmu, rezerwacji 
miejsc parkingowych czy biletu 
do kina i teatru?
W.K.: Generalnie przepisy dotyczące 
konsumentów stosujemy wówczas, 
gdy z jednej strony jest osoba fi-
zyczna a z drugiej przedsiębiorca. 
Zatem istotne czy najem bądź rezer-
wacja miejsc parkingowych dotyczy 
umowy z przedsiębiorcą czy inną 
osobą fizyczną. W przypadku kina 
czy teatru nie ma wątpliwości, gdyż 
kupując bilet jako osoby fizyczne je-
steśmy konsumentami, stąd mają za-
stosowanie przepisy konsumenckie.
Red.: Na jakiej podstawie przed-
siębiorca ustala koszt za swoja 
infolinię – czy jest to zależne od 
przedsiębiorcy?
W.K.: W przypadku przedsiębiorców, 
do których ma zastosowanie ustawa 
o prawach konsumenta, opłata za po-
łączenia z numerem telefonu wska-
zanym do kontaktowania się z nim 
nie może być wyższa niż opłata za 
zwykłe połączenie telefoniczne. Nad-
mienię, że te przepisy nie mają zasto-
sowania w przypadku np. przewozu 
osób, usług zdrowotnych, socjalnych 
czy turystycznych.
Red.:  Jaki jest termin odstąpienia 
od umowy? Czy zawsze jest to 14 
dni? Jaka forma odstąpienia od 
umowy jest lepsza? Ustna czy 
raczej pisemna? Jakie są obo-
wiązki przedsiębiorcy po otrzy-

mania  pisemnego odstąpienia 
od umowy? I w jakich przypad-
kach odstąpienie od umowy jest 
ograniczone czy niedozwolone?
W.K.:  Ogólnie nie ma przepisów do-
tyczących prawa do odstąpienia od 
umowy. Jedynie w przypadku umów 
zawieranych poza lokalem przedsię-
biorstwa albo na odległość konsu-
menci mają prawo odstąpić od takich 
umów. Jeżeli zakupimy towar w lokalu 
przedsiębiorcy, to kwestia przyjęcia 
zwrotu takiego towaru jest tylko i 
wyłącznie dobrą wolą sprzedawcy. 
Jeżeli jako konsumenci chcemy od-
stąpić od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa albo na 
odległość to mamy na to 14 dni od 
chwili otrzymania towaru, chyba że 
umowa dotyczy świadczenia usług, 
wówczas termin do odstąpienia 
liczy się od daty zawarcia umowy. 
Forma odstąpienia od umowy jest 
dowolna, choć ze względów dowo-
dowych sugeruję formę pisemną.  
W przypadku odstąpienia przez kon-
sumenta od umowy uważa się ją za 
niezawartą. Konsument ma obowiązek 
zwrotu towaru, natomiast przedsię-
biorca powinien zwrócić wszystkie 
płatności, jakie otrzymał, w tym koszty 
dostarczenia rzeczy do konsumenta, 
chyba że konsument wybrał inny niż naj-
tańszy oferowany przez przedsiębiorcę.  
Prawo do odstąpienia od umowy za-
wartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
albo na odległość nie przysługuje m.in. 
w przypadku gdy przedsiębiorca w ca-
łości wykonał umowę za zgodą kon-
sumenta; gdy umowa dotyczy rzeczy 
nieprefabrykowanej (wykonanej we-
dług zamówienia, specyfikacji konsu-
menta); gdy przedmiotem umowy jest 
rzecz w zapieczętowanym opakowaniu, 
a otwarcie spowoduje naruszenie 
stanu higienicznego czy zdrowotnego; 
po rozfoliowaniu płyt czy programów 
komputerowych; umów dotyczących 
zakwaterowania, przewozu rzeczy, 
najmu samochodów, gastronomii, wy-
darzeń kulturalnych czy sportowych 
jeżeli określony został dzień lub okres 
świadczenia usługi.  

 Druga część wywiadu ukaże się  
w kolejnym wydaniu naszej gazety  

- zapraszamy.
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Krzysztof Matyjaszczyk i Wojciech Krogulec 

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

Jesteś świadomy swoich praw?
Rozmowa z Wojciechem Krogulcem, miejskim rzecznikiem konsumentów - cz. 1
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Święto piekarzy i cukierników
Wyobrażacie sobie życie bez przepysznych wypieków i słodkich smakołyków, 
które czekają na nas w piekarniach i cukierniach? My też nie! Wszystko to za-
wdzięczamy ciężkiej pracy piekarzy i cukierników. To niezwykle wymagające 
zawody, które wymagają od zainteresowanych cierpliwości, pasji i kreatyw-
ności w tworzeniu niezwykłych kompozycji! 15 marca obchodzimy święto 
piekarzy i cukierników. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać z lo-
kalnymi reprezentantami tych zawodów. 

Jakie produkty najchętniej kupują często-
chowianie?
Mateusz Borek: Nasi klienci najchętniej wybierają 
naturalne pieczywo na zakwasie oraz słodkości 
ze świeżymi owocami. Widać, że częstochowianie 
dokonują coraz bardziej świadomych zakupów 
żywieniowych. Stawiają na zdrowe, nieprzetwo-
rzone produkty wykonane z naturalnych surowców 
wysokiej jakości. Oprócz tradycyjnych wyrobów 
mieszkańcy Częstochowy coraz częściej sięgają po 
nowe smaki inspirowane kuchnią krajów europej-
skich.
Co jest najtrudniejszego w pana zawodzie? Od jak 
dawna pan go wykonuje?
Mateusz Borek: W naszej ponad 20-letniej historii 
najtrudniejsze jest zdecydowanie oczekiwanie. 
Sprawdzanie nowej receptury lub poprawianie 
obecnej wymaga czasu, ponieważ naturalnie pro-
wadzone ciasto wymaga odpoczynku. Naturalne 
składniki od niewielkich lokalnych dostawców, 
takie  jak sery, masło, owoce, mąki, nie są standa-
ryzowane i mogą się od siebie różnić zależnie od 
warunków, jakie daje nam natura – opady, słońce 
itp.  To sprawia, że ciągle musimy poprawiać i 
ulepszać nasze receptury, aby nasze wyroby były, 
jak najwyższej jakości. Czekanie na efekty naszej 
pracy i niepewność, czy gotowy produkt spełni 
wymogi naszych standardów i zadowoli podnie-

bienia klientów, jest w naszej pracy zdecydowanie 
najtrudniejsze.
Czy może pani/pan zdradzić przepis na jakiś 
smakołyk, który podbije nasze serca?
Mateusz Borek: Proponuję pyszne amerykańskie 
brownie.

Czego panu życzyć z okazji święta piekarzy i 
cukierników?
Mateusz Borek: Jak najlepszej pogody i owocnych 
zbiorów dla polskich rolników. Jakość ich zbiorów 
ma bowiem bardzo istotny wpływ na smak koń-
cowy naszych produktów.

Czy w dzisiejszych czasach piekarz i cu-
kiernik to popularne zawody?
Michał Szymczyk: Ze statystyk oraz barometra 
zapotrzebowania na zawody, wynika że zawód 
piekarza jest bardzo potrzebny. Młodzież 
jednak nie chce kształcić się w tym kierunku. 
Od 10 lat szkoła gastronomiczna w Często-
chowie nie może utworzyć klasy o takim pro-
filu, bo nie ma chętnych do podjęcia nauki 
w tym zawodzie. Z czego to wynika? Przede 
wszystkim z tego, że to ciężka fizyczna praca. 
Młodzi ludzie wolą więc poszukać, czegoś 
lżejszego. 
Podobnie jest z cukiernikiem. Brakuje osób 
chętnych do kształcenia się w tym zawo-
dzie. Młodzież w naszych czasach jest nie-
cierpiliwa, małym nakładem czasu, chce 
osiągnać duże korzyści finansowe. Poza 
tym do zawodu cukiernika potrzebne są 
odrobina talentu artystycznego, este-
tyka i predyspozycje smakowe. Niestety 
nie wszyscy rodzice oraz ich dzieci biorą 
to pod uwagę przy wyborze szkoły oraz 
kierunku kształcenia. W efekcie wielu 
młodych ludzi swoją przygodę z tym za-
wodem kończy po trzech latach nauki w 
szkole i decyduje się odejść z branży sze-
roko rozumianej jako gastronomia. 
Jakie pieczywo najchętniej kupują czę-
stochowianie? 
Michał Szymczyk: Jestem przekonanyz że 
czestochowianie to tradycjonaliści i wspieraja 
lokalny rynek producentów, co zresztą widać 
po punktach firmowych - znanych od lat - 
czestochowskich piekarzy. Dzięki dobrym 
wyrobom, mieszkańcy dostosowują się do 
produktów, które oferują lokalne piekarnie 
i cukiernie. Na topie wciąż pozostają trady-
cyjne chleby pszenne, razowe oraz żytnie. 
Nie można też przejść obojętnie obok roz-
rastającego się rynku gotowych produktów, 
bo piekarze prześcigają się w ofercie pysz-
nych kanapek, które mają przekonać konsu-
mentów do ich oferty.
A jakie słodkości najbardziej lubią miesz-
kańcy naszego miasta? 
Michał Szymczyk: Jesteśmy narodem go-
ścinnym w zwiazku jestem przekonany, iż torty 
okolicznościowe zawsze będa gościły na na-
szych stołach. Jest to hit dla pań, panów, dzieci 
oraz dziadków.   Panie będą preferować za-

pewne torty z dużą ilość owoców, panowie wy-
biorą torty szwardzwaldzkie. Z kolei, dla dzieci 
najważniejsze będzie to, czy na torcie znajdzię 
się ich ulubiona postać z bajki.
Z analiz wynika, że spożycie chleba w 
Polsce spada z roku na rok, a tradycyjne 
metody wypieku zastąpiła masowa pro-
dukcja. Czy oznacza to, że zawód pie-
karza jest skazany na wymarcie? 
Michał Szymczyk: Spożycie chleba oraz pie-
czywa spada ze względu na alternatywne 
możliwości zastapienia śniadania np. gotową 
kanapką, płatkami musli z jogurtem itp. Jestem 
przekonany, iż zawód piekarza zostanie zasta-
piony zawodem operator maszyn i urzadzeń w 
przemyśle piekarniczym. Wszystko ze względu 
na ekonomię produkcji, nikt nie zapłaci za 
ręcznie zwijane bułki lub chleby. Najzwyczaj-
niej będzie to ekonomicznie nieopłacalne. Dla 
konsumenta będzie to na plus, ponieważ pro-
dukt będzie miał mniejszy bezpośredni kontakt 
z człowiekiem w trakcie produkcji oraz stanie 
się bardziej powtarzalny.
Czy w cukiernictwie możemy mówić - tak 
jak w modzie - o obowiązujących tren-
dach? 
Michał Szymczyk: Większość trendów przy-
chodzi po dużych targach cukierniczych. Naj-
lepsi technolodzy oraz mistrzowie cukiernictwa 
łączą smaki oraz kreują dekoracje na kolejne 
sezony. W tym sezonie – podobnie, jak w po-
przednim - wciąż hitem są „naked-cake”, czyli 
torty z odkrytym biszkoptem na zewnątrz oraz 
monoporcje na stołach słodkich w przeróżnych 
postaciach. Pary młode coraz częściej dopytują 
o możliwość stworzenia takich stołów, gdzie 
cukiernik z wyobraźnią może wykazać się swoją 
pomysłowścią i ująć gości weselnych wyjąt-
kowym smakiem swoich deserów.
Podobno smak tortu powinien być dosto-
sowany.... do pory roku.
Michał Szymczyk: Zgadza się - jeżeli w naszym 
kraju mamy dostępne od czerwca do sierpnia 
świeże soczyste owoce dobrej jakości to trzeba 
z tego korzystać. Prosty skład, dobra receptura 
i mamy sukces. W zimę natomiast ze względu 
na zwiększoną potrzebę energii, torty czekola-
dowe smakują nam zdecydowanie bardziej.
Jaki rodzaj deserów powinien znaleźć się 
w każdej dobrej cukierni?
Michał Szymczyk: Uważam że każda cukiernia 
- dobra cukiernia - powinna mieć swój autorski 
deser, produkt z własnej receptury, którego nie 
powinna zdradzać. Powinien on się kojarzyć 
tylko i wyłącznie z daną firmą.
Czy może pan zdradzić przepis na do-
mowy chleb oraz smakołyk, który pod-
bije nasze serca? 
Michał Szymczyk: Jeśli chodzi o chleb to naj-
ważniejsze jest ukwaszenie części mąki żytniej, 
czyli tak zwany zaczątek, kwas. Kolejno ukwa-
szenie części mąki pszennej tak zwanej pod-
młody. Tak jak to robiły poprzednie pokolenia. 
Kolejne ważne składniki wynikają z upodobań, 
czyli zaparzane ziarna, odrobina drożdży oraz 
1-2 % soli. Tylko naturalne metody ukwaszania 
mąk oraz zaparzania ziaren dają smak oraz za-
pach wiejskiego chleba.

Jeśli chodzi zaś o deser to polecam natu-
ralny domowy biszkopt, polskie słodkie tru-
skawki, a to wszystko zwieńczone dużą ilość 
galaretki oraz puszystą, bitą śmietaną.
Czego panu życzyć z okazji święta? 
Praca w piekarni to zajęcie 24 godziny na 
dobę. W związku z tym proszę mi życzyć 
więcej wolnego czasu dla rodziny oraz 
znajomych.

Składniki:
 150g solonego masła
 200g gruboziarnistego cukru
 2 duże jajka
 115g rozpuszczonej mlecznej czekolady
 100g mąki
 25g kaka w proszku (niesłodzonego)
 pół łyżeczki soli
 180g posiekanej czekolady mlecznej
 aromat waniliowy

Przygotowanie:
1. Rozpuszczone masło utrzyj z cukrem do 

otrzymania gładkiej, jednolitej masy.
2. Dodaj jajka, aromat waniliowy i ubijaj 

przez ok. 1 minutę.
3. Dadaj rozpuszczoną czekoladę i mieszaj 

do otrzymania gładkiej konsystencji.
4. Osobno wymieszaj mąkę, kakao, posie-

kaną czekoladę i sól i dodawaj stop-
niowo do masy, ciągle mieszając łyżką.

5. Masę przelać do blachy 25x30cm wyło-
żonej papierem do pieczenia.

6. Piec przez 30 min w temperaturze 
180oC. Przed pokrojeniem studzić przez 
30 min.

Czy uważa pani, że w dzisiejszych czasach 
cukiernik to popularny zawód?
Marika Rulska: Zdecydowanie nie. Na rynku pracy 
widać zapotrzebowanie na cukierników. Jednak 
młodzi ludzie niechętnie wybierają ten kierunek 
kształcenia. Dlaczego? Myślę, że ze względu na to, 
że zawód ten jest wymagający, często rozpoczy-
namy pracę od wczesnych godzin porannych, a 
poza tym często pracujemy też w święta.
Justyna Ślizowska: Z tym zawodem powinny 
związać się zwłaszcza osoby, które oprócz pod-
stawowych umiejętności, mają też zdolności two-
rzenia oryginalnych dekoracji, które tworzone są w 
zależności od upodobań klientów.
Które pączki cieszą się największą popular-
nością w pani pączkarni? 
Justyna Ślizowska: Stara Pączkarnia oferuje ponad 
40 różnych smaków pączków, które na bieżąco 
zmieniają się w ciągu dnia. 
Marika Rulska: Panie wybierają klasykę – najczęściej 

kupują więc pączki z nadzieniem różanym. Z kolei 
panowie stawiają na czekoladę, adwokata, śliwkę 
czy staropolskie. Młodzież zajada się pączkami 
z Kinder Bueno oraz Nutellą. Dzieci natomiast 
wybierają pączki z toffi lub truskawką. Ogromną 
popularnością wśród nich cieszą się też donaty z 
wymyślnymi ozdobami. 
Co jest najważniejszym elementem wa-
szej pracy?
Justyna Ślizowska: Praca cukiernika to nie 
tylko pasja czy zaangażowanie. Wkładamy w 
nią całe swoje serce. Najważniejszy składnik 
naszej receptury to miłość.
Czego paniom życzyć z okazji święta cukiernika?
Marika Rulska: Proszę życzyć dalszych sukcesów, 
satysfakcji z pracy zawodowej i pomysłów na 
dalszy rozwój.
Justyna Ślizowska: Zdrówka! Abyśmy codziennie 
mogły wykonywać to, co kochamy oraz kolejnych 
finezyjnych nadzień do pączków, które będą pod-
bijać serca naszych klientów.
Marika Rulska: Panie wybierają klasykę – najczę-
ściej kupują więc pączki z nadzieniem różanym.  
Z kolei panowie stawiają na czekoladę i adwokata. 
Dzieci natomiast wybierają pączki z toffi lub tru-
skawką.
Czego pani życzyć z okazji święta cukiernika?
Marika Rulska: Proszę mi życzyć z okazji mojego 
święta dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy za-
wodowej i pomysłów na dalszy rozwój.    

Jak długo pracuje pan  
w branży cukierniczej?
Krzysztof Stefaniak: Firma 
A.Blikle ma bogatą tradycję. Po-
wstała w 1869r. w Warszawie. 
Zosłynęła w Polsce i za granicą 
zwłaszcza z tego, że jej wypieki 
opierają się wyłącznie na naj-
lepszej jakości naturalnych 
produktach. W Częstochowie 
reprezentowana jest od 25 lat.
Co najchętniej kupują  
u pana częstochowianie?
Krzysztof Stefaniak: Najbar-
dziej popularnymi słodkościami 

są pączki, napoleonki, eklery,  
a wśród dzieci makaroniki. 
Podobno smak tortu powi-
nien być dostosowany.... do 
pory roku.
Krzysztof Stefaniak: Torty po-
pularne zimą to czekoladowy 
z wiśnią i marczello. Latem zaś 
lekkie z owocami lub kremem 
napoleonkowym.
Czego panu życzyć z okazji 
święta? 
Z okazji święta i nie tylko naj-
lepsze życzenia to wielu zado-
wolonych klientów.
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Czy pani zdaniem w dzisiejszych cza-
sach piekarz i cukiernik to popularne 
zawody? 
Elżbieta Dolniak: Jeśli chodzi o piekarzy 
to niestety nie. Spowodowane jest to wie-
loma czynnikami. Młodzież w dzisiejszych 
czasach, woli raczej kształcić się w szko-
łach średnich i  liceach, a bardzo rzadko 
wybiera szkoły zawodowe. Ponadto praca 
piekarza nie jest pracą lekką - odbywa się 
głównie w nocy, a niejednokrotnie w dni 
świąteczne, co prawdopodobnie również 
zraża do tego zawodu przyszłych poten-
cjalnych piekarzy. Nieco inaczej wygląda 
sytuacja z cukiernikami. Do tej pory nie był 
to popularny zawód, jednak pod wpływem 
telewizyjnych i internetowych programów 
kulinarnych coraz więcej ludzi jest zaintere-
sowana cukiernictwem. Może o tym świad-
czyć otwarcie klasy ciastkarskiej w szkole 
gastronomicznej w ubiegłym roku. 
Jakie pieczywo najchętniej kupują 
częstochowianie?
Elżbieta Dolniak: U nas największą po-
pularnością cieszy się chleb jurajski, a to 
dzięki temu, że produkujemy go w trady-
cyjnej technologii z lat 50 ubiegłego wieku. 
Chleb ten produkowany jest na naturalnym 
zakwasie żytnim (żurku) uzyskanym w wa-
runkach naszego zakładu oraz zaczynie 
drożdżowym. Cały ten proces trwa aż 48h. 
Ponadto nasz chleb formowany jest ręcznie, 
a nie maszynowo, dlatego też jest to praw-
dziwy chleb o charakterystycznej struk-
turze miękiszu, niepowtarzalnym smaku 
i aromacie. O wyjątkowości naszego pro-
duktu stanowią liczne otrzymane nagrody 
i wyróżnienia, a najważniejsze z nich to 
wpisanie chleba jurajskiego przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych. Nie jest tajemnicą, że 
trendy żywieniowe ulegają ciągłej ewolucji 
i zmianie. My jako duży zakład,  jesteśmy 
zmuszeni obserwować rynek i szybko  re-
agować na zmieniające się trendy żywie-
niowe. Obecnie częstochowianie bardzo 
chętnie  kupują  pieczywo razowe i żytnie. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się też 
produkty z tzw. dodatkami prozdrowotnymi. 
Doskonałym przykładem tego jest chleb 
razowy na miodzie ze śliwką lub żurawiną, 
który cieszy się u nas popytem. Pojawiają 
się również klienci poszukujący pieczywa 
bez mąki, a składającego się np. z samych 
ziaren. Wychodząc im naprzeciw wprowa-
dziliśmy do swojej oferty takie pieczywo 
składające się z ziaren słonecznika, sezamu, 
żyta, pestek dyni, nasion lnu oraz kiełków 
pszenicy. Wzbogaciliśmy również o nasiona 
produkowane przez nas pieczywo żytnie. 
Jak więc widać staramy się być świadomym 
producentem, śledzącym na bieżąco zmie-
niające się gusta częstochowian. 
A jakie słodkości najbardziej lubią 
mieszkańcy naszego miasta? 
Elżbieta Dolniak: Z naszych obserwacji 
wynika, że więcej wyrobów ciastkarskich 
spożywają kobiety, chociażby przy spotka-
niach u znajomych, zawsze proponuje się 
ciastko do kawy. Dzieci zazwyczaj prefe-
rują drożdżówki, które mogą być tzw. prze-
kąską na drugie śniadanie. Tutaj mówimy o 
szerokiej gamie bułek słodkich i pączków.
Z analiz wynika, że spożycie chleba 
w Polsce spada z roku na rok, a tra-
dycyjne metody wypieku zastąpiła 
masowa produkcja. Czy pani zdaniem 
oznacza to, że zawód piekarza jest 
skazany na wymarcie?
Elżbieta Dolniak: Niestety po części jest 
to prawdą. Na pewno w przyszłości jakiś 
procent  pracy piekarza będzie zastąpiony 
maszynami, chociażby ze względu na brak 

fachowców na rynku.  Już w tej chwili u nas 
w kraju możemy  zauważyć tzw. „fabryki 
pieczywa”, które niestety idą niejedno-
krotnie na ilość produkcji nie zważając na 
jakość. Pieczywo wyprodukowane w ten 
sposób nie posiada już takich walorów 
smakowych jak za naszego dzieciństwa. 
Jednakże jako lokalny  producent, widzimy 
coraz większą świadomość klientów, a 
oni sami zauważają, że pieczywo z takiej 
masowej produkcji znacznie się różni od 
pieczywa kupionego u lokalnego piekarza.  
Jako duża firma staramy się upraszczać 
i   poprawiać warunki pracy piekarzy z 
jednoczesnym naciskiem na  zachowanie 
rzemieślniczego charakteru  produkcji. 
Doceniają to również nasi klienci, którzy 
bardzo chętnie kupują nasze bułki pro-
dukowane w typowej  rzemieślniczej pie-
karni powstałej w 1912 r., gdzie do dziś 
wypieka się w piecu ceramicznym. Reasu-
mując, lokalni piekarze nie są skazani na 
wymarcie, a swojej szansy powinni  szukać 
w produkcji rzemieślniczej z zachowaniem 
najwyższej jakości, odwołującej się do 
smaków z dzieciństwa. 
Czy w cukiernictwie możemy mówić – 
tak jak w modzie – o obowiązujących 
trendach? 
Elżbieta Dolniak: Tak, dokładnie jak w mo-
dzie, najpierw były torty tzw. tradycyjne 
kremowe, okrągłe. Później przyszła moda 
na torty z bitą śmietaną, do tego doszły 
kształty: kwadraty, prostokąty, trójkąty. Na-
stępnie faza tortów tzw. angielskich z masą 
cukrową i marcepanową. Obecnie można 
zamówić tort okazjonalny np. w kształcie 
wózka, samochodu, boiska, misia, książki itp.
Podobno smak tortu powinien być do-
stosowany.... do pory roku. Dlaczego?
Elżbieta Dolniak: Tak, latem zazwyczaj robi 
torty lekkie z owocami sezonowymi, orzeź-
wiające, natomiast w chłodne dni ( jesienno 
– zimowe ) o bardziej wyrazistym smaku np. 
piernikowe, korzenne, mocno bakaliowe, 
nasączane alkoholem lub mocną kawą.
Jaki rodzaj deserów powinien znaleźć 
się w każdej dobrej cukierni?
Elżbieta Dolniak: W każdej dobrej cukierni, 
nie powinno zabraknąć deserów typu ti-
ramisu, szarlotki z bitą śmietaną, dobrego 
serniczka, a sezonowo tartaletek z bitą 
śmietaną i owocami.
Czy może pani/pan zdradzić przepis 
na domowy chleb oraz smakołyk, 
który podbije nasze serca?
Elżbieta Dolniak: Hmm.... Do wyprodu-
kowania domowego chleba potrzebne 
jest przede wszystkim serce i cierpliwość. 
Ciasto chlebowe nie lubi pospiechu, na-
głych zmian temperatur oraz nerwowego 
wyrabiania. Podstawą domowego chleba 
jest odpowiednie ukwaszenie mąki żytniej, 
a do tego właśnie potrzebna jest ta cierpli-
wość, gdyż  jest to proces czasochłonny. Na-
stępnie otrzymany zakwas należy połączyć 
w odpowiednich proporcjach z zaczynem 
drożdżowym i solą. Serce i delikatność wy-
magana jest przy wyrabianiu ciasta i for-
mowaniu gotowych bochenków, bo  tylko 
wtedy po wypieku  otrzymamy bochenek 
jest odpowiednio sprężysty i delikatny w 
środku. Chcąc uzyskać chrupiącą  skórkę, 
mogę zdradzić ,że przed wypiekiem  bo-
chenki powinno się posmarować wodą 
połączoną z mąką, a po wypieku delikatnie 
spryskać samą wodą. 

Przepisu na słodki smakołyk nie zdradzę. 
Dlaczego? Bo żadna szanująca się cukiernia 
nie zdradza swoich przepisów. Produku-
jemy przeróżną gamę słodkości starając się 
dogodzić nawet najbardziej wybrednemu 
podniebieniu. Serdecznie zapraszamy do 
zdegustowania naszych wyrobów.
Czego pani/panu życzyć z okazji 
święta?
Elżbieta Dolniak: Z okazji Święta życzmy 
sobie przede wszystkim zdrowia. Nato-
miast naszej branży wzrostu spożycia pie-
czywa oraz zwiększenia zainteresowania 
zawodem i tego, aby nigdy na co dzień nie 
brakło nam naszego chleba powszedniego. 
A z racji tego, że zajmujemy się też cukier-
nictwem to... również samych słodkich dni.

Czy pani zdaniem cukiernik 
to popularny zawód? 
Agnieszka Glińska-Stępień: W dzi-
siejszych czasach zawód cukier-
nika jest niszowy. Uczelnie i szkoły 
kształcą za dużo humanistów, a 
za mało rzemieślników. Mam na-
dzieję, że to się zmieni. Cukiernik 
to wspaniały zawód, to osoba 
obdarzona kulinarną pasją, zmy-
słem smaku i bogatą wyobraźnią. 

Jakie słodkości najbardziej 
lubią mieszkańcy naszego 
miasta?
Agnieszka Glińska-Stępień: Panie 
wybierają słodkości raczej lekkie, 
na bazie bitej śmietany, bezy, 

owoców. Panowie wolą smaki 
zdecydowane, takie jak torty 
czekoladowe z tradycyjnym 
maślanym kremem. A dzieci? 
Wszystko co kolorowe! Często-
chowianie to tradycjonaliści, 
kochają sernik, makowiec, keks. 
Czy w cukiernictwie możemy 
mówić - tak jak w modzie - o obo-
wiązujących trendach?
Agnieszka Glińska-Stępień: W 
cukiernictwie dokładnie tak jak 
w modzie, obowiązują światowe 
trendy, które zyskują popular-
ność w Polsce. Torty na specjalne 
okazje muszą być wyjątkowe, 
pokryte na przykład piękną, cu-
krową   koronką lub przyozdo-
bione świeżymi kwiatami. Coraz 
bardziej popularne stają się torty 
naked cake, w których widać 
wszystkie warstwy biszkoptu i 
kremu, czy drip cake-torty ze swo-
bodnie spływającą po bokach 
polewą. W kolorystyce rownież wi-
dzimy zmiany. Do tej pory to biel 
była zarezerwowana dla tortów 
weselnych. Dziś niekoniecznie. Ro-
bimy torty w kolorze złota, często 
w połączeniu z mocno nasyco-
nymi barwami zieleni czy granatu. 
Dzięki temu możliwe jest idealne 
dopasowanie tortu do scenerii np. 
przyjęcia tematycznego.

Podobno smak tortu powi-
nien być dostosowany.... do 
pory roku.
Agnieszka Glińska-Stępień: Tak. 
Latem wybieramy torty lekkie, z 
bitą śmietaną i świeżymi owocami, 
których wtedy jest największy 
wybór. Zimą tort powinien troszkę 
rozgrzać, czyli odrobinka alkoholu 
w kremie jest niezbędna!
Jaki rodzaj deserów powinien 
znaleźć się w każdej dobrej 
cukierni?
Agnieszka Glińska-Stępień:  Tutaj 
jest podobie jak w poprzednim 
pytaniu. My kierujemy się sezo-
nowością produktu i jego dostęp-
nością w danym momencie. Jeżeli 
mamy świeże maliny, truskawki 
czy borówki robimy dużo deserów 
z elementem owocowym. Jesienią 
króluje śliwka, jabłko, do tego 
kruche ciasto. Zimą stawiamy na 
smaki cięższe, czyli czekoladę, 
orzechy, piernik, alkohole.
Czego pani życzyć z okazji 
święta? 
Agnieszka Glińska-Stępień: 
Przede wszystkim chcemy podzię-
kować naszym cukiernikom za 
wieloletnią, wspaniałą pracę i ży-
czyć w dniu ich święta nieustająco 
słodkiego życia!

Czy w dzisiejszych czasach cu-
kiernik to popularny zawód?
Marcelina Wawrzynia: Cukierni-
kiem nie zostaje się od tak, jest 
to zawód, który wykonują ludzie 
pełni pasji i artystycznej duszy. Wy-
maga wiele dokładności, wiedzy i 
pomysłowości. 
Jakie słodkości najbardziej 
lubią częstochowianie?
Marcelina Wawrzynia: Bardzo po-
pularne są torty z kremami takie 
jak raffaello, czekoladowe czy z 
musem truskawkowym. Klienci 
jednak często wracają do tradycyj-
nych smaków, czyli bita śmietana i 
owoce. 
Czy w cukiernictwie możemy 
mówić – tak jak w modzie – o 
obowiązujących trendach?
Marcelina Wawrzynia: W każdym 
sezonie są nowe trendy zarówno 
na dekoracje tortów, jak i na nowe 
kształty i smaki deserków. Słodka 

witryna stale obserwuje nowe 
trendy i podąża za nimi, aby zaska-
kiwać nowymi smakami, bazując 
na naturalnych składnikach, ale 
także często wraca do domowych 
przepisów.  Wygląd tortu odgrywa 
także znaczącą rolę. Klienci coraz 
bardziej przywiązują wagę do 
szczegółów dekoracji, jakie znaj-
dują się na torcie, a nas cukier-
ników bardzo to cieszy i stawia 
przed nami codziennie nowe wy-
zwania. 
Podobno smak tortu powi-
nien być dostosowany.... do 
pory roku. Dlaczego? 
Marcelina Wawrzynia: Oczywi-
ście,  każdy z nas w porze letniej 
najczęściej sięga po lekkie dania, 
gdy robi się chłodniej, wybieramy 
dania, które nas rozgrzeją. Tę samą 
sytuację można zaobserwować 
przy wyborze smaków tortu. W 
chłodniejsze pory roku sięgamy 
po smaki czekoladowe z kremami, 
orzechami czy wiśniami. W cie-
plejsze dni najczęściej sięgamy po 
torty lekkie o smaku owocowym, 
z musami owocowymi i galaretką.  
Jaki rodzaj deserów powinien 
znaleźć się w każdej dobrej 
cukierni? 
Marcelina Wawrzynia: Desery po-

winny być różnorodne, aby każdy 
z klientów mógł wybrać ulubiony 
smak. Wśród nas jest wielu miło-
śników ciemnej czekolady, orze-
chów, owoców czy kawy. Ważne 
jest, aby w cukierni były także nie-
banalne połączenia smaków. 
Czy może pani zdradzić przepis 
na jakiś smakołyk, który pod-
bije nasze serca?
Marcelina Wawrzynia: Niewąt-
pliwie smakołykiem, który podbija 
serca naszych klientów jest Deser 
Karmelowy z orzechami i kajma-
kiem oraz Palona Czekolada z 
musem mango. Niestety tajników 
sposobu wykonania nie zdradzimy, 
ale zapraszamy do spróbowania w 
naszych sklepach firmowych. 
Czego pani życzyć z okazji 
święta?
Marcelina Wawrzynia: W obecnej 
sytuacji życzmy sobie wszyscy 
zdrowia.

CUKIERNIA JAŁOWIEC

Jakie produkty najchętniej 
kupują u pani/pana często-
chowianie?
Zdzisław Bartelak: Consonni to 
lody i ciasto drożdżowe. Lody ze 
świeżego mleka i śmietanki, a 
ciasto to unikat: robione nie na 
drożdżach prasowanych a na spe-
cjalnie hodowanym pszennym za-
kwasie. Z tego, co wiem, nikt tak w 
Polsce nie robi.
Co jest najtrudniejszego w 
pana zawodzie ?
Zdzisław Bartelak: Pieczemy i 
„mrozimy” w Kamyku już prawie 
30 lat, mamy do tego pasję! Dla-
tego nam to wychodzi! Jeśli to 
trudne, a wychodzi - to jest to!

Czy może pan zdradzić przepis 
na jakiś smakołyk, który pod-
bije nasze serca?
Zdzisław Bartelak: Proponuję 
tosty z naszego ciasta. To bardzo 
smaczna i pożywna przekąska 
-dużo żółtek świeżych, ale spaste-
ryzowanych jaj, sporo masła i wy-
sublimowana słodycz od miodu!
Czego panu życzyć z okazji 
święta?
Zdzisław Bartelak: Pragnę, aby po-
większyło się grono naszych przy-
jaciół, którzy powracają po lody, 
ciasta, ciasteczka i świeżo paloną 
kawę z naszej  Palarni Consonni!

Wszystkim piekarzom i cukiernikom składamy najserdeczniejsze życzenia  
i dziękujemy za codzienny trud, który wkładają w swoją pracę.  

Mamy nadzieję, że nigdy nie przestaniecie nas rozpieszczać swoimi pysznościami!
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Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do 
szczytnej akcji i  protestowali przeciw naruszaniu praw czło-
wieka. 10 grudnia obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka i  w  okolicach tej daty, co roku, jest organizowany 
Maraton Pisania Listów, który mobilizuje wszystkich tych, 
którzy chcą zmienić świat na lepszy i  sprawiedliwy, stanąć 
w obronie słabszych i uciśnionych. Po raz XIX organizacja wal-
cząca o prawa człowieka, Amnesty International, zorganizowała 
globalną akcję pisania listów skierowanych do dysydentów na 
całym świecie, którzy pozwalają na łamanie prawa, więzienie 
osób, które sprzeciwiają się niesprawiedliwości lub działają 
w obronie uciśnionej społeczności. W naszym kraju napisano 
ponad 300 tyś. listów z  apelem. Nasza młodzież nie została 
obojętna wobec niesprawiedliwości i  też wzięła udział w  tej 
akcji. Dzięki ich aktywności powstało 166 listów z  apelem 
w obronie młodych aktywistek i aktywistów, którzy mierzą się 
z największymi kryzysami na świecie. 

Działania tej organizacji przynoszą efekty. Wiele osób zostało 

zwolnionych czy zmniejszono im niesłusznie zarządzoną karę, 
kiedy w  ich obronie stanęły tysiące osób na całym świecie. 
Wszystkim uczestnikom Maratonu serdecznie dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że nasze głosy współczucia i wsparcia  mogą zmienić 
wiele...

14 lutego 2020 r. w bibliotece szkolnej od-
była się „Randka w ciemno z książką”. W tym 
dniu można było wypożyczyć książkę – nie-
spodziankę, i  miło spędzić z  nią walentyn-
kowy wieczór. Nasza akcja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem, zarówno wśród 
uczniów, jak i nauczycieli. Nasi stali czytelnicy 
przyprowadzali swoich kolegów i  koleżanki, 
którzy rzadko pojawiali się w bibliotece. Dzięki 
ciekawej formie nasi randkowicze wypoży-
czyli pozycje, które w innych okolicznościach 
by nie wybrali.

Dzięki „Randce w  ciemno z  książką” w  Że-
romskim nasza biblioteka zyskała nowych 
czytelników, a dużo książek – nowe życie!
 Ewa Gronkiewicz

Po raz kolejny w  naszej szkole od-
były się warsztaty, podczas których 
uczniowie klas zawodowych, jak i tech-
nikum, zdobywający zawód fryzjera, 
mogli podnosić swoje umiejętności. 
Nasz absolwent, Mateusz Mysłek, od-
wiedził ponownie progi naszej szkoły. 
Bardzo nam miło, że nasi byli uczniowie 
pamiętają o  swojej szkole, nauczycie-
lach, a  także myślą o  swoich następ-
cach i  chcą przekazać innym swoją 
wiedzę, zarówno teoretyczną jak i prak-
tyczną. Celem wizyty były warsztaty ze 
strzyżenia damskiego. Podczas zajęć, 
razem z  Agnieszką Strzelczyk, pokazy-
wali etapy strzyżenia  młodszym kole-
żankom i kolegom oraz udzielali porad 
dotyczących rozwoju zawodowego.  
Adepci sztuki fryzjerstwa mogli wzbo-
gacać swoją wiedzę, podnosić swoje 
kwalifikacje, zdobywać nowe umiejęt-
ności. Bardzo dziękujemy.

Podnosimy swoje kwalifikacje

Nasz głos w słusznej sprawie

Dzień otwarty
Zapraszamy 
wszystkich 
chętnych  

w progi naszej 
szkoły!

Jak co roku zapraszamy 
wszystkich chętnych do 
odwiedzenia naszej szkoły 
w  pierwszym dniu wiosny. 
Szczególnie miło powitamy 
przyszłych absolwentów 
szkoły podstawowej i  ich ro-
dziców. W  ten dzień od 9.00 
do 14.00 będzie można się 
zapoznać z ofertą edukacyjną 
szkoły, obejrzeć zaplecze 
dydaktyczne, poznać szkołę, 
nauczycieli, porozmawiać 
z  uczniami i  usłyszeć od 
nich, co ciekawego ma do 
zaoferowania dany kierunek 
nauczania, zobaczyć, jak cie-
kawie można tutaj spędzać 
czas. Będzie można podzi-
wiać wspaniale wyposażone 
pracownie, wziąć udział 
w  licznych grach i  zabawach, 
czy zrobić ciekawe zdjęcia. 
Przygotowywane są krótkie 
przedstawienia i  pokazy na-
ukowe, liczne zawody i quizy. 
Atrakcjom i  zabawom nie bę-
dzie końca! 

Serdecznie zapraszamy!

Walentynki  
w bibliotece

12 lutego, a więc tydzień po dzie-
więćdziesiątej rocznicy urodzin Kaliny 
Jędrusik, mieliśmy sposobność wziąć 
udział w programie artystycznym po-
święconym tej nietuzinkowej postaci. 
Młodzież naszego liceum pod kierun-
kiem pań: Moniki Górnej, Iwony Kociołek 
i Doroty Marlińskiej zaprezentowała się 
w programie artystycznym, który dostar-
czył widzom zarówno wiedzy o Kalinie 
Jędrusik, jaki i wielu wzruszeń.

Obecni na uroczystości goście, same 

panie, Alicja Janowska – dyrektor Dele-
gatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w 
Częstochowie, Anita Imiołek – starszy 
wizytator Delegatury ŚKO w Często-
chowie oraz Agnieszka Banasik – in-
spektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy, a także pani 
dyrektor Małgorzata Kaim i przedsta-
wiciele grona pedagogicznego odnieśli 
się z sentymentem do zaprezentowa-
nych fragmentów filmów i wspomnień  
o Kalinie, a przede wszystkim do jej - 
wykonanych brawurowo przez naszych 
wokalistów - piosenek.

Uczniowie z kolei, pierwszoklasiści 
szczególnie, uświadomili sobie, że 
Kalina Jędrusik to postać wielowymia-
rowa, artystka o wielkim potencjale 
wykorzystywanym w takich dziedzinach 
sztuki, jak teatr, film, kabaret, piosenka, 

i że… chodzą do tej samej, co ona nie-
gdyś, szkoły. Myślę, że na długo pozo-
staną w pamięci jej hipnotyzujące oczy 
i słowa: na całych jeziorach Ty, pejzaż 
bez Ciebie, bo we mnie jest seks czy 
Kaziu, zakochaj się!

Natalia Jarkiewicz, kl. II b  

W dniach 9-15 lutego uczniowie li-
ceum Słowackiego kontynuowali swój 
udział w projekcie Erasmus+ zatytuło-
wanym ,,Rzeki w naszych miastach’’. Po 
pierwszym spotkaniu w Polsce, które 
odbyło się w listopadzie ubiegłego roku, 
przyszła pora na następne - uczniowie 
z Francji, Rumunii, Hiszpanii, Polski  i 
Niemiec zobaczyli się ponownie, tym 
razem u naszych zachodnich sąsiadów. 
Pobyt w Niemczech upłynął bardzo 
przyjemnie (mimo akurat panującego 
tam huraganu!) i - co najważniejsze - 
edukacyjnie i rozwijająco. Uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych 
miejsc: czy to w miasteczku, gdzie 
mieszkali (to jest Detmold), czy są-
siednich miejscowościach, a nawet i w 
portowym mieście Bremerhaven. Od-
wiedzili między innymi dom klimatyczny, 
gdzie doświadczyli pobytu w dziewięciu 
różnych strefach klimatycznych (od pra-

żącego słońca w Afryce po siarczyste 
mrozy na Antarktydzie), zbierali i badali 
próbki wody z rzeki objętej opieką przez 
projekt, sadzili wokół niej nowe drzewa 
oraz dowiedzieli się więcej na temat 
jej historii i przyszłych działań na rzecz 
opieki nad ową lokalną rzeką. Oprócz 
powiększenia swojej wiedzy na tematy 
związane z ochroną rzek  i środowiska, 
uczniowie poznali historię i architekturę 
niemieckich miasteczek, zwiedzając 
między innymi ,,dom łowcy czarownic’’ 
w Lemgo i podziwiając ogromny pomnik 
wodza Germanów w Detmold. Ponadto 
udział w projekcie okazał się świetną 
okazją do nawiązania międzynarodo-
wych znajomości i wykorzystania umie-
jętności językowych w praktyce. Oby 
kontakt ten trwał jak najdłużej!

 Ewelina Kozłowska, kl. II b

Od 10 lutego 2020r. nasze miasto miało 
zaszczyt gościć przybyszów z Izraela.   W 
programie kilkudniowej wizyty uwzględ-
niono także uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej mieszkańców 
kamienicy przy Alei Kościuszki 14.W 
czasie okupacji niemieckiej, w 1941r., z 
powodu rozporządzenia niemieckiego 

lokatorzy żydowscy zostali zmuszeni 
do opuszczenia swych domów  i za-
mieszkania w częstochowskim getcie. 
Żydowscy mieszkańcy kamienicy, stano-
wiący elitę miasta: adwokaci, dyrektorzy 
fabryk, bankowcy czy notariusze, zostali 
skazani na Zagładę. Obecny właściciel 
domu, pan Mariusz Etryk, absolwent I 
LO oraz Wiceprzewodniczący Stowarzy-
szenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego 
w Częstochowie, wyszedł z inicjatywą 
zamieszczenia tam tablicy. Podczas 
uroczystości tablicę odsłonił Wiceprezy-
dent Miasta p. Ryszard Stefaniak wraz z 
Alonem Goldmanem, Przewodniczącym 

Związku Żydów Częstochowian oraz p. 
Mariuszem Etrykiem. Podczas wyda-
rzenia obecna była także młodzież I LO 
w Częstochowie, a solistki ze szkolnego 
chóru zaprezentowały wzruszające pio-
senki, przypominające o mrożących krew 
w żyłach zdarzeniach minionych czasów.

Dominika Musiał, kl. II b

ERASMUS+ w Niemczech

Kalinowe święto

Upamiętnienie żydowskich 
mieszkańców naszego 

miasta
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VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Na początku był pomysł. Zrodził się na 
lekcjach filmoznawstwa: każda klasa o tym 
profilu dostała zadanie - nakręcenie filmu. 
Zasady wydawały się być bardzo proste: 
obraz musi trwać trzy minuty i być niemy. 
Tematem były „zagadki miłości”. I tak klasy 
filmoznawcze podzieliły się na trzyosobowe 
zespoły i zabrały do pracy. Pracowaliśmy 
ciężko przez dwa tygodnie, bo pozornie 
proste zadanie okazało się być dużym wy-
zwaniem. 

W szkole wraz z całą klasą obejrzeliśmy 
i oceniliśmy wszystkie filmy. Łącznie zo-
stało wyprodukowanych dwadzieścia sześć 
filmów. W finałowym konkursie miały zna-
leźć się po trzy z każdej klasy.  28 lutego 
nominowani stawili się w sali kinowej, aby 
wspólnie wybrać najlepszy z filmów na I 
Szkolnym Festiwalu Filmowym. 

Uroczystość swoją obecnością uświetniła 
pani dyrektor Małgorzata Witek. Każdy z 
zebranych w sali miał prawo głosu. Filmy 
mogły otrzymać trzy, dwa lub jeden punkt 
w zależności od zdania osoby głosującej. 
Największą pulę punktów zebrał film nakrę-
cony przez O. Mielczarek, E. Ogrodniczek i 
R. Marszałek z klasy IA. 

Drugie miejsce zdobył film twórców: W. 
Kowalik, K. Wałek, M. Kociołek i A. Papalska 
również z klasy IA. Na miejscu trzecim ulo-
kował się film produkcji: J. Przygodzkiej, W. 
Brzezieckiej i J Wiśniewskiej z klasy IF. 

Olga Mielczarek (IA

Filmy  
z miłosną 
zagadką

Zuchy na lekcji historii
W dniu 10 lutego 29 

Gromada Zuchowa „Mi-
rowskie Chochliki” - pod 
opieką drużynowej A. 
Mizery - gościła w murach 
V LO im. A. Mickiewicza. 
Zwiedzanie rozpoczęło się 
od „wędrówki” po szkol-
nych korytarzach. Zdu-
mione dzieci, oglądając 
dekoracje, szybko rozpo-
znawały zdjęcia znanych aktorów, których gościliśmy na spotkaniach z 
młodzieżą. Zachwycone przyglądały się bajkowym postaciom, w które 
wcielili się aktorzy ATS - Szkolnego Kabaretu „Pół żartem, pół serio”. 

Druhna – M. Jaskóła (IIB) przedstawiła zuchom sylwetkę Adama 
Mickiewicza – patrona naszej szkoły i opowiedziała o naszej szkole. 
Szczególną uwagę zwróciła na dwie ważne uroczystości: 100. 
rocznicę odzyskania Niepodległości oraz Jubileusz 70-lecia szkoły. 
Wspólnie oglądaliśmy zdjęcia z tych wydarzeń, podziwiając utalento-
waną młodzież. Duże zainteresowanie wzbudziła tablica okoliczno-
ściowa, a zwłaszcza stare zdjęcia budynku, sal lekcyjnych i uczniów 
zestawione ze zdjęciami współczesnymi. Zobaczyli jak bardzo zmie-
niło się życie szkoły na przestrzeni lat. Następnie nauczyciel historii 
– mgr K. Łudzik  zaprowadził gości do Izby Tradycji Czynu Niepod-
ległościowego i opowiedział o trudnej drodze Polaków do Wolności, 
o „Krwawym Poniedziałku” w Częstochowie oraz historii pomnika 
Józefa Piłsudskiego na placu szkolnym. 

Zaciekawione zuchy przeniosły się w czasy II wojny światowej, 
dzięki „żywemu żołnierzowi”, w rolę którego wcielił się K. Knapik 
(IIA). Jego barwne opowieści o życiu w okopach, o bohaterstwie i 
patriotyzmie młodych chłopców, którzy zginęli za Ojczyznę, broniąc 
granic Polski i walcząc o wolność następnych pokoleń, sprawiły, że 
przez chwilę zatarła się granica między teraźniejszością i przeszło-
ścią. Poczuliśmy jak łączą się pokolenia. Mirowskie Chochliki ocza-
rowane atmosferą naszej szkoły i piękną lekcją historii, dziękując za 
spotkanie, odśpiewały piosenkę żołnierską „Wojenko, wojenko”.

mgr E. Aleksandrowicz
Zdjęcia: przyboczna 29 GZ Dominika

„Pasja & geniusz”.  
Wywiad z prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza  

w Poznaniu – Tomaszem Pospiesznym
Dnia 27 lutego 2020 r. społeczność V LO miała 

przyjemność wysłuchać wykładu „Pasja & geniusz” 
wygłoszonego przez prof. Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu - Tomasza Pospiesznego, który 
zaprezentował sylwetki kobiet w szczególny sposób 
zasłużonych dla rozwoju nauki.  Następnie odbył się 
wernisaż wystawy Tomasza Pospiesznego i Eweliny 
Wajs o tym samym tytule, przedstawiający sylwetki 
kobiet, które swoją pasją oraz pracą „zasłużyły na 
Nagrodę Nobla”. Wystawę można oglądać w naszej 
szkole w  każdy piątek do 27 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzo-
nego bezpośrednio po wykładzie.  
T. Kotlicki: Jak powstał pomysł podkreślenia roli ko-
biet w życiu naukowym?
Prof. T. Pospieszny: Od lat kobiety były niedoce-
niane. Ich znaczenie w rozwoju nauki odkryto prak-
tycznie dopiero po rozpoczęciu badań historycznych 
w ostatnich latach.
T. Kotlicki: Czym kierował się Pan w wyborze 10 zasłu-
żonych naukowo kobiet? Czy to grono było ścisłe, czy też 
wspomina Pan o jednostkach najbardziej wybitnych?
Prof. T. Pospieszny: Wybrałem dziesięć przypadko-
wych kobiet. Najprawdopodobniej wydam drugi tom, 
ponieważ nie wszystkie osoby zasłużone zostały 
wspomniane w części pierwszej.
T. Kotlicki: Czy sądzi Pan, że są kobiety, których 
dorobek naukowy nie został oficjalnie doceniony 
mimo, iż ich dokonania miały istotne znaczenie?
Prof. T. Pospieszny: Tak, praktycznie wszystkie ko-
biety były niedoceniane, ale jeśli miałbym wymienić 
konkretnie jedną, to byłaby to żona Einsteina, która 
przyczyniła się do stworzenia teorii względności. 
Były też kobiety, które brały udział w tworzeniu 
bomby atomowej. Dobrym przykładem jest au-
striacka fizyk Marietta Blau.
 T. Kotlicki: Jak duży wpływ według Pana na udział 
kobiet w życiu naukowym miały czynniki histo-
ryczne? Czy kobietom było trudniej odcisnąć swój 
ślad w dorobku naukowym, czy też płeć nie miała 
znaczenia, a jedynie talent i determinacja?
Prof. T. Pospieszny: Czasy zdecydowanie miały 
znaczenie ze względu na ogromną dyskryminację 

płci żeńskiej. Ponadto niektóre z kobiet nie miały 
nawet swojej ojczyzny, jak choćby Maria Curie-
-Skłodowska. Poza czynnikami historycznymi duże 
znaczenie miało szczęście spotkania odpowiednich 
osób na swojej drodze, determinacja i pochodzenie 
z rodziny naukowców.
H. Kotlicka: Najbardziej znaną postacią w dziedzinie 
odkryć z chemii jest oczywiście Maria Skłodowska-
-Curie. Czy jest inna kobieta naukowiec, która jest 
dla Pana autorytetem w tej dziedzinie?
Prof. T. Pospieszny: Gdybym musiał, wymieniłbym 
Lise Meitner, która odkryła protaktyn. Była ona aż 48 
razy nominowana do Nagrody Nobla, ale nigdy jej nie 
otrzymała. O jej wkładzie w życie naukowe świadczy 
fakt, że Einstein nazywał ją niemiecką Marią Curie.
T. Kotlicki: Jakie odkrycie w dziedzinie chemii jest 
dla Pana najbardziej interesujące i doniosłe?   
Prof. T. Pospieszny: Nie podałbym konkretnej od-
powiedzi, ponieważ każde odkrycie ma takie samo 
znaczenie dla nauki. Jedna teoria opiera się na dru-
giej i każda coś wnosi, więc ich wartość jest niepo-
równywalna.
H. Kotlicka: Czy uważa Pan, że popularyzacja do-
konań i odkryć może stać się dla młodzieży zachętą 
do pracy nad własnymi projektami, które być może 
kiedyś staną się odkryciami i wniosą cenne składniki 
do rozwoju ludzkości?
Prof. T. Pospieszny: Zdecydowanie tak! Popula-
ryzacja wiedzy o naukowcach wśród młodzieży 
pozwala młodym na odkrycie swoich własnych 
zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i w ten 
sposób rodzi się nowe pokolenie naukowców.
H. Kotlicka,T. Kotlicki: Dziękujemy za interesującą 
rozmowę. H. Kotlicka(1e), T. Kotlicki (1j)

Kopernik dla schroniska!
W miesiącach zimowych, w VII Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika, miała miejsce zbiórka arty-
kułów dla zwierząt ze schroniska. Ideą 
akcji była pomoc bezdomnym zwie-
rzętom, których w naszym mieście jest 
niestety bardzo dużo. Najtrudniejszy 
czas dla mieszkańców schronisk to 
właśnie zima, kiedy brakuje kocy, kołder 
i oczywiście, jak zawsze, żywności.

 Los naszych czworonożnych przy-
jaciół zawsze zależy od człowieka, od tego czy pochyli się nad nieszczęściem zwierząt 
skrzywdzonych i porzuconych, które być może nigdy nie znajdą domu i nie zaznają ludzkiej 
miłości. Dlatego tak ważne jest, aby uwrażliwić młodych ludzi na los mieszkańców schro-
nisk, zmobilizować ich do pomocy, do ofiarowania zainteresowania, czasu a także pomocy 
materialnej.

 W VII LO w projekt  zaangażowali się wszyscy uczniowie. Dzięki współpracy klas udało 
się zebrać mnóstwo żywności i rzeczy niezbędnych dla czworonogów z okolicznych schro-
nisk. Najwięcej zdołała uzbierać klasa 2a. Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane 
dla Schroniska Zwierząt w Jamrozowiźnie. Działaniom uczniów przewodniczyła pani prof. 
Magdalena Kwapisz. Przekazanie darów miało miejsce 14.02.2020 r.

Dziękujemy wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie i pomoc.
KOPERNIK NEWS: Paulina Jakubczak, klasa 2a.

W związku z realizowanym w szkole pro-
jektem EPAS (Szkoła Ambasadorem Par-
lamentu Europejskiego) oraz wygranej w 
zeszłorocznym konkursie EUROSCOLA , 19 
uczniów VII LO wraz z Paniami: Joanną Woł-
kowicką i Katarzyną Kornecką-Nalewajką, 
uczestniczyło w dniach 11.02-15.02.2020 w 
wyjeździe – nagrodzie głównej, do siedziby 
Europarlamentu w Strasburgu.

Nagroda obejmowała udział w obradach 
reprezentantów młodzieży z 23 krajów Unii 
Europejskiej w dniu 14.02.2020. Uczniowie 
musieli wcześniej przygotować się mery-
torycznie i językowo,  wybierając jeden z 
6 zaproponowanych przez organizatorów 
tematów. Następnie, już w szerszym, mię-
dzynarodowym gronie, dyskutowali nad spo-
sobami rozwiązania danej problematyki, by 
wreszcie na sali obrad przedstawiciel grup 
wygłosił podsumowanie prac. Po krótkich 
obradach, odnośnie każdego z tematów, 
wszyscy zebrani oddawali głos.

Na początku naszego pobytu w Europar-
lamencie, wysłuchaliśmy przemówienia bel-
gijskiego europosła, Pana Marca Tarabelli. 
Opowiedział o wyzwaniach stojących przed 
Wspólnotą krajów członkowskich wobec 
zmian klimatu, uchwaleniem budżetu oraz 
przyszłością Europy. Podkreślał, jak istotne 
jest uświadamianie sobie korzyści płynących 
z uczestnictwa w Unii, na poziomie lokalnym 

i międzynarodowym. Uświadomienie sobie, 
że to co wydaje się naturalne, brak granic, 
częściowy brak konieczności wymiany 
waluty, łatwość w dostępie do rynku pracy, 
edukacji, jest ogromnym sukcesem wypra-
cowanym przez Wspólnotę UE. Pan Marc Ta-
rabella, za najważniejsze osiągnięcie unijne, 
uważa wspólną walutę oraz zasadę solidar-
ności, dzięki której kraje o słabiej rozwiniętej 
infrastrukturze i gospodarce mogły szybciej i 
sprawniej nadrobić zaległości.

Kiedy nadszedł czas na prezentacje repre-
zentantów młodzieży, mogliśmy usłyszeć 
powitania w 23 językach, dowiedzieć się 
więcej o sposobie  funkcjonowania szkół w 
Europie oraz przekonać się, że każdy z prze-
mawiających z dumą reprezentuje swoją 
szkołę, kulturę, kraj. Naszą szkołę prze-
pięknie reprezentowali: Karolina Zdyb i Karol 
Kowalewski z klasy 3b.

Na zakończenie całodniowego dnia obrad, 
po wstępnych eliminacjach, wyłoniono 4 
zwycięskie, wielonarodowe drużyny, które 
brały udział w finale Eurogame, grze spraw-
dzającej ogólną wiedze o krajach Unii. W 
jednej z czteroosobowych drużyn była też 
Estera Wójcikiewicz, z klasy IIf. Emocje się-
gały zenitu, tym bardziej że publiczność rów-
nież, dzięki możliwości głosowania, mogła 
brać udział w grze. Na szczęście, dzięki do-
skonałemu przygotowaniu członków ekipy, 
drużyna Estery zajęła 1 miejsce, pokonując 
konkurentów dobrą odpowiedzią na pytanie 
o zaludnienie stolicy Szwecji.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste i 
wzruszające wyjście na środek sali obrad 
reprezentantów wszystkich krajów z flagami 
państw, przy dźwiękach Ody do Radości.

Całe wydarzenie było relacjonowane przez 
młodych dziennikarzy - ochotników. Nasz ze-
spół reprezentowała Wiktoria Zych z klasy II F.

Spędziliśmy w Europarlamencie cały dzień, 
mając okazję poznać pracę europarlamen-
tarzystów, wcielić się w ich rolę  pracując w 
komisjach, obradując, głosując. Był też czas 
na zapoznanie się z ludźmi z innych krajów, 
uświadomienie sobie, że wśród całej różno-
rodności języków, kultur, tradycji, łączy nas 
bycie Europejczykami, wspólne budowanie 
przyszłości: bezpiecznej i opartej na funda-
mentalnych demokratycznych wartościach.

Zanim jednak znaleźliśmy się w Strasburgu, 
zwiedziliśmy kawałek Europy. Wyruszyliśmy 
11.02, by znaleźć się w Wiedniu, zachwycić 
słońcem, architekturą, urokliwym klimatem, 
dalekim od pędu wielkiego miasta. Mieliśmy 
też okazję zwiedzić przebogate zbiory Mu-
zeum Historii Sztuki - od starożytności po 
zbiory XVIII -  wieczne, z takimi perłami jak 
choćby bogata kolekcja dzieł Pietera Bru-
egela,  Velasqueza czy Durera.

Kolejny na trasie był Linz, w którym 
mieliśmy nocleg, ale spragnieni wrażeń, 
wyszliśmy na wieczorny spacer po tym 
pięknym mieście, z klimatycznymi uliczkami 
i magicznie oświetloną starówką.

Następnego dnia odkrywaliśmy stolicę Ba-
warii: Monachium, słynne dzięki corocznym 
obchodom święta piwa - Oktoberfest. Spacer 
po starówce, podziwianie zabytków oraz po-
znawanie trudnej historii miasta, wreszcie 
zwiedzanie starej Pianakoteki, czyli galerii 
dzieł sztuki i jej niewiarygodnie bogatych 
zbiorów przyniosły wiele wrażeń. Mogliśmy 
tu zobaczyć dzieła Tycjana, Jana Van Eycka, 
Rembrandta, Rubensa, Cezanna, Maneta , 
słynne dzieło  Van Gogha czy wreszcie ob-
razy  Klimta.

Nocleg mieliśmy zaplanowany w Augs-
burgu, gdzie mogliśmy podziwiać renesan-
sowy ratusz oraz imponującą bazylikę św. 
Ulryka i św Afry. Augsburg jest przepięknie 

usytuowany, zachował też historyczny klimat.
Następnego dnia dotarliśmy do miasta 

Ulm, w którym ogromne wrażenie wywarł 
na nas widok najwyższej na świecie katedry. 
Po drodze do kolejnego noclegu, tym razem 
w Szwarcwaldzkiej miejscowości uzdrowi-
skowej, Freudenstadt, zatrzymaliśmy się w 
Stuttgarcie, w Muzeum Mercedesa.

Zachwycił nas już futurystyczny budynek, 
oraz niezwykła wystawa rozwoju moto-
ryzacji, odwołująca się do przemian spo-
łeczno-politycznych. Mogliśmy podziwiać 
eksponaty obrazujące rozwój myśli motory-
zacyjnej człowieka, od pierwszego silnika po 
najbardziej zaawansowane technicznie auta.

14 lutego, jak na Walentynki przystało, 
spędziliśmy we Francji, w siedzibie Europar-
lamentu, a wieczorem mogliśmy zwiedzić 
starówkę Strasburga. Widok oświetlonej, 
ażurowej sylwetki Katedry zapierał dech w 

piersiach. Do Strasburga należy koniecznie 
wrócić, to przepiękne miasto z cudowną 
szachulcową architekturą, domami pamięta-
jącymi wiek XVI, miasto alzackich smaków i 
bogatej tradycji.

Wróciliśmy do Częstochowy zmęczeni, ale 
szczęśliwi z bagażem wspomnień, pamiątek 
i wrażeń.
KOPERNIK NEWS: p. prof. Katarzyna Kornecka-

-Nalewajka, p. prof. Joanna Wołkowicka.

EUROSCOLA – czyli witajcie w świecie Europarlamentarzysty



12. PIĄTEK-NIEDZIELA 13-15 MARCA 2020 REKLAMA

KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA       – NIERUCHOMOŚCI             
 – SPRZEDAM   – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE         
 –  INNE     – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 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   
- botki damskie ocieplane nr 38 
- obrus biały żakardowy   150x100 
(bardzo ładny) 
- kurtkę damską L pikowaną 
(kolor: grafit) 
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)

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 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 motocykl , samochód, 
motorower  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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
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Igrzyska młodzieży szkolnej  w łyżwiarstwie szybkim
Na sztucznym lodowisku   
spotkali się   tym razem 
uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych z klas 
VII i VIII, aby rywalizować 
w zawodach łyżwiarskich.

Podobnie jak w Licealia-
dzie i Igrzyskach Dzieci star-
tujące reprezentacje szkół 
częstochowskich stoczyły 
pojedynki łyżwiarskie przy 
licznym udziale startujących 
i kibiców.

W zawodach startowały 
cztero-osobowe zespoły w 
kategorii dziewcząt i chłopców 
.Podobnie jak uczniowie szkół 
średnich każdy uczestnik/czka 
miał do pokonania dwa dy-

stanse, a suma czasów prze-
jazdów dawała wynik dla 
całego zespołu.

Poziom poszczególnych „wy-
ścigów’ bardzo wyrównany i w 
wielu przypadkach decydowały 
dziesiąte-setne  części sekundy.

Rywalizowało 21 zespołów 
dziewcząt i chłopców co 
świadczy o popularności tej 
dyscypliny wśród uczniów czę-
stochowskich szkół.

W kategorii dziewcząt jak  
i chłopców zwyciężyły ze-
społy ze Szkoły Podstawowej 
29-   nauczyciel Rafał Nenart 
Dziewczęta i chłopcy z tej 
szkoły uzyskały prawo startu w 
Wojewódzkich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 24-26.02.2020r
DZIEWCZĘTA
1.Szkoła Podstawowa 29 nauczyciel Rafał Nenart
1.Blochińska Olga 34,22 51,94 86,16
2.Egeman Emilia 31,26 47,00 78,26II
3.Naumik Magdalena 33,17 50,70 83,87
4.Jachimczyk Roksana 40,12 59,91 
   4,08,29
2. Szkoła Podstawowa 48 nauczyciel Aneta Staszczyk
1.Stachura Paulina 35,13 53,80 88,93 
2.Rogut Zuzanna 30,61 45,85 76,46 I
3.Zietal Justyna 35,09 51,11 86,20
4.Zowczak Daria 57.65 73,95 
   4,11,59
3. Szkoła Podstawowa 50 nauczyciel Mariusz Sędzielewski 
1.Matuszak Julia 34,08 52,84 86,92
2.Stacewicz Nel 35,29 58,78
3.Stefaniak Zuzanna 34,26 50,29 84,55
4.Tobiańska Amelia 34,28 52,09 86,37
   4,17,84
4. Szkoła Podstawowa 53 nauczyciel Joanna Witczak
1.Tran Thanh Marta 38,54 58,94
2.Borecka Kornelia 32,08 49,54 81,62 III
3.Matyjaszczyk Karolina 38,23 56,96 95,19
4.Wachowicz Julia 32,11 52,72 84,83
   4,21,64
5. Szkoła Podstawowa 21 nauczyciel Paweł Nowak
1.Klimczak Kinga 33,24 51,16 84,40 
2.Szamocka Wiktoria 39,03 60,24 99,27*
3.Konik Oliwia 32,98 49,68 82,66
4.Raszewska Wiktoria 36,13 61,03 97,16 
   4,24,22
6. Szkoła Podstawowa 34 nauczyciel Joanna Witeszczak
1.Kotowska  Nadia 34,00 51,98 85,98
2.Sobieraj Emilia 36,42 59.23 95,65*
3.Dzianak Dominika 35,52 59,21 94,73
4.Langier Milena 36,41 54,72 91,13
   4,31,84
7. Szkoła Podstawowa11 nauczyciel Anna Banasik
1.Szuta Wiktoria 39,67 59,27 98,94
2.Kępska Agnieszka 41,98 62,52
3.Zawadowicz Iza 40,66 58,81 99,47
4.Truszczyńska Julita 33,28 52,34 85,62
   4,44,03
8. Szkoła Podstawowa 31  nauczyciel Michał Gajzner 
1.Bąk Marta 35,98 56,47 92,45
2.Brączek Zuzia 38,65 55,66 94,31
3.Kolesnik Yelyzaveta 40,21 62,72 102,93
4,Zagórska Emilia 43,00 70,97 
   4,49,69

9. Szkoła Podstawowa 39  nauczyciel Beata Zajęcka
1.Budkowska Oliwia 33,14 49,98 83,12
2.Klimek Julia 41,36 61,31 102,67
3.Woszczyna Karina 48,03 70,65
4.Klimek Oliwia 46,52 67,23 113,75
   4,59,54
10 Szkoła Podstawowa 13 nauczyciel Jacek Drzewiecki
1.Czorak Zuzanna 42,23 58,59 100,82
2.Żorek Judyta 46,05 69,36 109,41
3.Lewandowska Nela 37,48 59,79 97,27
4.Pilśniak Matylda 47,40 72,45 
   5,07,50
11. Szkoła Podstawowa 40/zsp1/ nauczyciel Bartosz Bobrowski
1.Chromińska Oliwia 47,67 73,24 
2.Bajor Zuzanna 39,74 59,17 97,91
3.Kurek Zuzana 43,76 64,39 108,15
4.Purgal Weronika 44,45 65,91 110,36
   5,16,42

CHŁOPCY
1. Szkoła Podstawowa 29  
nauczyciel Rafał Nenart

1.Stelmaszczyk Tymon 27,03 43,94 70,97 I
2.Adamiec Rafał 30,11 46,55 76,66
3.Łęcki Wiktor 31,40 47.67 79,07
4.Zimnay Wiktor 33,61 51,53 
   3,46,70

2. Szkoła Podstawowa 53  
nauczyciel Iza Wieczorek

1,Cygan Jan 36,56 55,35
2.Deska Wiktor 28,12 43,40 71,52 II
3.Krygier Adam 28,82 44,60 73,42 IV
4.Mendrela Igor 31,70 53,61 85,31
   3,50,25

3. Szkoła Podstawowa 13  
nauczyciel Jacek Drzewiecki

1.Popławski Filip 30,22 45,84 76,06
2.Wtorkowski Igor 34,84 56,95
3.Krzywda Dawid 31,82 46,29 78,11
4.Karliński Jakub 30,94 48,18 79,12
   3,53,29

4. Szkoła Podstawowa 34  
nauczyciel Joanna Witeszczak

1.Dadela Filip 29,05 50,72 79,77
2.Górski Kacper 36,30 59,02
3.Ponicki Dominik 35,86 57,12 92,98
4.Kuciński Fabian 27,67 44,01 71,68 III
   4.04,43

5. Szkoła Podstawowa 50   
nauczyciel Mariusz Sędzielewski

1.Rokoszewski Mateusz 30,49 51,45 81,94
2.Pulcer Tymob  28,66 47,42 76,08
3.Kowalczyk Karol  36,09 55,02 91,11
   4,09,13

6. Szkoła Podstawowa 38   
nauczyciel Robert Ogrodniczek

1.Wysmołek Filip 34,53 54,74 89,27
2.Kostarczyk Michał 41,78 51,52 83,30
3.Sznober Mateusz 30,01 47,91 77,92
4.Żakowski Nikodem 36,84 58,93 95,77*
   4,10,49

7. Szkoła Podstawowa 48   
nauczyciel Aneta Staszczyk 

1.Musiak Miłosz 28,05 47,59 75,64
2.Kielasiński Kamil 40,21 66,62
3.Kluczny Borys 37,57 53,50 91,07
4.Blaszczyk Nikodem 32,78 53,25 86,03
   4,12,74

8, Szkoła Podstawowa 39   
nauczyciel Beata Zajęcka

1.ogalski Wiktor 32,30 54,66 86,96
2.Fortuski Kacper 32,59 52,19 84,78
3.Olczyk Adam 36,05 57,15
4.Teodorczyk Olivier 35,30 54,41 89,71
   4,21,45

9. Szkoła Podstawowa 21   
nauczyciel Artur Janiszewski

1.Chwiejda Szymon  34,16 5583 89,89
2,Królk Maciej 32,30 55,99 88,29
3.Mak Domiik 39,07 61,29
4.Kapios Bartosz  34,45 51,97 86,70
   4,24,70

10 Szkoła Podstawowa 40 /ZSP1/  
nauczyciel Bartosz Bobrowski

1.Kaczmarek Maciej 29,23 46,74 75,97
2.Pilarski Stanisław 33,03 56,41 89,44
3.Lewanowicz Igor 39,70 70,22 109,92
   4,35,33 

 zdj. SP 29

 zdj. SP 53

 zdj. SP 13

 zdj. Indywidualne 
chłopcy

 zdj. SP 29

 zdj. Indywidualne 
dziewczęta  zdj. SP 48

 zdj. SP 50
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Zarząd Eltrox Włókniarza Częstochowa po-
informował, że zarówno memoriał 
Idzikowskiego i Czernego, jak i mecze spa-
ringowe, które zostały zaplanowane na 
marzec są odwołane. Decyzję o zawieszeniu 
oficjalnych zawodów do 1 kwietnia 2020 
roku podjęła Główna Komicja Sportu Żużlo-
wego. 

- W związku z rosnącą liczbą zachorowań na 
COVID-19 chorobę wywołaną przez koronawirusa 
SARS-CoV-2, Polski Związek Motorowy zgodnie z 
zaleceniami Ministerstwa Sportu, zwraca się do 
wszystkich organizatorów wydarzeń w zakresie 
działalności PZM  z rekomendacją zawieszenia 
przeprowadzania zawodów, imprez oraz szkoleń 
do dnia 1 kwietnia 2020 r.W zależności od rozwoju 
sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym, o dalszych zaleceniach będziemy infor-
mowali na bieżąco – brzmi treść komunikatu, który 
pojawił się na oficjalnej stronie Polskiego Związku 
Motorowego. Wcześniej, gdy tylko premier Mateusz 
Morawiecki przekazał do wiadomości publicznej 
rozporządzenie o odwołaniu wszystkich imprez 

masowych, prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa 
poczuł się w obowiązku zwrócić do kibiców, którzy 
zaczęli się zastanawiać nad losem tegorocznych 
rozgrywek. -Najważniejsze jest ludzkie zdrowie i 
bezpieczeństwo. Jako klub byliśmy przygotowani 
na różne scenariusze, trzymamy rękę na pulsie. 
Rozgrywki ligowe mogą ruszyć z opóźnieniem, być 
może w maju lub czerwcu. Są to jednak tylko i wy-
łącznie luźne wnioski, na konkrety musimy chwilę 
poczekać. Na pewno nie będziemy szukać rozwią-
zania tego problemu w pustych trybunach, jazda 
bez kibiców nie ma sensu, podobnie jak narażenie 
obywateli na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. 
16 marca zaplanowane mamy spotkanie wszyst-
kich prezesów klubów ekstraligowych z władzami 
ligi. Nie wykluczone, że ze względu na decyzję 
premiera do takiego spotkania dojdzie szybciej. O 
efektach tych rozmów będę Państwa na bieżąco 
informował. Karnetowicze nie mają powodów do 
obaw, niejednokrotnie rozgrywki rozpoczynały się z 
opóźnieniem wynikającym ze złej pogody. Obecnie 
nie ma żadnej obawy o to, że jakiś mecz odbędzie 
się przy pustych trybunach -powiedział prezes El-
trox Włókniarza Częstochowa MIchał Świącik.

7 marca odbyły się ostatnie roz-
grywki XXVI edycji Ligi Futsalu o 
Puchar Prezydenta Miasta Często-
chowy. W tegorocznej edycji 
udział wizeło 19 zespołów, które 
rywalizowały w najpopularniej-
szej lidze sportowej w naszym 
regionie. Od stycznia co weekend 
można było śledzić wyniki i emo-
cjonować się podczas meczów w 
Hali „Polonia”. 

- Grupa mistrzowska była bardzo wy-
równana, a wiele meczy kończyło się 
różnicą jednej bramki, która decydo-
wała o zwycięstwie. W dniu finału ty-
powanie drużyny mistrzowskiej nie było 
łatwe, a zdania większości uczestników podzie-
lone. Wszystko ostatecznie zweryfikowało boisko. 
W obu półfinałach nie oglądaliśmy może pory-
wających widowisk, ale ostrożną, pełną szacunku 
grę. Nikt nie chciał się odkryć i stracić bramki, 
która mogła zaważyć na ostatecznym awansie 
do finału. Marcin Skoczek dał prowadzenie w 
pierwszym półfinale „Cukiernikom” i mimo am-
bitnej postawy Jędryka Klub 54 nie zdołał odpo-
wiedzieć trafieniem i musiał zadowolić się grą w 
„małym finale”. Drugi półfinał to bardzo podobne 
podejście obu drużyn. Skuteczność była atutem 
MK Teamu i po dwóch sprawnie przeprowadzo-

nych akcjach MK mogli świętować awans do fi-
nału a ZIB Bernat mógł się szykować do walki o 
3 miejsce – skomentował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie. W meczu o najniższe 
miejsce na podium zobaczyć można było aż 7 
bramek. Jędryka Klub 54 przegrał z ZIB Bernat. W 
finałowym starciu stanęły naprzeciw siebie dwa 
doświadczone zespoły – MK Team oraz Michaś – 
Nobilito. Choć „Cukiernicy” walczyli do samego 
końca i wykazali się ogromną determinacją, tylko 
raz zdołali pokonać bramkarza MK Team. Osta-
tecznie to właśnie ta ostatnia drużyna zdobyła 
tytuł mistrza. 

IMPJ W SQUASHU

Częstochowianka Weronika 
Zimecka mistrzynią Polski

PKO EKSTRAKLASA

Mecze bez udziału 
publiczności

W miniony weekend w Poznaniu 
odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w squashu, 
podczas których mistrzowski tytuł 
w kategorii dziewczynek do lat 13-
stu wywalczyła częstochowianka 
Weronika Zimecka.

Weronika na co dzień trenuje pod 
czujnym okiem swojego taty w Scout 
Częstochowa. Pomimo młodego wieku 
na swoim koncie ma już wiele znaczą-
cych osiągnięć. Bierze bowiem udział 
nie tylko w krajowych konkursach, ale 
również w turniejach zagranicznych, 
gdzie mierzy się z zawodnikami z całej 
Europy. Do tej pory stawała na podium 
między innymi podczas międzynarodo-
wych mistrzostw w Szwecji (III miejsce) 
i Szwajcarii (III miejsce). Squash to 
również dyscyplina jej brata Jakuba, 
który podczas IMPJ w Poznaniu zajął 
12 miejsce w kategorii chłopców do lat 
17-stu. Oprócz rodzeństwa – Weroniki 
i Jakuba Zimeckich w Poznaniu zapre-
zentowała się również częstochowianka 
Aleksandra Gałwa, która zajęła 3 miejsce 
w kategorii do lat 17.

Mecze PKO Bank Polski Ekstra-
klasy będą odbywać się bez udziału 
publiczności aż do odwołania w 
związku z ryzykiem rozprzestrze-
niania się koronawirusa (Covid-19) 
w Polsce.

- W związku z trudnym do określenia 
okresem, w jakim będzie obowiązywał 
zakaz, nie ma możliwości zaplano-
wania przełożenia meczów - poinfor-
mował prezes Ekstraklasy S.A. Marcin 
Animucki. Klub Raków Częstochowa 
poinformował, że w zależności od tego, 
ile spotkań zostanie rozegranych bez 
udziału publiczności, zarząd zapropo-
nuje karnetowiczom stosowną rekom-
pensatę. O szczegółach klub zamierza 
informować na bieżąco. Kontynuowanie 
rozgrywek PKO Ekstraklasy to decyzja 
PZPN-u, podyktowana zaleceniami 
władz państwowych. -Rozgrywki Toto-
lotek Pucharu Polski, pierwszej i drugiej 
ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 
nie mogą mieć charakteru imprez ma-
sowych aż do odwołania – czytamy w 
komunikacie PZPN.

Nagrody indywidualne:
MVP rozgrywek: Łukasz Pietrasiński  

(Michaś - Nobilito)
Najlepszy bramkarz: Piotr Mrożek  

(Michaś - Nobilito)
Najlepszy strzelec: Grzegorz Nowak  

- 28 bramek (Jagiellończycy)

Klasyfikacja końcowa:
1. MK Team
2. Michaś-Nobilito
3. ZIB Bernat Miedźno
4. Jędryka Klub 54 Exact Systems
5. Romtrans
6. Team ZWD & friends
7. Abstynent
8. Orlikowscy Team
9. Jagiellończycy
10. Gmina Kłomnice
11. Ooh La La 
12. Kozi i Przyjaciele
13. Przeterminowani
14. ZF Group
15. Wichry
16. Tadex
17. Old Boys Czarny Las
18. Amator/CNC

Faza zasadnicza 1 Ligi Kobiet dobiegła 
końca. Siatkarki Galerii Jurajskiej zakoń-
czyły ten etap zmagań na wysokim, 4 miejscu 
w tabeli klasyfikacji generalnej. Teraz czę-
stochowskie zawodniczki zmierzą się 
ćwierćfinale z drużyną SAN-Pajda Jarosław.

Galeria Jurajska Częstochowianka zdobyła w roz-
grywkach fazy zasadniczej 48 punktów. Obecnym 
liderem 1 Ligi został Joker MEKRO ENERGO-
REMONT Świecie, mając na swoim koncie 61 
punktów. W ostatniej 26. kolejce częstochowianki 

wygrały w trzech setach spotkanie z KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski. W najbliższy weekend roze-
grane zostaną spotkania ćwierćfinałowe. Galeria 
Jurajska Częstochowianka zmierzy się z ekipą SAN-
-Pajda Jaroław 14 i 15 marca. Trzecie spotkanie ro-
zegrane zostanie 21 marca na wyjeździe. 

Przypominamy, że PZPS poinformował, że w 
związku z decyzją premiera Mateusza Morawiec-
kiego o odwołaniu imprez masowych, wszystkie 
rozgrywki w PlusLidze, Lidze Siatkówki Kobiet oraz 
KRISPOL 1. lidze odbywać się będą bez udziału pu-
bliczności.

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Memoriał Idzikowskiego i Czernego 
odwołany

XXVI EDYCJA LIGI FUTSALU

Ostateczne rozstrzygnięcie

1 LIGA KOBIET

KS Częstochowianka  
w ćwierćfinałach

zdj. MOSiR

zdj. archiwum Rafał Zimecki

zdj. archiwum Rafał Zimecki
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