
Pomimo zakazu organizowania imprez w całej Polsce,  
częstochowski klub Don Kichot zaprosił na huczną zabawę. 
Właściciel odpowie za narażenie zdrowia 
około tysiąca ludzi.

Trwają duże miejskie inwestycje drogowe, a kolejne  
– jak przebudowa DK-1 w Częstochowie - wkrótce się roz-
poczną. - Dla miasta jednym z priorytetów jest to, aby jak 
najmniej ingerowały w obecną zieleń. Zmiany w zieleni są 
możliwe tylko wtedy, gdy kolizja z inwestycją poprawia-
jącą bezpieczeństwo, standard i komfort korzystania 
z infrastruktury drogowej, jest nieunikniona. Wówczas in-
westycjom jednocześnie towarzyszą nasadzenia nowych 
drzew, których każdorazowo jest dużo więcej niż usu-
wanej zieleni – twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie.
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Przynajmniej na czas pandemii

Wrócą  
niedziele  
handlowe?

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 
prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 
87-letniej kobiety. Starsza pani była wożona 
karetką od szpitala do szpitala przez dwie 
godziny, nie uzyskała pomocy 
i zmarła. 

Lekarka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Częstochowie otrzymała nagrodę Ministra 
Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa me-
dycznego. Jolanta Majer od lat angażuje się w orga-
nizację systemu ratownictwa na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

Zagrożenia i ograniczenia związane z epidemią  
dotknęły niemal każdego z nas. O funkcjonowaniu 
w tych niecodziennych okolicznościach rozmawiamy 
z Krzysztofem Smelą, Starostą Powiatu  
Częstochowskiego. Qs.3  Qs.4  Qs.9

Pacjentka zmarła

Wozili 87-latkę  
od szpitala  
do szpitala 

Don Kichot

Około 1000 osób 
na nielegalnej 
imprezie

O  sprawie kilka dni temu poinfor-
mowali dziennikarze radia RMF FM. 
Za sprawą tej decyzji miałaby zostać 
zmniejszona średnia dzienna liczba 
klientów w  sklepach, zwłaszcza 
przed Bożym Narodzeniem. Cześć 
polityków uważa bowiem, że oblę-
żenie sklepów w dobie koronawirusa 
może być szczególnie niebezpieczne. 
Takiego rozwiązania domaga się też 
branża handlowa. - Dzisiaj każda ini-
cjatywa pobudzająca handel ma 
ogromne znaczenie, ponieważ może 
przyczynić się do poprawienia sytu-
acji w gospodarce i co najważniejsze 
– sytuacji na rynku pracy, któremu 
grozi wzrost bezrobocia  - twierdzi 
Polska Rada Centrów Handlowych. 
Pomysł związany z  przywróceniem 
handlu w  niedzielę popiera Kolacja 
Obywatelska. Senatorzy z  tej partii 
przygotowali już nawet specjalny 

projekt w tej sprawie – został on zło-
żony do marszałka Senatu. Zgodnie 
z  jego założeniami zakaz handlu 
w  niedzielę miałby zostać zniesiony 
przynajmniej na czas pandemii i  90 
dni po jej zakończeniu. Wraz z zawie-
szeniem zakazu handlu w  niedzielę, 
KO chce wprowadzenia „obowiązku, 
gwarancji dla pracowników, co naj-
mniej dwóch wolnych niedziel 
w  ciągu czterech następujących po 
sobie tygodni”. 

Przy tej okazji przypominamy, że od 
czwartku, 15 października w godz. 10 
do 12 w sklepach spożywczych, dro-
geriach, aptekach i  na poczcie obo-
wiązują godziny dla seniorów. 
Dotyczą one osób powyżej 60. roku 
życia.

Decyzję tę skrytykowała Polska 
Izba Handlu. Jej wiceprezes stwier-
dził, że godziny te są nietrafione, 

o  czym mogliśmy przekonać się na 
wiosnę. - Osoby starsze i tak robią za-
kupy w różnym czasie. Wiosną sklepy 
między 10 a  12 były niemal puste. 
Natomiast po godzinie 12 w  rezul-
tacie tworzyły w  nich kolejki, a  jak 
wiemy tłok w czasie pandemii nie jest 
pożądany – wyjaśnił Maciej Pta-
szyński.

Jak dodał, są też miejsca, gdzie 
klientami są głównie młodsi ludzie 
np. centra biurowe miast, nowe 
osiedla, tam - w jego opinii w czasie 
czasie godzin dla seniorów, placówki 
handlowe mogą się właściwie za-
mknąć. Według Ptaszyńskiego, brak 
klientów przez dwie godziny każdego 
dnia to straty dla przedsiębiorców, 
a co za tym idzie to także straty dla 
budżetu państwa z  tytułu braku 
wpływu podatków. 

Na zakończenie warto dodać, że 
w  tym roku będziemy mieć jeszcze 
dwie niedziele handlowe -  13 i  20 
grudnia. Za złamanie zakazu handlu 
w  niedziele grozi kara w  wysokości 
od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy upo-
rczywym łamaniu ustawy - kara ogra-
niczenia wolności. 

 ■ Katarzyna Gwara

Czy czekają nas zmiany w handlu? Jak na razie od czwartku, 
15 października, w sklepach, aptekach, drogeriach obowiązu-
ją godziny dla seniorów. Jednak coraz głośniej mówi się 
o tym, że politycy Zjednoczonej Prawicy myślą o przywróce-
niu handlu w niedzielę. 

Stanowisko MZDiT

Wielkie inwestycje  
kontra miejska zieleń

Wyróżnienie

Lekarka z Częstochowy  
z nagrodą bł. Gerarda

Krzysztof Smela - wywiad

Doskwiera mi ograniczenie  
kontaktów bezpośrednich  
z mieszkańcami

ANDRZEJ 
PONIEDZIELSKI

4.12.2020 
godz. 19:00

m o ż e s z  c z u ć  s i ę  b e z p i e c z n i e

K l u b  P o l i t e c h n i k

Informacje o tym, że w klubie odbywają się dyskoteki, docierały do poli-
cjantów już od pewnego czasu. Zgłoszenie anonimowego mieszkańca oraz 
informacja ze Straży Miejskiej potwierdzały te przypuszczenia. Na 
drzwiach klubu znajdowała się informacja, że jest to impreza zamknięta, 
jednak wejść mógł każdy. W  nocy z  soboty na niedzielę na wydarzenie 
wkroczyła policja. Na salach zaczęła panować nerwowa atmosfera. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na imprezie mogło przebywać 
nawet kilkuset uczestników. Część osób została wylegitymowana, zabez-
pieczono materiał dowodowy. Skutkiem policyjnej interwencji było także 
zamknięcie tego dnia lokalu. Sprawa została skierowana do sądu oraz sa-
nepidu. Właściciel odpowie za naruszenie przepisów mających na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

 ■ K.O.
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Katarzyna Gwara: Mija kolejny 
miesiąc walki z koronawirusem 
w Polsce. Jak wygląda sytuacja 
epidemiologiczna w naszym mie-
ście?
Krzysztof Matyjaszczyk: Dwa ostatnie 
tygodnie to znaczący wzrost liczby za-
każonych. Codziennie przybywa obec-
nie w Częstochowie od 30 do 60 no-
wych zakażeń. Wkrótce przekroczymy 
w  mieście 1000 przypadków od po-
czątku pandemii, ale groźniejsze jest 
to, że aktualnie „pozytywnych” jest już 
blisko 600 mieszkanek i mieszkańców 
miasta. To przekłada się na problemy 
w służbie zdrowia, bo kilkanaście pro-
cent chorych wymaga hospitalizacji. 
Są też ci, którzy czują się źle, a jeszcze 
nie mają wyników testu. Dlatego ape-
lowałem niedawno o to, aby nie lekce-
ważyć zagrożenia i stosować się do za-
leceń epidemiologów. Mam wrażenie, 
że kiedy przypadków było mało i za-
grożenie dużo mniejsze, byliśmy bar-
dziej zdyscyplinowani. To trochę nielo-
giczne, choć oczywiście uzasadnione 
psychologicznie, bo wszyscy są już epi-
demią zmęczeni. Dlatego, starając się 
żyć w miarę normalnie, trzeba stoso-
wać zasadę DDM, czyli trzymać dy-
stans i zachować rozsądek w kontak-
tach z  innymi, dezynfekować ręce 
i oczywiście właściwie nosić maseczki. 
W  interesie swoim, swoich bliskich 
i tych, z którymi się spotykamy. Wtedy 
może postępy epidemii w mieście uda 
się zahamować, inaczej grozi nam 
trudny scenariusz, biorąc pod uwagę 
całościową kondycję polskiej służby 
zdrowia.    

K.G.: Jak przedstawia się sytuacja 
w Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym? Czy istnieje obawa, że 
wkrótce zabraknie miejsc dla 
chorych? 
K.M.: W przypadku Miejskiego Szpita-
la Zespolonego chodzi o to, aby nie 
musiał on przejmować roli szpitala 
dla pacjentów z koronawirusem. Oni 
powinni być leczeni w szpitalach II 
i III poziomu zabezpieczenia, czyli ta-
kich, w których funkcjonują oddziały 
zakaźne i obserwacyjno-zakaźne lub 
oddziały wysokospecjalistyczne. Jeżeli 
w tych szpitalach marszałkowskich 
czy podległych ministerstwu, nie bę-
dzie odpowiedniej liczby łóżek dla 
osób z covidem lub podejrzeniem co-
vida, problem będzie narastał. Nasz 
miejski szpital w tej sytuacji, po 
pierwsze - nie będzie w stanie leczyć 
skutecznie innych chorych, których 
przecież w czasie epidemii wcale nie 
ubyło, a po drugie – będzie cały czas 
narażony na zakażenia i wyłączenia 
personelu. Obecna sytuacja grozi m.in. 
tak strategicznym dla zdrowia i życia 

chorych miejscom jak m.in. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Coraz bardziej 
dramatyczna staje się też sytuacja ka-
drowa, bo w stanie epidemii lekarze 
i pielęgniarki są także narażeni na za-
każenia lub lądują na kwarantannie, 
a pracy jest przecież obecnie więcej 
niż w normalnym czasie. Martwimy 
się o bezpieczeństwo zdrowotne czę-
stochowianek i częstochowian, stąd 
m.in. nasze i dyrektora miejskiego 
szpitala listy słane do Ministerstwa 
Zdrowia oraz Wojewody, a także kon-
sultacje z administracją rządową. Zo-
baczymy na ile poprawi w mieście sy-
tuację utworzenie dodatkowych łóżek 
w placówce Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego podległego wła-
dzom marszałkowskim przy ul. PCK. 
Obawiam się, że na krótko, tym bar-
dziej, że to kwestia nie tylko łóżek, ale 
także białego personelu, którego po 
prostu brakuje. 

K.G.: Z naszych informacji wyni-
ka, że sanepid nie wyrabia się 
z wydawaniem opinii sanitar-
nych. W związku z tym szkoły za-
częły samodzielnie decydować 
o zawieszeniu pracy. Jak Pana 
zdaniem powinny funkcjonować 
szkoły w dobie pandemii? Jak wy-
gląda sytuacja w częstochowskiej 
oświacie – czy wirus ją sparaliżo-
wał?
K.M.: Forma telefonicznej konsultacji 
z  Sanepidem, potwierdzona później 
opinią sanitarną, jest obecnie możliwa 
i  w  ten sposób placówki oświatowe 
wdrażają określony tryb postępowania 
w związku ze stwierdzonym przypad-
kiem lub przypadkami koronawirusa. 
Faktycznie, przypadków związanych 
z pracą zdalną, izolacją lub kwarantan-
ną nauczycieli i uczniów jest teraz na 
pewno więcej niż w pierwszej połowie 
września. Obecnie codziennie w kilku 
lub nawet kilkunastu placówkach edu-
kacyjnych jakaś klasa lub klasy są 
zmuszone uczyć się zdalnie. To znaczą-
ce utrudnienie, zwłaszcza z  racji nie-
obecności w  szkole części kadry na-
uczycielskiej odesłanej na kwarantan-
nę, którą w trybie stacjonarnym musi 
ktoś zastąpić. Naprawdę dyrekcje szkół 
i przedszkoli mają teraz spory ból gło-
wy jak to wszystko zorganizować. Nie 
mówiłbym jednak jeszcze o  paraliżu 
edukacji w  mieście. Szkoły i  przed-
szkola działają najlepiej jak potrafią 
w obecnej, trudnej sytuacji. Zakładam, 
że przy skokowym wzroście zakażeń 
(oby nie), Rząd podejmie jakieś nowe 
decyzje dotyczące funkcjonowania 
szkół. Trzeba jednak pamiętać, że ode-
słanie – zwłaszcza małych dzieci - 
z powrotem do domów, to dla nich wy-

mierna strata, komplikacje dla rodzi-
ców i  ich pracodawców, absencje 
w pracy, a więc w zasadzie - powrót do 
częściowego lockdownu.

K.G.: Ile do tej pory Częstochowa 
wydała na walkę z koronawiru-
sem i ile może stracić przez pan-
demię? Z czego trzeba będzie 
ciąć? Jaka jest obecnie kondycja 
finansowa miasta?
K.M.: Bezpośrednie wydatki samego 
Urzędu Miasta na dotychczasową wal-
kę z koronawirusem to ponad 2 mln zł 
(środki ochrony osobistej, sprzęt, de-
zynfekcja, wymazobus). Trudno na bie-
żąco szacować całościowe koszty mia-
sta, w  tym także jednostek i  spółek 
miejskich. Te koszty są niemałe, ale 

większym problemem od tych „epide-
micznych” wydatków są straty w  do-
chodach i dokładane miastu obciąże-
nia. Są one częściowo efektem stanu 
epidemii, ale przede wszystkim skut-
kiem wcześniejszych decyzji rządzą-
cych związanych z systemem edukacji, 
prawem podatkowym, kosztami me-
diów czy wysokością opłat środowi-
skowych. Samorządy, mimo postula-
tów, nie dostały tu żadnych rekompen-
sat, a w ramach tarczy antykryzysowej, 
konkretnym wsparciem była praktycz-
nie tylko niedawna transza środków 
z rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. 25,1 mln zł dla Częstochowy, 
za które oczywiście dziękujemy, nie 
zrównoważy jednak szacowanego 
ubytku ok. 178 mln zł w  skali roku, 
związanego m.in. ze zbyt niską sub-
wencją oświatową czy konsekwencja-
mi zmian w  prawie podatkowym. Te 
braki wymagają stałych i  coraz wyż-
szych cięć w  wydatkach bieżących 
miasta i odbijają się bardzo znacząco 
na obecnej sytuacji finansowej Często-
chowy. Projekty i inicjatywy społeczne, 

programy zdrowotne, dotacje sporto-
we czy kulturalne to m.in. sfery, które 
podlegają ograniczeniom, bo nie mo-
żemy przecież nie realizować  wydat-
ków sztywnych, związanych np. ze 
świadczeniami socjalnymi czy wyna-
grodzeniami nauczycieli.   

  K.G.: Czy mimo to uda się dokoń-
czyć realizację zaplanowanych, 
a także rozpoczętych już inwesty-
cji? (można wymienić przykłado-
we realizacje)

K.M.: Priorytetem jest zabezpieczenie 
wkładu własnego do inwestycji unij-
nych, na które zdobyliśmy środki. Nie 
po to pisaliśmy te projekty i walczyli-
śmy o dofinansowanie, żeby teraz po-
wiedzieć „pas”, nie damy rady, bo kryzys 

finansów, bo epidemia, itd… Musimy 
oczywiście zakończyć prowadzone 
unijne inwestycje, jak przebudowa linii 
tramwajowej, budowa centrów prze-
siadkowych, rewitalizacja Starego 
Rynku, termomodernizacje kolejnych 
szkół. W  teren wejdą wkrótce wyko-
nawcy „unijnych” przebudów DK-1 
i  DK-46. Z  innych większych zadań 
praktycznie sfinalizowany jest już Park 
Wodny i Promenada Śródmiejska, trwa 
przebudowa stadionu Rakowa, kilku 
ważnych ulic, ruszają modernizacje 
kolejnych odcinków dróg dzielnico-
wych. Mamy plan inwestycji na wspo-
mniane 25 mln, złożyliśmy  ponad 20 
wniosków w ramach drugiej puli Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, przypomi-
nając w ten sposób m.in. o takich in-
westycjach jak Bugajska bis, połącze-
nie ul. 1 Maja z Krakowską czy przebu-
dowa Teatru, na które dobijamy się 
o środki zewnętrzne już od pewnego 
czasu. 
Nie chcemy „ciąć” bardzo miejskich in-
westycji, bo one są jednym z głównych 
wyznaczników rozwoju miasta, popra-

wy komfortu życia, a poza tym nakrę-
cają lokalną koniunkturę. Na pewno 
jednak możliwości wydatkowania 
własnych środków na zadania inwe-
stycyjne ostatnio bardzo się kurczą, 
dlatego nie wiem ile nowych zadań 
uda się zaproponować w  budżecie 
2021 roku.       

      K.G.: Jak wygląda rządzenie 
miastem w czasach zarazy? Z jaki-
mi problemami wiąże się praca 
władz samorządowych w  dobie 
pandemii? Co dla miasta jest te-
raz największym wyzwaniem?

K.M.: To kolejne trudne zadanie, bo sa-
mi musimy ograniczać kontakty, prze-
nosić w dużej mierze naszą pracę i ak-
tywność zawodową do sieci uczestni-
cząc w spotkaniach online, wideo- lub 
telekonferencjach. Można do tego 
przywyknąć, ale – wbrew pozorom – 
wcale nie oznacza to oszczędności 
czasu czy większej efektywności, bo 
trudniej tak wspólnie np. analizować 
jakąś obszerną dokumentację, projek-
ty, mapy czy plany.  Poza tym zwyczaj-
nie brakuje mi bezpośrednich spotkań 
z  ludźmi z  różnych środowisk, w  róż-
nych dzielnicach miasta, które lubię 
i do których…przywykłem. Nie jest też 
to, ani dla nas, ani dla naszych miesz-
kanek i mieszkańców komfortowa sy-
tuacja, w  której Urząd Miasta i  inne 
miejskie jednostki muszą pracować 
z  ograniczeniami w  obsłudze intere-
santów. Jeszcze późnym latem mieli-
śmy nadzieję, że wkrótce ponownie 
szerzej otworzymy urzędowe drzwi. 
Zaostrzona sytuacja epidemiczna 
w  mieście i  przypadki koronawirusa, 
które nie ominęły również pracowni-
ków samorządowych, nie pozwoliły 
jednak na to. Chcemy jednak nadal za-
łatwiać wszystkie sprawy z  katalogu 
spraw urzędowych i  choć trwa to 
w niektórych przypadkach nieco dłu-
żej, obsługa jest dostępna i możliwa. 
Gdybyśmy jednak nie wysłali pracow-
ników na pracę zdalną lub przestój 
i  dalej zapewniali nielimitowany do-
stęp interesantom do budynków UM, 
mógłby nas czekać całkowity paraliż 
urzędu z powodu czasowego wyłącze-
nia z pracy całych zespołów ludzi. Nie 
mówię już o tym, że mielibyśmy na su-
mieniu ludzi, którzy zarażaliby się od 
siebie nawzajem na terenie urzędu. 
Miejmy nadzieję, że obecna sytuacja 
nie będzie trwać już bardzo długo, bo 
wszyscy chcemy móc funkcjonować 
normalnie, być z ludźmi i blisko ludzi. 
To przecież istota samorządu.  

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem

Częstochowa
w czasach  
zarazy
Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w naszym mieście? Z jakimi proble-
mami wiąże się praca władz samorządowych w dobie pandemii?  Ile do tej 
pory Częstochowa wydała na walkę z koronawirusem? Na te i wiele innych 
pytań odpowiada prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Do zdarzenia doszło na początku maja 2020 
roku. Do 87-latki wezwano pogotowie ratun-
kowe. Kobieta miała trudności z  oddycha-
niem oraz duszności. Karetka pogotowia 
zawiozła 87-latkę na oddział ratunkowy Miej-
skiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirow-
skiej. Lekarze po wstępnej diagnozie 
i rozmowie z pacjentką uznali, że może być za-
każona koronawirusem i  w  obawie przed 
COVID-19 postanowili przekazać 87-latkę 
na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. PCK. Tamtejsi le-
karze stwierdzili, że nie podstaw do przyjęcia 
chorej ponieważ nie ma ona objawów 
COVID-19, a  duszności mogą być związane 

z  krążeniem i  podeszłym wiekiem. 87-latkę 
przewieziono karetką na SOR przy ul. Bial-
skiej. Kobieta zmarła. Na drugi dzień dyrektor 
WSzS zawiadomił prokuraturę o  nieudzie-
leniu pomocy medycznej 87-latce w  SOR 
przy ul. Mirowskiej, co według niego narażało 
pacjentkę na utratę życia.

- Prowadzimy śledztwo w  sprawie błędu 
medycznego tj. narażenia pacjentki na bezpo-
średnią utratę życia - tłumaczy Tomasz 
Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w  Częstochowie. - Czekamy na 
wyniki sekcji zwłok, przesłuchujemy 
świadków. 

Karetka z  87-latką krążyła od szpitala do 
szpitala ok. dwóch godzin.

 ■ bea

Ponad 112 tysięcy nielegalnych papierosów 
i 195 litrów „lewego” alkoholu zabezpie-
czyli kryminalni z Częstochowy. Towar 
przewożony był przez kierowcę w samo-
chodzie osobowym oraz przechowywany 
na posesji. Do sprawy zatrzymano dwóch 
mężczyzn. - Posiadanie papierosów i alko-
holu bez polskich znaków akcyzy stanowi 
naruszenie przepisów karno-skarbowych 
i zagrożone jest karą grzywny i przepad-
kiem nielegalnego towaru – przypomina 
asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochow-
skiej policji.

Wszystko zaczęło się od informacji krymi-
nalnych z  Komendy Miejskiej Policji w  Czę-
stochowy. Z ich wiedzy wynikało, że na jednej 
z posesji w gminie Poczesna mają być sprze-
dawane papierosy bez polskich znaków ak-
cyzy oraz alkohol nieznanego pochodzenia. 
Policjanci wytypowali osobę podejrzaną 
o prowadzenie nielegalnego biznesu, a kilka 
dni temu namierzyli jednego z podejrzanych. 
Mężczyzna akurat odjeżdżał z posesji – w sa-
mochodzie miał ponad 112 tysięcy sztuk 
przemycanych i  nielegalnie wyprodukowa-
nych papierosów. - Kryminalni przeszukali 

także pojazd i posesję właściciela, od którego 
zakupiony został nielegalny towar. Zabezpie-
czyli dodatkowo 195 litrów nieznanego alko-
holu i gotówkę w kwocie 24 tysięcy złotych 
na poczet przyszłych kar. Obaj mężczyźni zo-
stali zatrzymani – wyjaśnia asp. szt.  Marta 
Kaczyńska.

58-latek z  Częstochowy usłyszał już za-
rzuty posiadania papierosów bez oznaczeń 
polskich znaków akcyzy. Natomiast 47-lat-
kiem, który posiadał alkohol, zajmą się funk-
cjonariusze Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Władze Częstochowy domagają się utworzenia 
dodatkowych miejsc izolacji w  szpitalach 
w mieście lub najbliższej okolicy. Ma to zapew-
nić właściwą opiekę pacjentom z  Covid-19, 
a także tym z objawami zakażenia koronawiru-
sem, a  jeszcze niezdiagnozowanym na jego 
obecność. Nowe miejsca dla osób chorych na 
Covid-19 są tworzone obecnie m.in. w placów-
ce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
przy ul. PCK w Częstochowie.

Karetki krążą między szpitalami
Władze miasta skierowały w ostatnich dniach 

pisma do ministra zdrowia Adama Niedziel-
skiego oraz wojewody śląskiego Jarosława Wie-
czorka.  Zwracają w nich uwagę na duże trudności 
w  dostępie do miejsc izolacyjnych w  szpitalach 
w  Częstochowie i  sąsiednich gminach. Są one 
spowodowane dynamicznym postępem epi-
demii koronawirusa i trwającym równolegle je-
siennym sezonem infekcji.

Jak tłumaczą przedstawiciele biura prasowego 
magistratu, władze Częstochowy informują mi-
nisterstwo i  wojewodę o  poważnych utrudnie-
niach w  przyjmowaniu pacjentów w  ramach 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz izb 
przyjęć – chodzi przede wszystkim o pacjentów 
jeszcze niezdiagnozowanych w  kierunku koro-
nawirusa, a  mających objawy sugerujące zaka-
żenie (duszność, gorączka, utrata węchu i smaku). 
- Wielokrotnie w  ciągu doby częstochowska 
Stacja Pogotowia Ratunkowego dostaje infor-
macje o  braku miejsc izolacyjnych w  mieście 
i okolicy. Zmuszone do krążenia między szpita-
lami zespoły ratownictwa medycznego potrze-
bują nieraz kilku godzin, aby przekazać pacjenta 
na SOR czy izbę przyjęć. Lekarz koordynator, do 
którego zgłaszane są te trudności, nie jest 
w  stanie im zaradzić w  ramach swoich kompe-
tencji oraz aktualnej organizacji systemu ochrony 
zdrowia – tłumaczą. 

Konieczne izolatoria
Prezydent Częstochowy podkreśla, że 

w  mieście lub gminach ościennych powinny 

zostać utworzone dodatkowe miejsca szpi-
talne, umożliwiające przyjmowanie pa-
cjentów z  podejrzeniem zachorowania na 
koronawirusa. Chodzi o to, aby trafiały do nich 
osoby jeszcze niezdiagnozowane w kierunku 
Covid-19, ale wymagające bezwzględnej i na-
tychmiastowej hospitalizacji. Liczba miejsc 
izolowanych przy oddziałach szpitalnych jest 
już teraz zbyt niska. A problem narasta niemal 
z  dnia na dzień. - W  istniejących warunkach 
nie sposób zapewnić wszystkim mieszkankom 
i mieszkańcom właściwej opieki zdrowotnej – 
alarmuje prezydent miasta.

Do apelu prezydenta przyłączył się również 
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego 
(MSZ) w  Częstochowie Wojciech Konieczny. 
MSZ jest szpitalem tzw. pierwszego poziomu 
zabezpieczenia – przyjmuje pacjentów z  po-
dejrzeniem koronawirusa do czasu otrzy-
mania wyniku testu i  – w  razie konieczności 
– wdraża zabiegi ratujące życie. Jeśli liczba pa-
cjentów z  Covid-19 będzie rosnąć, istnieje 
obawa o  możliwy paraliż szpitalnego SOR-u, 
a przez to także innych oddziałów MSZ. Taki 
scenariusz nastąpi w wyniku trudności z prze-
kazywaniem pacjentów do szpitali II poziomu 
zabezpieczenia – stąd konieczność zwięk-
szenia liczby dostępnych łóżek w placówkach 
tej kategorii.

Z konsultacji z władzami wojewódzkimi wy-
nika, że administracja rządowa szczebla regio-
nalnego pracuje obecnie nad rozwiązaniem 
problemu. Problem ten – przynajmniej na 
chwilę – być może uda się zmniejszyć dzięki 
dodatkowym miejscom tworzonym w  Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. 
PCK. Poza tym koordynacja przepływu pa-
cjentów wymagających hospitalizacji z  zaka-
żeniem lub podejrzeniem zakażenia ma 
odbywać się na poziomie województwa.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zgodnie 
z  rządowymi informacjami, we wszystkich 
województwach mają powstać szpitale koor-
dynacyjne ukierunkowane na opiekę nad pa-
cjentem z Covid-19. W naszym województwie 
ma on funkcjonować w  Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w Katowicach.

Apel władz miasta Częstochowy

Potrzebne dodatkowe  
miejsca izolacji

Zus od 15 października 

Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek

 Qcd. ze str. 1

Pacjentka zmarła

Wozili 87-latkę od szpitala do szpitala

Nielegalny biznes

Handlowali papierosami  
i alkoholem

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy 
mogą wnioskować do ZUS o wsparcie w ra-
mach Tarczy 5.0. Nowe przepisy wprowa-
dzają trzy formy wsparcia dla przedstawi-
cieli branży turystycznej, estradowej i wy-
stawienniczej. Wnioski można składać tylko 
elektronicznie przez Platformę Usług Elek-
tronicznych ZUS.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze 
zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sier-
pień i  wrzesień. Prawo do tej formy pomocy 
będzie przysługiwało płatnikom sektora tury-
stycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi 
targów, konferencji, wystaw. - Warunkiem 
uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie 
działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy 
również wykazać 75 proc. spadek przy-
chodów w  porównaniu z  miesiącami  
z 2019 roku (porównujemy pierwszy miesiąc 
z  wniosku z  analogicznym z  miesiącem  
2019 r.). Termin na złożenie wniosku jest do 
końca listopada - informuje Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Świadczenie postojowe dla branży
Prowadzący firmy będą mogli wnioskować 

także o  świadczenie postojowe. Prawo  
do niego uzyskają osoby, które prowadzą 
działalność jako agenci turystyczni i  prze-
wodnicy turystyczni. 

W  przypadku agentów turystycznych wa-
runkiem otrzymania środków (2080 zł) bę-
dzie rozpoczęcie i  prowadzenie działalności 
gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Po-
nadto przedsiębiorcy będą musieli odno-
tować przestój w  prowadzeniu biznesu 
w  następstwie wystąpienia COVID-19. Nie 
mogą też podlegać ubezpieczeniom spo-
łecznym z innego tytułu, chyba że podlegają 
ubezpieczeniom emerytalnym i  rentowym 
z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działal-
ności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić prze-
wodnicy turystyczni. W  ich przypadku dzia-
łalność powinna mieć charakter sezonowy 
i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie 
dłuższy niż 9 miesięcy. O  pomoc mogą 
ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili 
działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 
2019 roku.

Dodatkowe postojowe
Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe 

świadczenie postojowe. - Na taką pomoc 
mogą liczyć prowadzący działalność, którzy 
wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do 
dodatkowego świadczenia będzie przysługi-
wało przedsiębiorcom sektora turystycznego, 
hotelarskiego, organizacji i  obsługi targów, 
konferencji, czyli chodzi m.in. o transport tury-
styczny, wystawianie i występowanie w przed-
stawieniach teatralnych czy prowadzenie 
dyskotek, salonów gier elektronicznych, jar-
marków - wyjaśnia rzeczniczka.

Wnioskującym o  to świadczenie mogą być 
osoby, jeśli uzyskały przychód z  działalności 
w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku), niższy co najmniej o 75 proc. w sto-
sunku do przychodu uzyskanego w  tym 
samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świad-
czenie postojowe przysługuje nie więcej niż 
trzykrotnie.

Dla kogo wsparcie w regionie
W  całym kraju liczba firm, które poten-

cjalnie mogą ubiegać się o  wsparcie w  ra-
mach Tarczy branżowej to ponad 105 tysięcy. 

Do oddziałów ZUS w województwie śląskim 
takich wniosków może wpłynąć od blisko  
9,5 tysiąca płatników składek. Najwięcej 
z terenu Podbeskidzia, bo przeszło 2 tysiące 
i  działalności Oddziału ZUS  w  Chorzowie, 
blisko 1,9 tysiąca. W poszczególnych oddzia-
łach ZUS w  województwie śląskim oszaco-
wano liczbę płatników zajmujących się 
działalnością turystyczną.  

O/ZUS Liczba płatników  
aktywnych  
dla O_ZUS  

typowanych  
do tarcza 5.0

O/Bielsko-Biała 2 075
O/Chorzów 1 880

O/Częstochowa 1 063
O/Rybnik 1 752

O/Sosnowiec 1 227
O/Zabrze 1 495
OGÓŁEM 9 492
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W  ramach obchodów Ogólno-
polskiego Dnia Ratownictwa Me-
dycznego resort zdrowia 
uhonorował osoby zasłużone dla 
systemu ratownictwa medycz-
nego.  W  2020 roku laureatami 
w kategorii lekarz systemu, pielę-
gniarka systemu, ratownik me-
dyczny zostali m.in. dr n. med. i n. 
o zdr. Jolanta Majer z Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie. Dr Majer otrzy-
mała  nagrodę Ministra Zdrowia 
im. bł. Gerarda. Jolanta Majer jest 
specjalistą w  dziedzinie 
anestezjologii i  intensywnej te-
rapii oraz specjalistą z  zakresu 
medycyny ratunkowej oraz kon-
sultantem wojewódzki dla woje-
wództwa śląskiego w  dziedzinie 
medycyny ratunkowej. Od lat an-
gażuje się w organizację systemu 
ratownictwa na terenie woje-
wództwa śląskiego. M.in. dzięki 
jej staraniom powstało centrum 
urazowego w  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym.

Bł. Gerard działając w  Jerozo-
limie od roku 1036, poświęcił się 
tworzeniu wspólnoty rycerskiej, 
która zaangażowała się w  nie-

sienie pomocy pielgrzymom 
i kupcom zmierzającym z Europy 
przez Cezareę do Jerozolimy. 
Wielokrotne napady oraz trudy 
drogi powodowały u  wędrują-
cych zranienia lub choroby. Ry-
cerze ze wspólnoty bł. Gerarda, 
nazwanej później Rycerzami 
Szpitala św. Jana z  Jerozolimy, 
budowali wzdłuż szlaku hospicja, 
które były pierwszymi stacjami 
ratownictwa medycznego 
w  świecie zachodnim.  Także syl-
wetka Krzyża Maltańskiego, 
zwanego też Krzyżem Szpital-
ników św. Jana jest wpisana   
w  symbolikę ratownictwa na 
całym świecie. Do dzisiaj tym 
krzyżem posługuje się ratow-
nictwo morskie oraz ratow-
nictwo medyczne w wielu krajach 
Europy i  Ameryki Łacińskiej. Za-
sługi bł. Gerarda są ogromne, na 
fundamencie owoców jego pracy 
wykształciło się ratownictwo 
medyczne i  opieka szpitalna 
świata zachodniego. Natomiast 
Dzień 13 października ustano-
wiono Dniem Ratownictwa Me-
dycznego.
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Narodowy Fundusz Zdrowia za-
leca ograniczenie do niezbęd-
nego minimum lub czasowe 
ograniczenie udzielania świad-
czeń wykonywanych planowo, 
aby zminimalizować ryzyko 
transmisji infekcji COVID-19 i za-
pewnić dodatkowe łóżka szpi-
talne dla pacjentów wymagają-
cych pilnego przyjęcia do szpi-
tala – tak przynajmiej wynika 
z komunikatu zamieszczonego 
na stronie Funduszu.

Ponadto zaleca, aby przy ogra-
niczeniu lub zawieszeniu udzie-
lania świadczeń, wziąć pod 
uwagę przyjęty plan leczenia 
i  wysokie prawdopodobieństwo 
pobytu pacjenta po zabiegu na 
oddziale anestezjologii i  inten-
sywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede 
wszystkim planowanych po-
bytów w  szpitalach w  zakresie: 

diagnostyki, zabiegów diagno-
stycznych, leczniczych i  opera-
cyjnych, w  szczególności: 
endoprotezoplastyki dużych 
stawów, dużych zabiegów korek-
cyjnych kręgosłupa, zabiegów 
naczyniowych na aorcie 
brzusznej i piersiowej, pomosto-
wania naczyń wieńcowych, za-
biegów wewnątrzczaszkowych, 
dużych zabiegów torakochirur-
gicznych, nefrektomii i  histerek-
tomii.

Ograniczenie nie powinno 
obejmować planowej diagno-
styki i leczenia chorób nowotwo-
rowych. NFZ przypomniał, że 
w każdym przypadku odroczenia 
terminu udzielenia świadczenia 
należy indywidualnie ocenić oraz 
wziąć pod uwagę uwarunko-
wania i  ryzyko dotyczące stanu 
zdrowia pacjentów, a  także 
prawdopodobieństwo jego po-
gorszenia i możliwe tego skutki.

 ■ KG

Przed częstochowskim sądem za-
padł precedensowy wyrok o anu-
lowaniu 100-złotowego mandatu, 
którym został ukarany Robert J. 
Mężczyzna dostał karę, bo bez po-
wodu wybrał się do lasu. Było to 
w momencie, gdy obowiązywał za-
kaz nieuzasadnionego przemiesz-
czania się.

Na początku kwietnia 2020 r. obo-
wiązywało rozporządzenie Rady 
Ministrów z 31 marca 2020 r. o za-
kazie przemieszczania się „z  wyjąt-
kiem czynności zawodowych 
i niezbędnych życiowo”. Tymczasem 
Robert J. wybrał się na spacer do 
lasu w  Przymiłowicach. Mężczyznę 
zatrzymał „na gorącym uczynku, 
czyli na spacerze” 4 kwietnia patrol 
z komisariatu w Olsztynie. Robert J., 
jak twierdziła policja nie potrafił ra-

cjonalnie wytłumaczyć, co tam robił, 
i  został ukarany 100-złotowym 
mandatem, bo nie stosował się do 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31.03.2020 r., tj. o czyn z art. 
54 KW”.

Mężczyzna mandat przyjął, jednak 
tydzień później złożył do sądu 
wniosek o jego anulowanie. Uzasad-
niając, że rządowe rozporządzenie 
jest bezskuteczne, bo nie wprowa-
dzono w  Polsce stanu nadzwyczaj-
nego. Podobnego zdania był 
rzecznik praw obywatelskich, który 
stwierdził, że zakaz przemiesz-
czania się narusza m.in. art. 92 ust. 1 
Konstytucji.

Sąd Rejonowy w  Częstochowie 
anulował więc mandat i kazał policji 
oddać Robertowi J. 100 zł.
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NFZ

Zabiegi powinny  
zostać ograniczone  
do minimum

Wyrok

Dostał mandat  
za brak maseczki,  
sąd go anulował

Koronawirus  
w Europie 

Francja

 Prezydent Emmanuel Macron 
wprowdził godzinę policyjną 
w większej części kraju. Ograni-
czenia wejdą w życie od 17 paź-
dziernika i będą obowiązywały 
prez 4 tygdonie. Godzina policyjna 
będzie funkcjonwać od 21 do 6 
rano.

Holandia 

Kolejne rekordy zakażeń korona-
wirusem. Średni bilnas zakażeń 
występujących przekroczył 3000 
tysiące osób na dobę.  Zostaną 
wprowadzone nowe ograniczenia, 
mianowicie wychodzenie z domu 
tylko w uzasadnionych przypad-
kach, unikanie podróży pomiędzy 
określonymi miastami, sklepy nie 
będą obsługiwały klijentów bez 
założonej maseczki, w spotkaniach 
organizowanych w domu będą 
mogły brać udział maksylanie trzy 
osoby. Imprezy sportowe także zo-
staną zamknięte dla kibiców. 

Słowacja 

Kraj wprowadza kolejne obo-
strzenia. Zamknięte zostaną parki 
wodne, baseny oraz miejsca rekre-
acyjne. Zakazano także ogranizo-
wania imprez masowych. 
Uczniowie  szkół średnich prze-
chodzą na naukę w trybie zdalnym.  
Od 15 pażdziernika maseczki obo-
wiązują także w przestrzeni 
otwartej, a godziny dla seniorów 
będą obowiązywały od 9 do 11. 

Czechy 

Kraj od 1 pażdziernika wprowadził 
stan wyjątkowy i będzie on trwał 
przez 45 dni. Jest to spowodo-
wane gwałtownym wzrostem za-
chorowań wśród mieszkańców. 
Noszenie  maseczki obowiązkowe 
jest w przestrzeni otwartej i za-
mkniętej.

Niemcy 

Berlin przywraca jedno z ważniej-
szych restrykcji. Noszenie mase-
czek będzie obowiązywało 
w biurach oraz innych miejscach 
pracy. Ograniczono ograniozo-
wanie imprez masowych oraz gro-
madzenie sie w większych 
grupach. 

Włochy 

We Włoszech padają kolejne re-
kordy zachorowań. Łączna liczba 
zgonów wzrosła do ponad 38 ty-
sięcy. Zostały wprowadzone nowe 
ograniczenia na terenie całego 
kraju. Dobowa liczna wykonywa-
nych testów wynosi około 100 ty-
sięcy na dobę. 

Hiszpania

Łączna liczba potwierdzonych 
przypadków wynosi ponad 758 
tysięcy. Z wiązku z pogarszającą 
się sytaucją  rząd Kataloni 
wprowdził zakaz swobodnego 
poruszania się po całym kraju. 

zdj. arc

Wyróżnienie

Lekarka z Częstochowy  
z nagrodą bł. Gerarda

 Qcd. ze str. 1

Przyjmij ode mnie
Przyjmij ode mnie bukiet

Przez słowa uwity
One lśnią pięknie w wierszu

Jak spowite świty

Są w nich uczucia moje
Jest też i cierpienie

bywa jasna nadzieja
miłości promienie.

Weź ode mnie ten bukiet
Daję ci go szczerze

Z całą moją miłością
Której ciągle - wierzę.

Wanda Sowińska

Wanda Sowińska
jest mieszkanką Częstochowy,  
gdzie już od najmłodszych lat  
rozwijała swój poetycki talent.  
Debiutowała w 2010 roku tomikiem 
„Miłość, Przyroda i Ja”, który zmoty-
wował ją do dalszej intensywnej twór-
czości literackiej. Twórczość u poetyka 
pani Wandy jest połączeniem miłości 
płynącej z serca, fantazji erotycznej, ko-
jącej niespełnione uczucia oraz uro-
kliwej wrażliwości kobiecej.
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W naszym mieście powstało 
Centrum Pediatryczne. Oprócz 
profesjonalnej konsultacji le-
karskiej z pediatrami, będzie 
można również umówić się  
na wizytę m.in. do kardiologa 
dziecięcego, fizjoterapeuty, 
nefrologa, chirurga dziecięce-
go, dietetyka, czy psychologa. 
Wkrótce placówka zamierza 
rozszerzyć swoją działalność 
o współpracę z hematologiem 
oraz dermatologiem.

Poradnia, prowadzona przez 
Grupę Pediatryczną, znajduje się 
przy ulicy Trawowej 1. W  naszym 
mieście funkcjonuje od niedawna. 
Powstała z  inicjatywy dwójki do-
świadczonych specjalistów pedia-
trii, którzy zapragnęli jeszcze 
bardziej kompleksowo podejść do 
leczenia, profilaktyki i  diagnostyki 
dzieci od okresu noworodkowego 
do 18 r. życia. - Projekt zrealizował 
wspólnie z  doktor Moniką Wol-

nowską – mówi Roman Sikora, pe-
diatra, neonatolog. - Ma on wypełnić 
niszę związaną z  brakiem specjali-
stów dla najmłodszych pacjentów 
z  naszego miasta. Nawiązaliśmy 
współpracę ze specjalistami ze 
Śląska. Jesteśmy w  trakcie wielu 
rozmów. Być może do Częstochowy 
wkrótce przyjeżdżać będą specja-
liści z Łodzi – zdradza.

Jak na razie w Centrum  
Pediatrycznym przyjmują:

 O pediatrzy

 O gastroenterolog

 O kardiolog dziecięcy, 

 O fizjoterapeuta (zajmujący się 
również wadami postawy)

 O nefrolog

 O  chirurg dziecięcy, który zaj-
muje się nie tylko poradami 
z dziedziny chirurgii dzie-
cięcej, ale również ortopedii. 

Być może wkrótce szeregi specjali-
stów zasilą dermatolog i hematolog 
dziecięcy. Jak na razie medycy przy-
jeżdżają do Częstochowy raz-dwa 
razy w  miesiącu. - Jeśli zaintereso-

wanie będzie większe to z  pewno-
ścią częstotliwość, a co za tym idzie 
dostępność terminów też się 
zwiększy.  – zapewnia Roman Si-
kora. - W  naszej placówce można 
również wykonać USG, sprawdzić 
stan bioder dziecka, czy pobrać 
krew do badań. Możemy zapewnić, 
że przestrzegamy wszelkich obo-
strzeń związanych z pandemią koro-
nawirusa. Dzięki temu personel, jak 
i mali pacjenci oraz ich rodzice mogą 
czuć się w pełni bezpieczni – podsu-
mowuje Roman Sikora. 

Informacje o najbliższych termi-
nach przyjazdu wizytujących spe-
cjalistów znajdziemy na profilu  
na facebooku: 
Grupa pediatryczna  
Trawowa 1.

Telefony kontaktowe:
Pediatra - Monika Wolnowska: 
501 599 007
Pediatra - Roman Sikora:  
502 022 939
Rejestracja do pozostałych  
specjalistów  
(dietetyk, psycholog, etc.):  
577 605 755

 ■ Katarzyna Gwara

Doświadczeni specjaliści, nowoczesny sprzęt 

Centrum Pediatryczne  
w Częstochowie już otwarte

Roman Sikora, pediatra, neonatolog
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Nie ma to jak integracja!!!
22 września, w słoneczne wtorkowe 

południe, klasy pierwsze uczestni-
czyły w  grach i  konkurencjach, przy-
gotowanych przez panie I. Krysian i E. 
Jarkiewicz. Szkolny ogród był miej-
scem zmagań i  rywalizacji, zabawa 
była wspaniała. Klasy pierwsze miały 
okazję zaprezentować swoje zdol-
ności plastyczne i  wokalne. Szcze-
gólnie spodobały się nam portrety 
wychowawców i  nauczycieli, które 
„pierwszaki” malowały z  ogromnym 
zapałem.

To już LOS – owa tradycja, w  ten 
sposób witamy nowych kolegów i sta-
ramy się, by w murach naszej szkoły 
czuli się jak w  „rodzinie”, bo przecież 
my wszyscy tworzymy LOS – ową 
społeczność.  Cieszymy się, że jeste-
ście z nami!!! 

„Balladyna” w ogrodzie VIII LOS
We wrześniu ,w  ogrodzie VIII LOS, 

mogliśmy zobaczyć fragment „Balla-
dyny” Juliusza Słowackiego. Było to 
nawiązanie do ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe czytanie”, organizowanej 
co roku przez Prezydenta RP, która 
ma na celu popularyzowanie wielkich 
dzieł polskiej literatury. 

Nasze wspaniałe aktorki – człon-
kinie Koła Teatralnego VIII LOS, w su-
gestywny sposób odegrały scenę 
zabójstwa Aliny (Akt II, scena I).  Spek-
takl wyreżyserował pan profesor Ce-
zary Wachelka ( oczywiście z pomocą 
pani Renaty Białowąs oraz pani Te-
resy Rygalik – Weżgowiec). Wyjąt-

kowe otoczenie, wspaniała muzyka 
i  gra aktorów   zrobiły na widzach 
ogromne wrażenie. Młodym aktorom 
gratulujemy z  całego serca wspania-
łego występu.

W planach mamy kolejne spektakle 
plenerowe – nasz „zaczarowany” 
ogród daje nam nieograniczone moż-
liwości :) 

Akcja „Wrzos”  
– tu powstaje nasze wrzosowisko

24 września ogłosiliśmy akcję zbie-
rania elektrośmieci - zużytego sprzętu 
elektronicznego lub AGD ( o niewiel-
kich gabarytach) oraz zużytych ba-
terii. Zebrane elektrośmieci w ramach 
akcji „Kwiaty za graty”zostały wymie-
nione w Castoramie na wrzos. Nasza 
błyskawiczna akcja przyniosła efekty 

– zorganizowaliśmy kilka trans-
portów i  – oto są pierwsze sadzonki 
do naszego ogrodu!!! Sprawiło to nam 
niesłychaną radość.

Pozyskane w ten sposób kwiaty po-
służyły do stworzenia na terenie 
ogrodu rabaty, którą nazwaliśmy 
„Wrzosowisko”. Wspólnie wybraliśmy 
miejsce, a następnie przygotowaliśmy 
teren i wkopaliśmy kwiaty. 

Dzięki akcji zbierania elektrośmieci 
zdobyliśmy aż 50 sadzonek!!! Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do naszego sukcesu. To dzięki Wam 
powstaje w ogrodzie VIII LOS „rajskie 
wrzosowisko”.

Będziemy pielęgnować roślinki 
i  mamy nadzieję, że rozrosną się 
i  w  przyszłym roku będą pięknie 
kwitły w  kolorach fioletu, różu 
i bieli…. 

W świecie ballad A. Mickiewicza
Uczniowie klas IIa i  IIb spróbowali 

swoich sił w inscenizacji "Ballad i ro-
mansów" Adama Mickiewicza. Pod 
kierunkiem pani profesor Iwony Kry-
sian  stworzyli swoją wizję tych zna-
nych i  lubianych utworów. Okazało 
się, że młodzi aktorzy mają wiele po-
mysłów i są bardzo kreatywni. Szcze-
gólnie było to widoczne w  doborze 
kolorowych kostiumów i  rekwi-
zytów. Uczniowie pokazali, że można 
uczyć się i  ... bawić! A  zabawa była 
wspaniała :)

Inscenizacja ballad powstała 
w  związku z  projektem  "Moje spo-
tkanie z książką", realizowanym w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

Czytamy „Potop” H. Sienkiewicza.
7 października uczniowie klasy IId 

zaprezentowali publiczności frag-
menty "Potopu" Henryka Sienkie-
wicza. Wybraliśmy scenę z  I  tomu, 
w  której Kmicic z  zemsty za pobicie  
kompanów pali zaścianek Wołmon-
towiczów. Bardzo dynamiczny frag-
ment, odczytany z  pełnym 
zaangażowaniem przez naszych ak-
torów spowodował, że słuchacze 
z zainteresowaniem śledzili losy Kmi-
cica i Oleńki. Na koniec usłyszeliśmy: 
„A  co było dalej? Chcemy jeszcze 
jeden fragment” – tak więc spodobał 
się naszym uczniom pomysł wspól-
nego czytania wielkich dzieł literatury 
polskiej. Już niedługo zorganizujemy 
kolejne spotkania z książką.

W  ten sposób nawiązaliśmy 
do  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania, który obchodzimy 29 wrze-
śnia, a także do projektu "Śladami pol-
skich noblistów", realizowanego 
w  ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. 

Rajd rowerowy.
W  ramach akcji z  cyklu „Działaj lo-

kalnie – zmieniaj globalnie”, 9 paź-
dziernika odbył się rajd rowerowy na 
rzecz klimatu.

 Grupa rowerzystów z naszej szkoły 
przejechała razem prawie 500 km.

  Organizatorem akcji było Stowa-
rzyszenie Wspierania Działań Mło-
dzieży Cz-Art., które, w  ramach 
projektu edukacyjnego „Start the 
change”, od 3 lat zachęca szkoły i orga-
nizacje w  Częstochowie do edukacji 
na temat Celów Zrównoważonego 
Rozwoju.

  Za przejechane kilometry nasi ro-
werzyści otrzymają sadzonki drzew, 
które wspólnie posadzą na terenie na-
szego szkolnego ogrodu.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom rajdu za zaangażowanie i chęć 
działania na rzecz naszego środo-
wiska. 

Co słychać w LOS – ie?
VIII LO Samorządowe w Częstochowie

VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

W ramach realizacji mini projektu podsu-
mowującego rozmowy na temat ekologii, 
poświęconego promowaniu idei 3R (od an-
gielskich słów: reduce, reuse, recycle) 
grupa druga klasy 2a na lekcji języka angiel-
skiego z p. prof. Eliną Szago-Lalak zorgani-
zowała pokaz mody ekologicznej pod 
nazwą „3R Fashion Show”. Klasa została 
podzielona na 4 grupy, które miały za za-
danie przygotować stylizacje ekologiczne.

I  oto grupa numer 1 przedstawiła mo-
delkę, która miała na sobie szykowną spód-
niczkę z  papieru oraz wełniany, ręcznie 
robiony top. Dodatkowo we włosach 
i  w  ręku modelki znalazły się papierowe 
róże. Grupa numer 2 z  modelem chło-
pięcym przygotowała zbroję z gazet, model 
miał na sobie choker zrobiony z kart oraz 
czapkę z papieru, którą zdobiły dwa kolo-
rowe balony. Spodnie zostały starannie wy-
konane z czarnej błyszczącej folii, a rękawki 
koszulki z worków na śmieci. Na nosie mo-
dela znalazły się stare okulary, znalezione 
na dnie szuflady, co tchnęło w  nie nowe 
życie i  to w  świetle modelingu! Grupa 
numer 3, współpracując z  profesjonalną 
modelką, stworzyła ekologiczną stylizację 

pod nazwą “Modern Little Mermaid”. 
Ozdobą tej stylizacji była ekskluzywna fir-
mowa i wielofunkcyjna torebka wykonana 
z plastikowego pojemnika na wodę, orygi-
nalny kołnierz a także fenomenalna spód-
niczka z  licznymi falbankami. Należy 
podkreślić, że modelka miała na sobie wy-
jątkowo zmysłową kolekcję biżuterii wyko-
naną z  plastikowych nakrętek. Grupa 
numer 4 zainspirowana stylem alterna-
tywnym stworzyła torbę z  puszek “Mon-
ster Energy Drink”, ponieważ jest to ich 
ulubiony napój.

Wszystkie stylizacje były wyjątkowo po-
mysłowe i nie udało się nam wyłonić zwy-
cięzcy! Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć z naszego pokazu!

 ■ KOPERNIK NEWS: Elżbieta Krasiej-
ko, Karolina Wrzalik (klasa 2 a) i p. prof. 

Elina Szago-Lalak

BohaterON – włącz 
historię! to ogólno-
polska akcja. Jej celem 
nadrzędnym  jest upa-
miętnienie uczest-
ników Powstania 
Warszawskiego oraz 
u p o w s z e c h n i a n i e 
wiedzy o historii Polski 
XX wieku.  Wro-
cławska Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria, 
kierując się hasłem: Pamięć – Edukacja – Pomoc, 
zapoczątkowały tę kampanię w 2016 roku.

 Nauczyciele historycy chętnie włączają się 
w  akcję BohaterOn, ponieważ pragną pro-
mować postawy patriotyczne wśród młodzieży 
szkolnej. Moją oni bowiem świadomość, że 
wspólna historia łączy pokolenia i  przede 
wszystkim wskazuje młodym ludziom wzorce 
do naśladowania, które tak ważne są w kształto-
waniu charakteru i  poglądów młodego czło-
wieka.

Od początku trwania projektu nasza szkoła 
bierze w nim czynny udział. Tworzenie „Kartek 
dla Powstańca” stało się coroczną tradycją VII 
LO im. Mikołaja Kopernika. Cztery edycje kam-
panii BohaterON to ponad osiemset tysięcy 
kartek dla naszych bohaterów walki o  stolicę. 
Również w tym roku szkolnym uczniowie nie za-
pomnieli o żyjących powstańcach i wraz z Panią 

prof. Joanną Piąt-
kowską przygo-
towali dla nich 
ręcznie zrobione 
kartki, które za 
pośrednictwem 
fundacji trafią do 
adresatów. 

Społeczny Komitet Od-
budowy Pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
rozpoczął zbiórkę pie-
niężną na odbudowę 
wspomnianego wyżej po-
mnika, który przed wojną, 
w  latach 30 - tych znaj-
dował się na ulicy Krakow-
skiej, ale został zdemontowany przez Niemców. 
Twórcą pomnika był rzeźbiarz Stefan Policiński, 
autor innych znanych częstochowianom po-
mników – Stanisława Moniuszki, znajdującego się 
w Parku 3 Maja oraz Henryka Sienkiewicza obok 
IV LO w  Częstochowie. Stowarzyszenie wraz 
z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza już w  2017 roku po-
wzięło plan odbudowy, uzyskując zgodę rady 
miasta oraz poparcie lokalnych patriotów i histo-
ryków. 

Odsłonięcie pomnika planowane jest na 100. 
rocznicę wizyty marszałka Piłsudskiego w  na-
szym mieście (1921 r.).

Zaproszenie do udziału w odbudowie pomnika 
dotyczy wszystkich. Każdy może wesprzeć akcję 
poprzez zakup symbolicznej cegiełki o nominale 
10zł oraz 50zł. I tym razem VII LO zaangażowało 
się w akcję, która dotyczy naszej lokalnej historii. 
Uczniowie wraz z Panią prof. Katarzyną Wilk ze-
brali pieniądze na zakup cegiełek zaprojektowa-
nych przez absolwentkę V LO Panią Agatę 
Orlińską, studentkę wydziału sztuki Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie.

KOPERNIK NEWS

3R Fashion Show 
na angielskim

BohaterON 2020 Odbudowa 
pomnika Józefa 
Piłsudskiego
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Adam Hutyra, aktor związany 
z Teatrem im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie świętuje ju-
bileusz – od 30 lat występuje 
i prezentuje się przed publicz-
nością. Na swoim koncie  
ma wiele nagród i wyróżnień  
m.in. jest  laureatem ,,Złotej 
Maski’’oraz dwukrotnym lau-
reatem Złotych Koturnów.  
Zagrał w wielu serialach  
telewizyjnych m.in  
w ,,Na dobre i na złe’’, ,,Pleba-
nia’’, ,,13 posterunek’’, ,,Samo 
życie’’ oraz w produkcjach  
filmowych tj. ,,Listy do M’’  
lub ,,Mój biegun’’.  
W rozmowie z nami opowie-
dział o przebiegu swojej  
kariery.  

Karolina Orszulak: Nie możemy 
zacząć od innego pytania - czy 
od zawsze chciał Pan być akto-
rem?
Adam Hutyra: Nie, nie od za-
wsze. W czwartej klasie liceum kom-
pletnie nie wiedziałem, czym chciał-
bym się zajmować. Pewnego dnia 
trafiłem na imprezę rodziną, gdzie 
znajdowała się para aktorów, byli to 
Małgorzata i  Jarek Dwornikowie 
z Teatru z  Bielska Białej. Wtedy wi-
działem ich po raz pierwszy. Podczas 
swobodnej rozmowy zaczęli pytać, 
co chciałbym robić w  przyszłości. 
Przyznałem, że nie mam pomysłu, 
ale być może zajmę się historią lub 
geografią. Wtedy oni zaproponowali 

mi, abym przyszedł do ich teatru na 
spektakl lalkowy. Dostałem od nich 
karnet, który upoważniał mnie do 
wstępu na wszystkie przedstawienia. 
Wtedy kompletnie nie interesowa-
łem się teatrem. Miałem  tylko krót-
kie epizody, ale to nie było raczej nic 
poważnego. Jednak zobaczyłem tam 
wiele ciekawych przedstawień. Teatr 
lalkowy jest bowiem niezwykle pla-
styczny. Zauroczyłem się i pomyśla-
łem o szkole teatralnej. 

K.O.: Czy pamięta Pan swój eg-
zamin do szkoły teatralnej?
A.H.: Oczywiście! Towarzyszyły mi 
wtedy ogromne emocje. Takie rzeczy 
pamięta się przez całe życie. Poje-
chałem na egzamin do Wrocławia. 
Było tam mnóstwo ludzi. Już w po-
ciągu poznałem chłopaka, który tak-
że jechał na ten egzamin. Zresztą po-
tem byliśmy razem na jednym roku. 
Moim pierwszym zadaniem było za-
prezentowanie tekstu. Kompletnie 
nie wiedziałem, jak się za to zabrać. 
Ostatecznie jednak coś wymyśliłem 
i zaproponowałem komisji swoją in-
terpretację. Kolejne zadanie było ru-
chowe. Zatańczyłem, a komisja zapy-
tała, czy to na pewno o  ten taniec 
chodziło. Odpowiedziałem, że wyda-
je mi się, że tak, choć nie byłem tego 
pewien (śmiech). Ja w ogóle nie by-
łem przygotowany. Byłem komplet-
nie zielony, po prostu wymyśliłem 
sobie, że chcę zdawać do szkoły te-
atralnej. Pamiętam, jak czekałem na 
ostateczne wyniki... Gdy zobaczyłem 
swoje nazwisko na liście przyjętych, 
byłem tak zaskoczony, a  zarazem 
szczęśliwy! 

K.O.: Może Pan zdradzić jakieś 
anegdotki studenckie?
A.H.: Ależ oczywiście - było tego tro-
chę. Raz przyjechała do nas pani Kry-
styna Janda. Byłem nią oszołomiony, 
wyglądała jak prawdziwa dama. To 
był powiew wielkiego świata. Za-
chwyt  i zauroczenie malowało nam 

się na twarzach, gdy na nią patrzyli-
śmy. Pamiętam także, że w  okresie 
kiedy studiowałem, był organizowa-
ny czas fuksówki. Przez miesiąc/dwa 
studenci ze starszych roczników or-
ganizują czas żakom. Na naszej 
uczelni odbywały się też dni tema-
tyczne, czy dni bajkowe – były to bar-
dzo pozytywne doświadczenia. 

K.O.:  Jak wyglądał Pana pierw-
szy występ na scenie w teatrze? 
Jak go Pan wspomina?
A.H.: Pamiętam i  wspominam go 
bardzo źle. Było to nieudane przed-
stawienie. Występowałem w spekta-
klu ,,Aktorski Pasjans’’. Byłem wtedy 
młodym, niedoświadczonym akto-
rem. Najgorsze było to, że nie wie-
działem, w czym ja uczestniczę, sta-
rałem się ze wszystkich sił wypaść 
jak najlepiej, jednak... to nie było to. 

K.O.: Czym różni się praca akto-
ra teatralnego, od pracy aktora 
filmowego?
A.H.: Różnica jest bardzo duża. W te-
atrze wszystko dzieję się na oczach 
widza, tu i teraz,  natomiast podczas 
kręcenia filmu, pewne sceny można 
powtarzać kilka razy i potem dopiero 
wybiera się najlepszy urywek z kadru. 
W  teatrze nie ma drugiej szansy na 
poprawienie nieudanej sceny. Dlate-
go teatr jest niepowtarzalny. Należy 
słuchać siebie nawzajem i być czuj-
nym na scenie. I to właśnie daje naj-
większą frajdę w tym zawodzie. 

K.O.: W jaki sposób uczy się Pan 
tekstów?
A.H.: W  moim przypadku to droga 
przez mękę. Zazwyczaj siadam i czy-
tam głośno swoje kwestie. W teatrze 

zaczyna się od tzw. prób stolikowych, 
czyli wszyscy siadamy przy stole 
i każdy po kolei czyta  swój fragment 
oraz rozmawiamy z  reżyserem, jak 
mamy go interpretować. Potem do-
piero zaczynamy próbować na scenie. 
To jest zdecydowanie łatwiejsze, 
gdyż dochodzi ruch, można dodać 
własne emocje, wszystko zaczyna się 
składać w całość. Zazdroszczę mojej 
żonie Agacie, która przeczyta tekst 
i bardzo szybko zapamiętuje. W mo-
im przypadku to trwa bardzo długo, 
jednak potem przez długie lata pa-
miętam swoje kwestie z  przeszłych 
przedstawień. 

K.O.: A skoro już wszedł Pan na 
ten temat – jak się Panu układa 
współpraca z małżonką?
A.H.: Bardzo dobrze. Agata jest 
świetną aktorką, dlatego dobrze mi 
się z  nią gra. Potrafi wyrazić tyle 
emocji. Łatwo mi z  nią rozmawiać, 
czasem dajemy sobie wzajemne ra-
dy. Staramy się nie przenosić pracy 
do domu, ale nie zawsze nam się to 
udaje. Jednak praca z  nią to czysta 
przyjemność.

K.O.: Co mąż-aktor robi w czasie 
wolnym w domu?
A.H.: Wszystko. Sprzątam, wynoszę 
śmieci. Jeśli żona jest w cyklu prób, 
oczywiście pomagam w  domowych 
obowiązkach. Uzupełniamy się z żo-
ną wzajemnie, po to, aby  dom funk-
cjonował poprawnie.

K.O.: Gdzie powinna się zgłosić 
osoba, która chciałby spróbo-
wać swoich sił w aktorstwie?
A.H.: Na przykład do Klubu Politech-
nik - prowadzę tam zajęcia ze stu-
dentami . Również spotykam się 
z uczniami z liceów im. H. Sienkiewi-
cza i R. Traugutta. Osoba z zewnątrz 
także może się zgłosić na warsztaty, 
które organizowane są w naszym Te-
atrze im. Adama Mickiewicza. Zazwy-
czaj odbywają się one w okresie wa-
kacji. Co istotne, zgłaszają się osoby 
w  różnym wielu, o  różnych profe-
sjach. Warsztaty najczęściej trwają 4 
miesiące i  kończą się przedstawie-
niem w teatrze. 

K.O.: Która z ról filmowych naj-
bardziej zapadła Panu w pa-
mięć?
A.H.: Najbardziej pierwsza. Była to 
rola w “Darmozjadzie Polskim”w re-
żyserii Łukasza Wylężałka. Zagrałem 
tam jedną z dwóch głównych ról. To 
był mój debiut filmowy. Towarzyszy-
ły mi wtedy olbrzymie emocje. To 
przecież moje pierwsze zetknięcie 

z kamerą. Wspominam to bardzo po-
zytywnie i miło. 

K.O.: Czy ogląda Pan filmy ze 
swoim udziałem?
A.H.: Właściwie nie lubię . Wolę grać 
niż siebie oglądać. 

K.O.: Czy mąż Agaty Hutyry jest 
zazdrosny o swoją małżonkę, 
gdy występuje ona w bliskich 
scenach z innymi aktorami?
A.H.: Nie jestem zazdrosny. Jesteśmy 
małżeństwem od 30 lat, ufamy sobie 
i sądzę, że jesteśmy udanym małżeń-
stwem. To, co jest w  pracy, zostaje 
w pracy, to jest część naszego zawo-
du. Zresztą takie sytuacje nie zdarza-
ją się zbyt często.

K.O.: Dlaczego wybrał Pan teatr 
w Częstochowie? Nie chciał Pan 
podróżować po innych mia-
stach?
A.H.: To jest kwestia przypadku. Koń-
cząc szkołę teatralną wraz z  - już 
wtedy - moją żoną postanowiliśmy, 
że chcemy od razu podjąć pracę. Jeź-
dziliśmy po różnych miastach, jed-
nak jeśli mi oferowano gdzieś pracę, 
to Agacie nie, lub odwrotnie. W koń-
cu dowiedzieliśmy się, że dyrektor 
teatru w  Częstochowie poszukuje 
młodych aktorów i oboje przyjecha-
liśmy tutaj. Nie myśleliśmy, że zosta-
niemy tu tak długo. Los jednak zwią-
zał nas z Częstochową i bardzo nas 
to cieszy.

K.O.: Jakie ma Pan jeszcze zain-
teresowania?
A.H.: W  młodości grałem w  koszy-
kówkę jeździłem na nartach, teraz 
uwielbiam tenis. W ogóle interesuję 
się sportem. Z całego serca kibicuję 
młodym ludziom. Kiedyś lubiłem 
chodzić po górach, jednak teraz już 
z  tego zrezygnowałem. Sport pozo-
stał w moim sercu.

K.O.: I na zakończenie... czy lubi 
Pan grać w bajkach?
A.H.: Tak, lubię. Bajka jest to pełno-
prawne przedstawienie, musi zostać 
wyreżyserowane, dobrze zagrane. 
Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Pu-
bliczność dziecięca jest bardzo 
szczerą widownią. Od razu mówią, co 
im się podoba, a co nie, co ich inte-
resuje, co jest nudne. Dlatego lubię 
występować dla dzieci. 

K.O.: Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy kolejnych sukcesów. 

30-lecie pracy artystycznej

Adam Hutyra
- wybitny aktor  
teatralny i filmowy,  
niesamowity człowiek

Karolina Orszulak i Adam Hutyra

Adam Hutyra
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Częstochowie informuje,  
że mimo trudnej sytuacji związanej 
z obowiązującym stanem epidemii, 
zachowana jest ciągłość pracy i re-
alizacja zadań. Od 19 października 
wstrzymana zostanie jednak bezpo-
średnia obsługa interesantów. 

- W związku z rozszerzającą się epi-
demią COVID – 19 i narastającą za-
chorowalnością pracowników PCPR 
w  Częstochowie, wszystkie sprawy 
mieszkańców Powiatu Częstochow-
skiego będą załatwiane nadal, ale za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty, 
fax-u, poczty elektronicznej, telefo-

nicznie lub przez złożenie  doku-
mentów w  wyznaczonych przed 
wejściami do budynku Starostwa 
skrzynkach – tłumaczy Patryk Je-
ziak, rzecznik prasowy Starostwa Po-
wiatowego w Częstochowie. 

W sytuacjach szczególnych wyma-
gających osobistego stawiennictwa, 
możliwa będzie wizyta, ale wy-
łącznie  po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym z  właściwym 
merytorycznie pracownikiem. Inte-
resanci zostaną umówieni na kon-
kretny termin i  będą przyjmowani 
w Punkcie Obsługi przy wejściu B na 
tyłach budynku od strony ulicy Kor-
czaka.

Do odwołania

PCPR nie będzie 
przyjmować interesantów

Gmina Olsztyn

Bezpieczniej w Kusiętach

Konopiska

Mała książka - wielki 
człowiek

Gmina Janów

Laptopy dla szkół

W ramach porozumienia z gminą 
Olsztyn Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie ogłosił przetarg na 
budowę chodnika wraz z odwod-
nieniem w ciągu gęsto zabudowa-
nej drogi powiatowej w Kusiętach.

Realizacja zadania przewiduje bu-
dowę prawie 2-kilometrowego od-
cinka chodnika o  szerokości 2 m 
z odwodnieniem oraz wjazdów indy-
widualnych na posesje. - Nowy 
chodnik będzie przedłużeniem ist-
niejącego – zbudowanego przez 
gminę w 2018 r. od remizy za szkołę 
podstawową w Kusiętach. A co naj-
ważniejsze umożliwi dzieciom bez-

pieczne dojście do szkoły – informują 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Olsztyn. Przekraczające 1,5 mln 
koszty inwestycji - zgodnie z porozu-
mieniem - po połowie pokryje Staro-
stwo Powiatowe w  Częstochowie 
i gmina Olsztyn. – Ta wspólna inwe-
stycja to efekt współpracy Gminy 
Olsztyn ze Starostwem Często-
chowskim. Dziękuję za zaangażo-
wanie naszym i pozostałym radnym 
powiatowym oraz staroście. 
Wspólnie inwestujemy w  powia-
tową drogę, aby poprawić bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców. 
A nie jest to jedyne zadanie, które re-
alizujemy razem – mówi Tomasz Ku-
charski, wójt Gminy Olsztyn.

Wójt Gminy Janów Edward Moska-
lik przekazał na ręce dyrektorów 
szkół podstawowych laptopy za-
kupione w ramach programu ope-
racyjnego Polska Cyfrowa.

 Gmina Janów zakupiła 23 laptopy 
wraz z  myszkami i  słuchawkami za 
łączną kwotę 54 996,90 zł. Zostały 
one w  100 % sfinansowane z  pro-
jektu „Zdalna szkoła + w  ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze 
środków UE z Programu Polska Cy-
frowa 2014 - 2020.

• 4 laptopy odebrała Sylwia Ka-
niewska Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Lgoczance,

• 6 laptopów odebrała Małgorzata 
Matyas Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Piasku,

• 6 laptopów odebrała Lidia Stanior 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Lusławicach oraz

• 7 laptopów odebrała Agnieszka 
Roman Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Janowie.

To już druga seria laptopów prze-
kazana dla szkół podstawowych 
w gminie Janów. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Konopiskach rozpoczyna reali-
zację projektu Mała książka - wiel-
ki człowiek! Każde dziecko, które 
zapisze się do biblioteki lub jest 
już jej czytelnikiem i spełnia kry-
terium wiekowe, otrzyma od wy-
prawkę czytelniczą!

Program skierowany jest do dzieci, 
które urodziły się w  latach 2014-
2017! Wyprawka zawiera, książkę 

dla dziecka, zakładkę, poradnik dla 
rodzica, kartę Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek kostkę do gry do 
samodzielnego złożenia. Za każde 
odwiedziny biblioteki zakończone 
wypożyczeniem książek, młody czy-
telnik otrzyma naklejkę. Po uzbie-
raniu 10 maluch otrzymuje imienny 
dyplom! Więcej informacji o  pro-
jekcie można znaleźć na 
stronie:  http://wielki-czlowiek.pl/
przedszkolaki/

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Natalia Łatacz zajęła II miejsce 
w XII Ogólnopolskim Konkursie 
Prac Dyplomowych z zakresu Kar-
tografii, Geomatyki i Geoinforma-
cji. Napisała pracę licencjacką 
o blachowniańskim zbiorniku. 

Natalia Łatacz urodziła się w Bla-
chowni. Pracę licencjacką na kie-
runku geografia   Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach obroniła 
w lipcu. Obecnie jest już na studiach 
magisterskich - także geograficz-
nych, ale wybrała specjalność  Geo-
graphic Information Systems (GIS).

To właśnie praca licen-
cjacka pt. „Analiza środowiska geo-
graficznego zbiornika retencyjnego 
na Stradomce w Blachowni z wyko-
rzystaniem technologii geoinforma-
cyjnych” pisana pod opieką  dra 
Andrzeja Tyca i  dra Michała 
Laski  zdobyła uznanie jurorów  XII 
Ogólnopolskiego Konkursu Prac 
Dyplomowych z  zakresu Karto-
grafii, Geomatyki i  Geoinformacji. 
- Chciałam pisać o zbiorniku w  Bla-
chowni, bo z  tym miejscem jestem 
związana od dziecka i  dostrzegam 
zmiany, które przyniosła rewitali-
zacja  akwenu i  jego otoczenia  - 
mówi Natalia Łatacz. -  To była 
fascynująca, ciekawa i bardzo przy-
jemna praca. Tegoroczne zmagania 
konkursowe zostały zorganizowane 
przez Katedrę Geomatyki i  Karto-
grafii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej oraz Oddział Karto-
graficzny Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Dopuszczono 26 
prac realizowanych w  roku akade-
mickim 2019/2020. To rekord! 
Wśród nich było 17 magisterskich 
i  9 inżynierskich lub licencjackich. 
Najwięcej, bo aż 10 prac, zgłosili stu-
denci/absolwenci kierunku geo-
grafia, 9 – kierunku geodezja 
i kartografia, 3 – geoinformatyka, 2 
– kartografia i geomatyka i po jednej 
– kierunku geoinformacja i  geoin-
formacja środowiskowa. Każdy 
z  uczestników musiał przygotować 
pięciominutową prezentację wideo 

oraz poster w wersji elektronicznej. 
Finał konkursu odbył się kilka dni 
temu w  trybie wideokonferencji. 
Decyzją jury konkursu przyznano 
trzy nagrody główne i  dwa wyróż-
nienia.

Dodatkowo przyznana została 
Nagroda Dziekana Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w  Lublinie. Fundatorzy na-
gród to firma Esri Polska oraz UMCS 
w Lublinie.

Informacje na temat konkursu 
można znaleźć na: https://geo-
forum.pl/

Sukces mieszkanki Blachowni

Wyróżniona za pracę licencjacką
zdj. UM Blachownia

Gmina Poczesna

Srebrny Krzyż Zasługi dla wójta 
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach Wójt Gminy Pocze-
sna – Krzysztof Ujma odebrał 
z rąk Wicewojewody – Roberta 
Magdziarza Srebrny Krzyż Zasługi 
„za zasługi w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej”. To Odzna-
czenie Państwowe zostało przy-
znane postanowieniem Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. Decyzja 
o przyznaniu odznaczenia zapa-
dła już 18 marca 2020 roku, ale ze 
względu na pandemie uroczy-
stość wręczenia odbyła się blisko 
pół roku później.

Obyła się z  zachowaniem wszel-
kich obostrzeń sanitarnych.

Odznaczenia państwowe nadane 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę osobom z  województwa ślą-
skiego, zasłużonym w różnych dzie-
dzinach życia społecznego, 
zasłużonym na rzecz przemian de-
mokratycznych, w  działalności na 
rzecz społeczności lokalnej, hono-
rowego krwiodawstwa w  działal-
ności społecznej oraz pracy 
zawodowej. 

Wicewojewoda Magdziarz po-
dziękował odznaczonym za ich 
wkład i  osiągnięcia, a  także życzył 

zdrowia i  siły w  obecnym czasie 
pandemii. Prezydent Andrzej Duda 
przyznał następujące odznaczenia:

5 Złotych Krzyży Zasługi,
7 Srebrnych Krzyży Zasługi,
Brązowy Krzyż Zasługi oraz 6
Medali Złotych za Długoletnią 
Służbę.

Minister Zdrowia przyznał także 
odznakę „Za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia”.

 ■ Na podstawie materiałów w UW 
w Katowicach,

 ■ opr. Aneta Nawrot

KRZYŻ ZASŁUGI

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest 
osobom, które położyły zasługi dla państwa 
lub obywateli spełniając czyny przekracza-
jące zakres ich zwykłych obowiązków, 
a przynoszące znaczną korzyść państwu  
lub obywatelom, ofiarną działalność pu-
bliczną, ofiarne niesienie pomocy oraz dzia-
łalność charytatywną. Krzyż Zasługi może 
być nadany tej samej osobie w każdym 
stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem 
Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny 
upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo  
od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

 
Dzieli się na trzy stopnie:

 
I stopień Złoty Krzyż Zasługi, 
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi, 
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

 ■ Informacje ze strony  
Kancelarii Prezydenta RP

zdj. UG Poczesna
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Katarzyna Gwara: Jak wygląda sytuacja 
epidemiologiczna w Powiecie Często-
chowskim?
Krzysztof Smela: Obecna sytuacja epidemio-
logiczna na terenie kraju stała się czynnikiem 
weryfikującym poziom przygotowania do zda-
rzeń kryzysowych całego państwa, samorzą-
dów oraz ich jednostek organizacyjnych. Sytu-
acja w  Powiecie Częstochowskim, nie różni 
się znacznie od sytuacji, która ma miejsce 
w  innych powiatach na terenie całego kraju. 
Każdego dnia odnotowywane są zachorowa-
nia, ale też pozytywne informacje o ozdrowie-
niu. Od początku pandemii do 15 październi-
ka w powiecie zarażonych było 509 osób, ak-
tualnie nadal zarażonych pozostaje 278 osób. 
Nie jest łatwo, ale w  odpowiednim czasie 
podjęliśmy działania prewencyjne i przygoto-
wawcze, które obecnie procentują choćby 
brakiem problemów zaopatrzeniowych. Naszą 
największą troską są domy pomocy społecz-
nej, których pensjonariusze ze względu na 
wiek i stan zdrowia są w szczególności nara-
żeni na najtragiczniejsze efekty COVID-19. 
Bardzo długo, udawało nam się utrzymać ste-
rylność naszych DPS-ów w Turowie, Lelowie 
i Blachowni. Niestety 28 sierpnia stwierdzono 
pierwsze zakażenia w  DPS Lelów, w  efekcie 
zachorowało tam 63 pensjonariuszy. Na dzień 
dzisiejszy z pośród wskazanych 63 osób - 54 
mieszkańców DPS Lelów wyzdrowiało, a dwie 
osoby nadal mają wynik pozytywny na obec-
ność koronawirusa. Nastąpiło także to, co nie-
stety ze względu na wiek i stan zdrowia pen-
sjonariuszy było nieuniknione, zmarło 7 osób. 
Pozytywną informacją jest fakt, że nadal uda-
je się utrzymać stabilną sytuację w DPS Bla-
chownia i DPS Turów gdzie na dzień dzisiej-
szy nie odnotowano żadnego zachorowania. 
To, że tak długo udało nam się utrzymać ste-
rylność DPS-ów w kontekście koronawirusa to 
efekt wdrożenia w bardzo wczesnym okresie 
działań prewencyjnych. Pierwsze decyzje do-
tyczące przygotowania na zbliżające się do-
piero w tamtym momencie zagrożenie podję-
te zostały już w  styczniu. Stale wzmacniamy 
barierę ochronną naszych placówek, dokona-
liśmy zakupu kabin dekontaminacyjnych, 
fumigatorów, bezobsługowych stacji do de-
zynfekcji dłoni. Pracownicy naszych dps-ów są 
wyposażani w  możliwie najwyższej jakości 
sprzęt ochrony osobistej.  Z pewnością znacz-
nie wzrosło obciążenie budżetu powiatu, tyl-
ko do 30 września walka z COVID-19 koszto-
wała Powiat Częstochowski łącznie przy 
udziale środków zewnętrznych ponad trzy mi-
liony złotych.

K.G.: Co z oświatą – czy wiadomo, ile 
placówek w całym powiecie pracuje 
w trybie zdalnym bądź mieszanym?
K.S.: Jeśli chodzi o  szkoły, dla których orga-
nem prowadzącym są gminy obecnie w trybie 
zdalnym na dzień 15 października pracuje 8 
placówek. Sytuacja jest dość dynamiczna 
i występują duże zmienne w obie strony. My 
jako Powiat Częstochowski prowadzimy i nad-
zorujemy trzy szkoły ponadpodstawowe tj.: Li-
ceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, 
Zespół Szkół w Koniecpolu, Zespół Szkół  im. 
Władysława Szafera w  Złotym Potoku, nato-
miast w  zakresie szkolnictwa specjalnego 
prowadzimy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w  Bogumiłku. Na ten moment 
żadna z  naszych szkół nie pracuje w  trybie 
zdalnym, szkoły pracują stacjonarnie w  peł-
nym reżimie sanitarnym. Oczywiście jesteśmy 
gotowi na ewentualne zmiany w  formie na-
uczania, potrzeby sprzętowe naszych uczniów 
zabezpieczyliśmy w  momencie zamknięcia 
szkół, które miało miejsce przed tegoroczny-
mi wakacjami 2020. Korzystając z możliwości 
powstałych w  wyniku współpracy resortów 
edukacji i cyfryzacji w ramach projektu Zdal-
na Szkoła finansowanego z środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 przekazaliśmy naszym uczniom 
sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji 
podstawy programowej w  trybie zdalnym. 
Musimy pamiętać, że wykluczenie cyfrowe 
wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym 
naszego społeczeństwa, ograniczenie w  do-
stępie do techniki informatycznej zweryfiko-
wane zostało właśnie po przez wprowadzenie 
zdalnego nauczania. Nie w  każdym domu 
znajduje się odpowiedni sprzęt, a co w sytu-
acji, jeśli w  domu jest więcej niż jedno 
dziecko, lekcje przecież odbywają się często 
w  zbieżnym czasie. Zakup dodatkowego 
sprzętu komputerowego to duży wydatek 
dla domowego budżetu. Mieliśmy tą świa-
domość i udało nam się rozwiązać ten pro-
blem. Tak jak wspomniałem, na ten moment 
nie ma nauczania zdalnego w naszych szko-
łach, ale jeśli zajdzie taka potrzeba jeste-
śmy na to gotowi. 

K.G.: W jaki sposób funkcjonuje staro-
stwo i jakie są największe problemy sta-
rostwa w tym czasie?
K.S.: Zauważalną zmianą dla odwiedzających 
urząd z pewnością jest fakt ograniczania ilo-
ści osób pozostających na terenie budynku, 
nie jest to nasz wymysł, a wdrożenie obowiąz-
kowych zmian wskazanych przez organy nad-
rzędne. Mam świadomość, że taki stan rzeczy 
często powoduje frustrację i niezadowolenie 
z powodu dłuższego oczekiwania, dlatego też 
podjęliśmy decyzję o modernizowaniu obsłu-
gi bezpośredniej. Na bieżąco dostosowujemy 
warunki obsługi, tak aby była ona maksymal-
nie wydajna, a czas oczekiwania skrócił się do 
minimum. Jesteśmy także na etapie przygoto-
wywania bezpiecznej poczekalni, w której na-
si petenci będą mogli w cieple i z zachowa-
niem reżimu sanitarnego oczekiwać załatwie-
nia swoich spraw. To ważne szczególnie w tym 
okresie pogodowym. Zachęcam jednak do po-
przedzenia wizyty w Starostwie kontaktem te-
lefonicznym lub e-mail z właściwym wydzia-
łem. Ograniczy to nie tylko kontakt z osobami 
trzecimi, ale także znaczenie przyśpieszy 
i  usprawni uzyskanie poszukiwanej informa-
cji. Urząd dla petentów czynny jest od godzi-
ny 8: 00 do 14:00. Zmiana godzin obsługi bez-
pośredniej wynika z konieczności przeprowa-
dzenia dezynfekcji pomieszczeń i  korytarzy, 
tak, aby mieszkańcy, którzy odwiedzą nas ko-
lejnego dnia byli maksymalnie bezpieczni po-
zostając na terenie naszej placówki. Rzeczą 
jasną jest oczywiście konieczność zasłaniania 
ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Największą 
troską obecnie jest bezpieczeństwo pracow-
ników i  osób odwiedzających urząd. Nie ma 
tygodnia bez konieczności interwencji wobec 
osób odmawiających przestrzegania obowią-
zujących zasad. Przypadki odmowy noszenia 
maseczek i dezynfekowania dłoni są przez od-
wiedzających urząd coraz częstsze. Ludzie Ci 
swoją lekkomyślnością narażają zdrowie pra-
cowników i  innych klientów urzędu. Kryzysy 
sprzyjają powstawaniu teorii spiskowych, 
obecnie popularne jest podważanie istnienia 
pandemii i wskazywanie zasad wynikających 
z reżimu sanitarnego, jako celowego zniewo-
lenia, w tym, jako najważniejsze zniewolenie 
wskazywane jest właśnie stosowanie ochrony 
ust i nosa, jest to coraz bardziej zauważalne. 
Takie osoby powinny odwiedzić domy pomocy 
społecznej czy szpitale będące ogniskami ko-
ronawirusa i zobaczyć jak wygląda prawdziwe 
oblicze lekceważonego zagrożenia. W związ-
ku, z czym apeluje o rozsądek i postepowanie 
zgodnie z  reżimiem sanitarnym dla dobra 
własnego i swoich bliskich. 

K.G.: Jak wygląda codzienna praca sta-
rosty w dobie koronawirusa?
K.S.: Praca starosty ma do siebie to, że jest jej 
zawsze bardzo dużo, epidemia tylko powięk-
szyła ilość spraw. To, co uległo największej 
zmianie i  co najbardziej mi doskwiera, to 

ograniczenie kontaktów bezpośrednich 
z  mieszkańcami Powiatu Częstochowskiego. 
Ogromnie cenię sobie bezpośrednie spotka-
nia i  rozmowy z  mieszkańcami, są to często 
bardzo ważne wskazówki jak ten nasz powiat 
uczynić miejscem jeszcze bardziej przyja-
znym. Niestety obecny stan rzeczy jest, jaki 
jest i  należy dostosować się do zaleceń. 
Wszystkie zebrania, odprawy i  posiedzenia, 
które tylko można realizuje w  formie online. 
Z  pewnością praca stała się bardziej zinfor-
matyzowana. Niestety nie zawsze możliwe 
jest całkowite zrezygnowanie z  kontaktów 
bezpośrednich. 

K.G.: Czy wobec zaistniałej sytuacji Po-
wiat Częstochowski realizuje zaplano-
wane wcześniej inwestycje? 
K.S.: Tak, realizujemy zaplanowane już wcze-
śniej inwestycje. Komfort życia i bezpieczeń-
stwo mieszkańców Powiatu Częstochowskie-
go to zagadnienie wieloaspektowe, składają 
się na nie, nie tylko kwestie zdrowia, musimy 
funkcjonować normalnie, nie możemy dać 
zdominować się koronawirusowi. Sytuacja 
oczywiście nie jest łatwa, ale rozsądek i odpo-
wiedzialność przede wszystkim. 

Stale podejmujemy nowe zadania inwestycyj-
ne z zakresu modernizacji infrastruktury dro-
gowej na terenie Powiatu Częstochowskiego. 
Warto zaznaczyć, że w zarządzie Powiatu Czę-
stochowskiego znajduje się, aż 577 km dróg, 
to odległość prawie równa, od Starostwa Po-
wiatowego w  Częstochowie, aż do samego 
Berlina. Dodatkowo zgodnie z porozumieniem 
zawartym z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego odpowiadamy również za 
utrzymanie 141 km dróg wojewódzkich.

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Często-
chowie realizuje następujące zadania inwe-
stycyjne:

• Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 
1070 S KŁOMNICE - KRUSZYNA,    NR 
1025 S KRUSZYNA - BOROWNO I NR 1019 
S BOROWNO - WITKOWICE, GMINA KŁOM-
NICE, KRUSZYNA I MYKANÓW”.

• Przebudowa drogi powiatowej NR 1060 S 
NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI DO DW 
786 W M. WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY 
I MSTÓW” 

• Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 
1057 S NA ODC. HUTA STARA A - POCZE-

SNA I NR 1056 S NA ODC. MAZURY - MŁY-
NEK, GMINA POCZESNA” 

• Obecnie rozpoczynają i kończą się postę-
powania związane z wyłonieniem wyko-
nawców następujących działań moderniza-
cyjnych:

• Odbudowa stanu pierwotnego drogi po-
wiatowej 1023 S w miejscowości Kamieni-
ca Polska ul. M. Konopnickiej, gm. Kamieni-
ca Polska” – długość nakładki 350m

• Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i po-
bocza drogi powiatowej 1102 S odc. Posło-
da – Mełchów,  gm. Lelów” – długość na-
kładki 560m

• Odbudowa stanu pierwotnego drogi po-
wiatowej DP 1083 S Lipie – Nowa Wieś, 
gm. Dąbrowa Zielona” – długość nakładki 
1900m

• Odbudowa stanu pierwotnego drogi po-
wiatowej DP 1035 S Wola Mokrzeska – Dą-
bek w miejscowości Dąbek, gm. Przyrów” – 
długość nakładki – 860m 

• Odbudowa stanu pierwotnego drogi po-
wiatowej DP 1006S Lgota Mała – Wikłów, 
gmina Kruszyna” – długość nakładki – 
990m

Od 1 września bieżącego roku działalność 
rozpoczął nowy Dom Dziecka Promyk w  Rę-
dzinach, w którym mieszkać będzie 14 dzieci. 
Warunki, które udało się stworzyć są wzorowe, 
budynek przeszedł pełną modernizację i  zo-
stał w  pełni wyposażony, tak, aby zapewnić 
podopiecznym jak najwyższy komfort funk-
cjonowania.

K.G.: Czy Powiat Częstochowski wspiera 
ochronę zdrowia swoich mieszkańców?
K.S.: Tak oczywiście, Powiat Częstochowski 
w ramach ochrony zdrowia swoich mieszkań-
ców podejmuje liczne działania. Warto wspo-
mnieć choćby o  niedawno uruchomionym 
programie wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego dla mieszkańców Powiatu Często-
chowskiego na lata 2020-2021, dzięki które-
mu osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne 
będą mogły przeprowadzić stosowne badania, 
szczegółowe informacje dotyczące programu 
udzielane są pod numerem telefonu 787-
653-980.  W latach ubiegłych realizowaliśmy 
program szczepień przeciwko wirusowi HPV 
wśród dziewczynek zamieszkujących nasz po-
wiat. Oczywiście skuteczne wspieranie ochro-
ny zdrowia to nie tylko programy profilaktycz-
ne, ale przede wszystkim faktyczne wsparcie 
zaplecza technicznego placówek leczniczych, 
dlatego też w bieżącym roku wsparliśmy za-
kup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego 
Szpitala .Specjalistycznego NMP w  Często-
chowie, dofinansowaliśmy zakup dwóch apa-
ratów do dializoterapii.  Staramy się robić ile 
tylko możemy i  ile jesteśmy w stanie udźwi-
gnąć zarówno finansowo jak i  kompetencyj-
nie. Zdrowie jest wartością nieocenioną. 

Zawsze reagujemy też na bieżące zdarzenia 
i tak na początkowym etapie pandemii, kiedy 
przeprowadzanie badań w kierunku obecno-
ści koronawirusa u mieszkańców było nie naj-
lepiej zorganizowane, podjęliśmy decyzję, że 
połączonymi siłami Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, 13. Śląskiej Brygady Teryto-
rialnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej i  Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego uruchomimy mobilny punkt pobrań tzw. 
Wymazobus. Na tamtym etapie znacznie przy-
śpieszyło to diagnozowanie mieszkańców. Ak-
cję koordynowaliśmy do końca sierpnia. Prze-
kazaliśmy także środki ochrony osobistej 
i  środki dezynfekujące dla licznych podmio-
tów potrzebujących wsparcia zaopatrzenio-
wego. 

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Smela

Doskwiera mi ograniczenie kontaktów 
bezpośrednich z mieszkańcami

 Qcd. ze str. 1
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tel. 696 48 66 80

U nas możesz czuć się bezpiecznie

Idealny prezent na Mikołajki



MOTORYZACYJNE

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

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z 
PRL-u kompletny np. WSK , WFM , 
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka , 
wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , 
motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych 
zapomniany , zastały w garażu  
nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ
 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41,   
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Ul. Ko-
ściuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Do-
jazd z dwóch stron. Idealny na 
działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykoń-

czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48
 Q Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Północ) cena: 312 
000,00 pln powierzchnia: 61,00 
m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Parkitka) cena: 269 
500,00 pln powierzchnia: 49,00 
m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, 
szer. 40–45 M w Częstochowie, 
ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne  0,8911 ha w wyso-
ka lelowska / gmina żarki, cena: 
30 000 - do negocjacji,  tel. 508 
719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (dzielnica: Raków)  
cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²;  
tel. 502583667

 Q Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Cen-
trum (możliwość wynajęcia),  
tel. 602 307 570

 Q Zmienię mieszkanie kwaterunko-
we (Trzech Wieszczy) 3 pokoje z 
kuchnią, 49,2 m2 ,parter, na dwa 
(2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunko-
wych. Tel.  504 563 612

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM
 Q Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 
1896 r.: Biblioteczka + komoda z 
marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne, do 
ogrodu, worek 20 kg/16 zł - Czę-
stochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. Nowy. Made in 
USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna 
 tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną 
w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 
75 cm. Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm  - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)   
tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośni-
ki) myszki; Odtwarzacz Orion DVD 
828 + pilot; telefon komórkowy 
Samsung + ładowarka; tel. 530 
485 377

 Q Lodówka mastercook duża, bia-
ła. Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym.  
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - 

Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 
półkami, szafka z 3 szufladami, 
nad szafką z szufladami jest re-
gał z 2 półkami, biurko nad biur-
kiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna 
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770  
nowy – tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT 
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W   
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w 
stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny.Szerokość 90 
cm, po rozłożeniu 200 cm. Po-
jemnik na pościel. Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-d full 
hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używa-
ną w b. Dobrym stanie.  
Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w 
b. Dobrym stanie, o wym. 170 X 
75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i 
workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165 
(osoba prywatna)

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

 Q Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Pracownik gospodarczy, złota 
rączka. Zatrudnimy doświadczone-

go pana do prac fizycznych w fir-
mie produkcyjnej oraz do pielęgna-
cji ogrodu i warzywniaka. Wyma-
gana umiejętność korzystania 
z różnych narzędzi. Główne obo-
wiązki to drobne naprawy, dbanie 
o czystość i porządek na terenie fir-
my, pomoc przy maszynach na 
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w go-
dzinach 9-16 pod numerem 783 
783 387 .

 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyobla-
cza tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp.  Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wyklu-
czone towarzyskie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

 Q Podejmę prac dodatkową; pra-
cownika gospodarczego, ogrody, 
posesje, porzdki itp. Gliwice. tle. 502 
918 616

USŁUGI
 Q Flash gsm profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych orz na-
wigacji gps. Częstochowa,  
al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomiesz-
czeń mieszkalnych i lokali  
– Częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjo-
nalnie, czysto, dokładnie, każdych 
pomieszczeń wewnątrz - Często-
chowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokład-
nie, zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodowych 
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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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

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092
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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

BMW X6  
zakup 2018, 3.0D 313 kM,  
M pakiet  F-VAT

248.800 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT,  
serwisowany

61.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
rok prod. 2014  
Quatro S-tronik, kraj.,  
serwisowany

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany,  F-VAT

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

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

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., 
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł.,  F-VAT  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis,  F-VAT  28.900 zł

Q	 SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E  1.900zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301  1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł., 
serwisowany,  F-VAT 166.600 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

Zgodnie z poleceniem prezydenta 
Częstochowy każda inwestycja ma 
być realizowana przy jak  najmniej-
szej ingerencji w  strukturę zieleni 
miejskiej. - Jeżeli - z uwagi na rozwój 
infrastruktury jest ona konieczna – 
reorganizacja ma być zaplanowana 
optymalnie dla zasobu miejskich te-
renów zielonych. Działania obejmu-
jące przesadzenie bądź usunięcie 
drzew i  rekompensujące je nasa-
dzenia są dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy zieleń rosnąca w  miejscach 
często niezmieniających się od lat, 
uniemożliwia prace mające na celu 
poprawę stanu infrastruktury, bez-
pieczeństwa i  komfortu poruszania 
się po mieście, a co za tym idzie życia 

w mieście – tłumaczy Maciej Hasik. 
Jak to będzie wyglądało w  przy-
padku kolejnych inwestycji?

 Przebudowa DK-1
Wkrótce rozpoczną się pracę 

związane z przebudową DK-1 – alei 
Wojska Polskiego. Obejmą one czę-
stochowską część DK-1 na odcinku 
od węzła z  aleją Jana Pawła II do 
skrzyżowania z  ul. Rakowską (5,5 
km), a także przebudowę głównych 
skrzyżowań. Na przecięciu DK-1 
z ulicami Krakowską - Rejtana oraz 
z  ul. Legionów powstaną bezkoli-
zyjne dwupoziomowe skrzyżo-
wania. Całkowicie przebudowana 
zostanie także estakada na Ra-

kowie. Wzdłuż DK-1 powstaną 
ścieżki rowerowe, wybudowane 
lub przebudowane zostaną także 
kładki dla pieszych i chodniki. 

  Ostateczny projekt zieleni zwią-
zany z przebudową DK-1 jest finali-
zowany. Inwestycję w  terenie 
poprzedziły wielomiesięczne kon-
sultacje z  projektantami i  wyko-
nawcami – służące wypracowaniu 
optymalnych dla drzewostanu roz-
wiązań. Z inicjatywy Miejskiego Za-
rządu Dróg i Transportu, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego oraz miejskich jednostek zaj-
mujących się ochroną środowiska, 
do projektu wykonawczego wpro-
wadzone zostały liczne korekty mi-
nimalizujące ingerencję w strukturę 

zieleni. Trzeba pamiętać, że każdo-
razowo muszą być brane pod uwagę 
jednocześnie kwestie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i  ekologii 
przy zachowaniu funkcjonalności 
nowych rozwiązań. - Absolutnie 
niezbędne wycinki będą zrekom-
pensowane nasadzeniami zastęp-
czymi – twierdzi Maciej Hasik. Co 
istotne, aby  uniknąć ingerencji 
w  drzewostan placu Katyń-
skiego,  zmieniono pierwotny prze-
bieg prac  na odcinku od alei Jana 
Pawła II do ul. Legionów.

Budowa linii tramwajowej
 Kilka miesięcy trwały też starania 

MPK o  odstępstwa od obecnych 

Stanowisko MZDiT

Wielkie inwestycje kontra miejska zieleń
przepisów dotyczących parametrów 
przebudowywanej linii tramwajowej. 
Ostatecznie uzyskano ministerialną 
zgodę na zmianę tych parametrów 
np. na odcinku Śródmieścia.  Dzięki 
temu szpaler kilkuset drzew - 
głównie w alei Wolności - pozostanie 
tam, gdzie jest nietknięty.  

Połączenie  
Warszawska - Jaskrowska

  Nie ucierpi też kilkanaście 
dębów  rosnących w  obrębie roz-
poczynającej się w  dzielnicy Stare 
Miasto budowy połączenia drogo-
wego ul. Warszawskiej z  ul. Ja-
skrowską. Zostaną one  prze- 
sadzone w toku realizacji inwestycji, 
w optymalnym dla egzystencji drzew 
terminie.

- Trzeba być także świadomym, że 
każda inwestycja tworząca np. nowe 
połączenia, obiekty inżynieryjne czy 
rozbudowująca miejską infrastruk-
turę komunikacyjną, ingeruje 
w  miejską przestrzeń, w  tym także 
w  zieleń – zaznacza Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. - 
Każdy projekt musi więc być roz-
sądnym kompromisem między 
potrzebą zachowania terenów zielo-
nych w  dotychczasowym kształcie 
a  realizacją istotnego zadania inwe-
stycyjnego z zachowaniem m.in. wy-
mogów bezpieczeństwa kierowców, 
pieszych i  rowerzystów, a  także za-
sadą kompensaty zieleni - w  przy-
padku zmian – podsumowuje. 

 ■ Katarzyna Gwara

 Qcd. ze str. 1
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Krzyżówka  nr 1

Krzyżówka  nr 2

POZIOMO: 1) część uprzęży, cugle; 6) pospolity gryzoń; 
9) książka z wierszami; 12) krajan, ziomek; 13) każda ma 
proboszcza; 14) druh Portosa i Aramisa; 15) kraj z Kuala 
Lumpur; 16) i Cruise, i Hanks; 17) Chińczyk lub Hindus;  
18) okno witrażowe, różyca; 22) dramat Mickiewicza;  
24) inaczej oskomian; 25) mysia lub czarna; 26) szkodnik 
ziemniaczany; 28) szkliwo na garnku; 31) do wyklejania ścian;  
33) klopsik w sosie; 34) w parze z przypływem; 37) naj-
większa rzeka Katalonii; 39) urządzenie do mielenia kawy; 
41) Coco ze świata mody; 43) Brody, grał w "Pianiście";  
44) część ust; 45) imię Hitchcocka; 46) otwór wulkanu;  
47) świeci pod sufitem
PIONOWO: 1) Andrzej, założyciel Samoobrony; 2) nie jada 
mięsa; 3) rzeka w Syrii i Iraku; 4) dotacja na badania;  
5) frakcja jakiejś partii; 6) podziałka na linijce; 7) śnieżna 
wydma; 8) taniec towarzyski z Kuby; 9) na nim kanapki;  
10) jazz lub country; 11) małżonka Sokratesa; 19) rewanż, 
zemsta; 20) dotykowy w smartfonie; 21) jedyny port Jor-
danii; 22) amerykańska motomarka; 23) rozrywkowa 
wyspa w Balearach; 26) gumowana kurtka dla marynarzy;  
27) kopie aktu urodzenia; 29) marka herbaty; 30) odstrasza 
złodzieja samochodu; 32) inaczej smaczliwka; 33) pakowane 
do szkoły; 35) stolica Francji; 36) emaliowana w łazience;  
37) sąsiad Fina; 38) rdzenny mieszkaniec Podhala; 40) prąd, 
tendencja w sztuce; 42) mały Adam

POZIOMO: 1) metr sześcienny drewna; 6) stolica Kamerunu; 
9) dokuczliwy, natrętny owad; 12) płynie przez Bochum  
i Essen; 13) pracują w lesie; 14) drzewo w herbie Libanu; 
15) Irlandia; 16) mocniejsze w tali od króli; 17) węgierka  
w sadzie; 18) trójnóg pod kamerą; 22) odwrotna strona mo-
nety; 24) napój alkoholowy; 25) główny port Republiki Połu-
dniowej Afryki; 26) wysoki, piskliwy głos męski; 28) kończy 
małżeństwo; 31) i Kaligula, i Napoleon; 33) góra z kraterem; 
34) pierwiastek Co; 37) Skarga, autor "kazań sejmowych"; 
39) pora roku; 41) stan USA z Austin; 43) imię Balcerowicza; 
44) buty sprintera; 45) Ionesco, autor "Krzeseł"; 46) dzień ty-
godnia; 47) Bonaparte
PIONOWO: 1) pokrzywka brazylijska; 2) ... i Hercegowina;  
3) kupowane w kwiaciarni; 4) roślina na kaszę; 5) zespoły 
śpiewacze; 6) mały Jacek; 7) rzeka w Łomży; 8) Orzeszkowa, 
pisarka; 9) broń rycerzy; 10) Monet, słynny malarz; 11) autor 
"Brzydkiego kaczątka"; 19) narzędzie do tarcia warzyw;  
20) sport na korcie; 21) wolne miejsce pracy; 22) śledzi ruch 
samolotów; 23) niejeden w zdaniu; 26) mistrz w swoim za-
wodzie; 27) zwierciadło; 29) rysunek przebiegu funkcji;  
30) pani stomatolog; 32) nieudane ciasto; 33) wyboista 
polna droga; 35) pływalnia; 36) stolica Japonii; 37) loki, kę-
dziory; 38) Polski Koncern Naftowy; 40) kierownica statku; 
42) przeklinać

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 46 utworzą hasło:

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 38 utworzą hasło:

Zamieść 
bezpłatne  

ogłoszenia drobne  
w Życiu Częstochowy
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V Integracyjne Mistrzostwa Polski 
AZS w Bilardzie i Bowlingu odbyły 
się w dniach 9-11 października 
2020 roku w Częstochowie. Do ry-
walizacji w poszczególnych dys-
cyplinach przystąpiło około 50 
zawodników i zawodniczek z ta-
kich miast akademickich jak Zie-
lona Góra, Kraków, Poznań, 
Gdańsk Katowice, Wrocław, Czę-
stochowa, Łódź, Bydgoszcz czy 
Chorzów. 

To już piąta edycja Integracyjnych 
Mistrzostw Polski (IMP) AZS w bi-
lardzie i  bowlingu, odpowiednio 
w  kategoriach: kobiet i  mężczyzn, 
które odbyły się w Częstochowie.  - 
Należy zaznaczyć, że KU AZS Poli-
techniki Częstochowskiej jest 
prekursorem organizacji zawodów 
dla studentów uczelni wyższych 
w Polsce posiadających orzeczenia 

o  niepełnosprawności – podkre-
ślają organizatorzy. Pierwszy dzień 
pobytu uczestników w  Często-
chowie poświęcony był aklimaty-
zacji i  integracji środowiska 
akademickiego. - To są naprawdę 
wspaniałe chwile, kiedy to studenci 
mają możliwość poznać się, poroz-
mawiać, uczestniczyć w grach i za-
bawach integracyjnych. Jednakże 
drugi dzień to już ostra, sportowa 
rywalizacja w  bilardzie – podkre-
ślają. Uczestnicy IMP w  rywalizo-
wali ze sobą w  Klubie Porter Pub, 
gdzie mieli do dyspozycji aż 11 
stołów bilardowych, na których po 
blisko sześciogodzinnej rywalizacji 
wyłoniono zwyciężczynie i  zwy-

cięzców IMP AZS w  Bilardzie – 
Częstochowa 2020. Po 
zakończonej rywalizacji organiza-
torzy nie zapomnieli o aspekcie in-
tegracyjnym i wraz z zawodnikami 
udano się do Jurajskiego Parku Ko-
ziołek w Jastrzębiu koło Poraja. Po 
drodze odwiedzono Marinę Poraj 
nad zalewem, gdzie uczestnicy 
mogli zwiedzić samą Marinę 
a  także zobaczyć bazę żeglarską 
sekcji AZS-u. Trzeci dzień wyda-
rzenia obejmował rywalizację 
w dyscyplinie bowling. Zmagania te 
miały miejsce w Kręgielni Stacher-
czak. Mistrzostwa zakończono 
wręczeniem pamiątkowych pu-
charów i dyplomów.

Wyniki - BILARD

kat. kobiet 
I miejsce – Gabriela Sarzyńska  
– Politechnika Wrocław 
II miejsce – Natalia Szeligowska  
– UP Wrocław 
III miejsce – Anna Kwiecińska  
– UAM Poznań 
kat. mężczyzn 
I miejsce – Marcel Cebulski – UAM 
Poznań 
II miejsce – Karol Ratusińśki – WSG 
Bydgoszcz 
III miejsce – Miłosz Dziadosz  
– Politechnika Wrocław

Wyniki - BOWLING

kat. kobiet 
I miejsce – Anna Kniaź – Politech-
nika Poznań 
II miejsce – Katarzyna Walczak - 
Uniwersytet Zielona Góra 
III miejsce – Dominika Hoft – UAM 
Poznań 
kat. mężczyzn 
I miejsce – Tomasz Betka – UE Ka-
towice 
II miejsce – Łukasz Leśny – AGH 
Kraków 
III miejsce – Damian Mordal – Poli-
technika Wrocław

Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów

Miśkowiak ze srebrnym medalem
Kolejny kapitalny występ Jakuba 
Miśkowiaka. Zawodnik Włókniarza 
Częstochowa zdobył srebrny me-
dal w finale Indywidualnych Mi-
strzostwach Europy Juniorów 
w Gdańsku. 

Jakub Miśkowiak zajął wysokie 2. 
miejsce, zdobywając 12 punktów. 
Zwycięzcą turnieju został Marcus 
Birkemose, który zdobył zaledwie 
jeden punkt więcej od częstochow-
skiego żużlowca. Na miejscu trzecim 
znalazł się z  kolei Alexander Wo-

entin, zapisując przy swoim na-
zwisku 11 punktów. W  Gdańskich 
rozgrywkach wystąpił także Ma-
teusz Świdnicki, który zebrał przede 
wszystkim cenne doświadczenie. 
Zdobył on 3 punkty i ostatecznie zo-
stał sklasyfikowany na 14. pozycji. 

PKO Ekstraklasa

Górnik Zabrze vs Raków Częstochowa
Raków Częstochowa w najbliższą 
sobotę 17 października rozegra 
wyjazdowy mecz z Górnikiem 
w Zabrzu. Będzie to spotkanie 
w ramach 7. kolejki PKO Ekstrakla-
sy. Początek zaplanowano na go-
dzinę 17:30.

W poprzednim spotkaniu Czerwo-
no-niebiescy pokonali Wisłę Płock 
3:0 na GIEKSA Arenie w  Bełcha-
towie, wspinając się na sam szczyt li-
gowej tabeli. Kolejny mecz domowy 
odbędzie 24 października. Wtedy 
rywalem podopiecznych szkole-

niowca Marka Papszuna będzie Stal 
Mielec. Klub poinformował, że 
sprzedaż biletów na to spotkanie zo-
staje wstrzymana ze względu na 
czerwoną strefę, w  jakiej znajduje 
się obecnie powiat bełchatowski 
i miasto Bełchatów. 

Zgodnie z przewidywaniami w mi-
nionym tygodniu najciekawsze 
spotkania odbyły się w piątek. 
Rozstrzygnięcia tych pojedynków 
może nie zaskakują tak bardzo – 
chociaż strata punktów przez Mi-
chasia to zawsze jakaś niespo-
dzianka - ale mają duży wpływ na 
klasyfikację w czołówce tabeli – 
ocenia Marcin Mazik, kierownik ds. 
sportu i rekreacji MOSiR Często-
chowa.

Remis „Cukierników” z  Koralem 
i porażka Klubu 54 z Auto-Darem to 

z  pewnością dobra informacja dla 
Jagiellończyków, którzy pozostają 
jedyną drużyną w rozgrywkach bez 
straty punktu i na tą chwilę są samo-
dzielnym liderem. To oczywiście na 
tym etapie sezonu jeszcze o niczym 
nie przesądza bo przed wszystkimi 
drużynami, mającymi wysokie aspi-
racje jeszcze wiele ważnych i  cięż-
kich spotkań. Pozostałe spotkania 
rozegrane zostały bez niespo-
dzianek. Amator po zwycięstwie 
nad Kozim opuścił ostatnie miejsce 
w  tabeli. Obecnie Amatorska Liga 
Piłki Nożnej nie ma już drużyny bez 
zdobyczy punktowej. - Jak zawsze 
zapraszamy na Miejski Stadion Pił-

karski „Raków” do oglądania spo-
tkań „na żywo” oraz na późniejsze 
z nich relacje na naszej stronie www.
mosir.pl – informuje Marcin Mazik. 

Wyniki ostatnich spotkań:

Amator/CNC - Kozi i Przyjaciele     
5:3
Marex - Perła     1:6
ZF Group - Jagiellończycy   2:6
Auto-Dar/Budmix - OBI Zwd    3:1
ZC Michaś - ZIB Koral Kłobuck     
1:1
Exact Systems Klub 54 Jędryka – 
Auto-Dar/Budmix     2:3

ALPN

Relacja z rozgrywek

WLKS Kmicic

„Mamy Mistrzostwo Śląska”
W Bytomiu odbyły się Mistrzostwa 
Śląska Młodzików w szpadzie 
dziewcząt i chłopców. Zwyciężył 
Szymon Wojciechowski z Kmicica. 
Ponadto w turnieju drużynowym, 
WLKS Kmicic sięgnął po kolejny 
złoty medal. 

- Szymon Wojciechowski przez 
turniej przeszedł niczym burza, 
zwyciężając w wielkim finale Se-
weryna Gustę z  Piasta Gliwice 
12:9. Wcześniej rozprawił się 
z  innym gliwiczaninem Francisz-
kiem Drobczykiem (zwycięstwo 
12:10) i  Bartoszem Wróblew-

skim z Górnika Radlin (12:5) – po-
informował klub. Pozostali 
zawodnicy WLKS-u zajęli kolejno 
15. miejsce - Szymon Całko, 16. 
miejsce - Jan Nowakowski, 17. 
miejsce - Jędrzej Rusin oraz 20 
miejsce - Karol Łuczyński. W tur-
nieju drużynowym szermierze 
WLKS-u  prowadzeni przez tre-
nerów Dariusza Radziejewskiego 
i  wspierającego go Andrzeja Za-
gułę w  pierwszym meczu z  ła-
twością zwyciężyli 36:25 z  BTS 
Bytom, a  następnie w  półfinale 
okazali się minimalnie lepsi 
(36:35) od Piasta Gliwice. 

5. edycja

Mistrzostwa 
w bilardzie  
i bowlingu

W minioną sobotę na minitorze 
w Częstochowie rozegrano egza-
min na certyfikat „MŻ”. Bocar 
Włókniarz poinformował, że sze-
regi kadry miniżużlowej zasilili 
Dawid Rozpędek oraz Igor Nabiał-
kowski. Grautuljemy młodym za-
wodnikom!

- Z  przyjemnością możemy poin-
formować, że kadra miniżużlowej 
ekipy Bocar Włókniarza powięk-
szyła się o  kolejnych zawodników. 
W  sobotę przed I  rundą Drużyno-
wych Mistrzostw Polski w klasie 85-
125cc na minitorze w Częstochowie 
rozegrano bowiem egzamin na cer-
tyfikat “MŻ”. Bez większych pro-

blemów zarówno przez jego część 
teoretyczną, jak i  praktyczną prze-
brnęli dwaj wychowankowie na-
szego klubu: Dawid Rozpędek oraz 
Igor Nabiałkowski. Gratulacje chło-
paki! - poinformował Włókniarz 
Częstochowa. W miniżużlowej dru-
żynie klubu znajduje się obecnie 
dziewięciu licencjonowanych za-
wodników.

Bocar Włókniarz

Kolejni miniżużlowcy  
z licencją
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