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Kilkadziesiąt tysięcy złotych za sprawę

Kancelarie „od franków” pod lupą
Kancelarie oferujące pomoc
frankowiczom znajdą się na celowniku Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Dlaczego? Bo zdaniem Marka
Niechciała, prezesa UOKiK, po
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiele
osób zdecyduje się na pójscie
do sądu i w konsekwencji może
dochodzić do patologicznych
sytuacji. Niektóre firmy odszkodowawcze już teraz za
poprowadzenie tego rodzaju
sprawy życzą sobie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w
sprawie skutków zamieszczenia w
umowach klauzul niedozwolonych.
Nie oznacza to automatycznego
przewalutowania kredytów, jednak
ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których
umowy zawierają klauzule niedozwolone.
Wyrok jest efektem pytania, jakie
zgłosił Sąd Okręgowy w Warszawie.
Rozstrzygał on sprawę między
konsumentami a bankiem Raiffeisen. Spór dotyczył stosowania
w umowie o kredyt hipoteczny
indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (inaczej: klauzul
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abuzywnych) – przeliczania salda
kredytu z polskich złotych na franka.
Wyrok Trybunału nie odnosi się
wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z
umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty
kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą
to musiały oceniać sądy w spra-

wach indywidualnych. Jest jednak
wskazówką przede wszystkim dla
polskich sądów, banków oraz konsumentów, jak interpretować przepisy dyrektywy o nieuczciwych
warunkach umów. Odnosi się do
tego, jak postępować w sporach o
uznanie klauzul za niedozwolone i
jakie okoliczności brać pod uwagę
orzekając w postępowaniach o
skutkach uznania postanowień za
abuzywne. - Orzeczenie Trybunału

odnosi się zatem nie tylko do kredytów złotówkowych wyrażonych w
walucie obcej, ale do każdej sprawy
dotyczącej skutków stosowania nieuczciwych warunków umownych w
Polsce. Jednak dla banków wyrok
TSUE stanowi jasny sygnał, jakie
konsekwencje może mieć pozostawienie w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych i strategia
banku przewlekająca sprawę w
sądzie – mówi Marek Niechciał,

prezes UOKiK. - To najwyższy moment, aby banki usiadły do stołu z
kredytobiorcami i rozwiązały problem z klauzulami abuzywnymi
w umowach o kredyt hipoteczny.
Unikną w ten sposób długich i kosztownych procesów – dodaje Niechciał.
Wnioski, które płyną z wyroku
TSUE powielają jego dotychczasowe stanowisko, że sąd krajowy
ma obowiązek z urzędu zbadać czy
umowa zawiera postanowienia
niedozwolone, a następnie ocenić
czy można ją wykonywać bez takiego postanowienia. Jeśli sąd krajowy uzna, że jest to możliwe – to
umowa między konsumentem a
przedsiębiorcą nadal obowiązuje,
ale bez kwestionowanych klauzul.
Postanowienia umowy uznane za
niedozwolone nie obowiązują od
chwili zawarcia ich w umowie i nie
wiążą konsumenta.
Umowa może zostać uznana za
nieważną wyłącznie za wyraźną
i świadomą zgodą konsumenta.
Oceny tej konsument dokonuje
na datę rozstrzygania sporu. Sąd
musi jednak przedstawić mu skutki
upadku umowy, np. zasad rozliczenia
się. Kredytobiorca musi mieć pełną
świadomość skutków orzeczenia
sądu o upadku umowy, ponieważ
rodzi to poważne konsekwencje.
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Autostrada A1

Jesienna edycja

Prace związane z budową autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia zmierzają ku końcowi.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poznała oferty
firm, które są chętne na zrealizowanie ostatnich zadań. Chodzi o
montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego oraz ogrodzenia.
Ciąg dalszy na str. 3

Jesienna edycja akcji „Posadźmy drzewo” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kilka dni
temu uczniowie częstochowskich szkół posadzili kilkanaście nowych klonów w dzielnicy Północ.
Chęć udziału w inicjatywie zgłaszają także lokalne firmy i fundacje.

Końcowe
Najmłodsi
prace przy obwodnicy posadzili kilkanaście drzew

Częstochowa

Po mieście krążą lisy
- W okolicach Galerii zobaczyłyśmy lisa, spacerował
w okolicach kanału, zmierzał w naszym kierunku,
nie bał się nas. Zaczęłyśmy uciekać - opowiadają
dwie nastolatki, które wracały z pobliskiej szkoły
do domu. Mieszkańcy dzielnicy Zawodzie mówią,
że spotykają lisy coraz częściej. Zwierzęta szukają
w pobliżu ich domów jedzenia.
Ciąg dalszy na str. 5

Ciąg dalszy na str. 11
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Z budżetu państwa

2,5 mln dla
Końcowe prace
przy obwodnicy częstochowskiego hospicjum
Dokończenie ze str. 1

Prace zostały podzielone na trzy części:

1. Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa
Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady
A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamówienie
obejmuje wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu w zakresie barier ochronnych autostrady A1 dla udrożnienia
ruchu na autostradzie A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na
węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2
miesięcy od daty podpisania umowy. Wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 14 459 129,70 zł, a z najwyższą 18 999 397,95 zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
27 416 175,01 zł brutto.
2. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia
wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone
w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy dla robót związanych
z udrożnieniem ruchu (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania
poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie przedmiotu
umowy uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe to 30 czerwca 2020 r. Wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą
ceną wynosi 22 827 098,66 zł, a z najwyższą 26 380 153,86 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 903
672,65 zł brutto.
3. Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1
do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają
być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wpłynęły 4 oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 10 417 977,00 zł,
a z najwyższą 15 729 240,00 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia: 10 890 832,84 zł brutto.
Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Podpisanie umów dla
tych zadań planowane jest jeszcze w październiku.
Równolegle trwają intensywne prace na budowie A1
Dzięki uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie części obiektu
352a na węźle Częstochowa Północ możliwe było poprowadzenie ruchu
po łącznicy (BC) węzła. Pozwoliło to na otwarcie kolejnych frontów robót
na węźle oraz na ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym
stopniu przybliżają nas do zakończenia prac. Z początkiem października
zostało zrealizowane ponad 50 % zakresu robót związanych z ułożeniem
nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają też prace na
wszystkich frontach robót.
Katarzyna Gwara

Częstochowskie hospicjum
otrzymało 2 516 853, 26 zł.
Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę budynku
przy ul. Kopernika 17a. Pochodzą one z rezerwy celowej
budżetu państwa.
Symboliczny czek został przekazany w imieniu Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów przez Sekretarza
Stanu Szymona Giżyńskiego, Senatora RP Ryszarda Majera oraz

dochodowego oraz kredytu bankowego, zakupiło budynek przy
ul. Kopernika 17a w Częstochowie
i uzyskało pozwolenie na przebudowę. Budynek po działalności
bankowej wymaga jednak przystosowania dla potrzeb funkcjonowania hospicjum – między innymi
do wymagań sanitarnych i epidemiologicznych. Pieniądze otrzymane z budżetu państwa zostana
przeznaczone właśnie na ten cel.
Katarzyna Gwara

Kilkadziesiąt tysięcy złotych za sprawę

Kancelarie „od franków”
pod lupą
Dokończenie ze str. 1

Wkrótce kancelarie oferujące pomoc posiadaczom
kredytów “frankowych” trafią
pod lupę UOKiK. Mówił o
tym prezes Marek Niechciał
w rozmowie z portalem
Bankier.pl Urząd chce w ten
sposób uniknąć sytuacji, w
której frankowicze padaliby
ofiarami chciwości. Już teraz
niektóre firmy odszkodowawcze za poprowadzenie
tego rodzaju sprawy życzą
sobie nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Po wyroku
TSUE sumy te mogą jeszcze
wzrosnąć.
Katarzyna Gwara

Szkoła Podstawowa nr 16

Dumni pierwszoklasiści

W życiu są uroczystości mniejsze i
większe, ważne i ważniejsze... Do tych
drugich z pewnością zaliczyć można pasowanie na pierwszoklasistę. Ten
niezwykle ważny moment przeżywali

Senatora RP Artura Warzochę.
- Ogromna radość i wzruszenie
widnieje na twarzach naszych pacjentów i personelu. Opieka hospicyjna w naszym regionie będzie
na jeszcze wyższym poziomie –
zaznaczała Anna Kaptacz, prezes
częstochowskiego hospicjum.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w
grudniu 2015 roku ze środków
własnych, w tym przekazanych
w ramach odpisu 1% podatku

najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 16 w Częstochowie. Dumnie – bez zająknięcia – wyrecytowali tekst ślubowania
i w ten oto sposób oficjalnie stali się częścią społeczności uczniowskiej.

Przykład: jeśli klauzula, na podstawie której przeliczono saldo kredytu hipotecznego z polskich złotych na franka, zostanie uznana za
niedozwoloną, wówczas sąd krajowy zbada czy dana umowa może
być wykonywana bez tej klauzuli. Jeśli tak - sąd po przeanalizowaniu indywidualnych postanowień umowy - może w takim przypadku
uznać, że nie nastąpiło przeliczenie kredytu na walutę obcą i kredyt
pozostanie kredytem złotowym w wysokości określonej pierwotnie
w umowie ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi ze stosowania pozostałych postanowień umownych (np. w zakresie sposobu obliczania oprocentowania). Jeśli jednak sąd krajowy uzna, że
umowa nie może funkcjonować bez klauzul uznanych za abuzywne,
a nie można ich zastąpić tzw. przepisem dyspozytywnym (za który
– w świetle orzeczenia Trybunału - nie można uznać przepisu zawierającego klauzule generalne), gdyż taki nie został uchwalony, to
umowa może upaść i zostać uznana za nieważną, a strony rozliczają
się wzajemnie.

Podczas uroczystości w sali sportowej
pierwszoklasiści musieli sprostać nie lada
wyzwaniu i pokazać starszym kolegom, że
„zasługują” na dołączenie do społeczności
szkolnej. Ich popisy wokalne, taneczne i
recytaroskie podziwiali też zaproszeni goście, nauczyciele oraz oczywiście najbliżsi.
Maluchy spisały się na medal - wszystkie
występy dopracowane były w najdrobniejszych szczegółach.
Najważniejszym momentem było jednak
ślubowanie na sztandar szkoły i pasowania.
Najmłodsi z niecierpliwością wyczekiwali
właśnie na tę jedną z najważniejszych
chwil w czasie całego trwania edukacji.
Ślubowali kochać swoją ojczyznę, dbać o
dobre imię klasy i szkoły, być dobrymi kolegami i koleżankami, wypełniać sumienne
obowiązki ucznia, a także swoją nauką i
zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Po wygłoszeniu tych słów,
pierwszoklasiści otrzymali legitymacje,
słodkie upominki i zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie.
tekst i zdjęcia:
Katarzyna Gwara
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Koncert B-dur

Pianista Eugen
Indjic w Filharmonii
Częstochowskiej
Laureat trzech najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych - Eugen
Indjic - wystąpi w piątkowy (18.10.) wieczór w Filharmonii Częstochowskiej.
Eugen Indjic jest amerykańskim pianistą pochodzenia
rosyjsko-serbskiego. Przyszedł na świat w rodzinie Rosjanki (pianistki-amatorki) i Serba (wysokiego oficera).
Mając 4 lata wraz z matką wyemigrował do Springfild
koło Bostonu. Muzyką zainteresował się przypadkowo.
Mając osiem lat rozpoczął systematyczną naukę fortepianu pod kierunkiem Gruzinki Lubow Stephani.
Po raz pierwszy Indjic wystąpił publicznie w wieku niespełna dziesięciu lat – z orkiestrą szkolną w Springfild
wykonał Koncert fortepianowy d-moll Mozarta. Mając lat
jedenaście grał już Campanellę i XII Rapsodię węgierską
Liszta, a dwa lata później wykonał wraz z Washington
National Symphony Orchestra Koncert fortepianowy Es-dur Liszta (1959). W wieku 14 lat, z wymienioną orkiestrą, pierwszy raz w życiu zagrał II Koncert fortepianowy
B-dur Brahmsa.
Pianista jest laureatem trzech międzynarodowych
konkursów pianistycznych: IV nagroda w Warszawie
(Konkurs Chopinowski, 1970), III nagroda w Leeds (1972)
i II nagroda w Tel Awiwie (im. Artura Rubinsteina, 1974).
Artysta koncertował we wszystkich państwach europejskich (do tej pory poza Bułgarią i Węgrami), Ameryce
Północnej i Środkowej, Afryce oraz krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W Polsce Indjic jest częstym i lubianym
gościem. Krytycy muzyczni podkreślają jego wielki talent, dzięki któremu „Chopina gra jak Polak, Débussy’ego
jak Francuz, a Prokofiewa jak Rosjanin.” Częstochowska
publiczność o jego talencie przekona się podczas koncertu w tytułowej tonacji B-dur, który zaplanowano na
18 października. Pianiście towarzyszyć będzie Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą
Katarzyna Gwara
Adama Klocka. 

KULTURA
W OPK

Malarski pamiętnik
Do końca października
można podziwiać wystawę częstochowskiego artysty plastyka,
prezesa
częstochowskiego
okręgu ZPAP – Krzysztofa Kamila Malewicza, który w
Ośrodku Promocji Kultury prezentuje
swoje
najnowsze
obrazy. Finisaż wystawy zaplanowano na 28 października.
Malewicz posługuje się takimi
mediami jak fotografia tradycyjna,
grafika tradycyjna i malarstwo
sztalugowe. Tworzy również kolaże
oraz asamblaże. Od sierpnia 2017
roku tworzy stronę LOMOczęstochowa na Facebooku, gdzie pokazuje odmienny charakter miasta,
przeinterpretowany obraz codzienności, powstały dzięki zastosowaniu
zabytkowych aparatów fotograficz-

nych. Poza tym jest enologiem pasjonatem i sommelierem – od 5 lat
zajmuje się tematem wina.
„Osiem. Obrazy najnowsze” to
cykl prac z ostatnich miesięcy
bieżącego roku. Pretekstem do
ich powstania były rzeczywiste
zdarzenia i sytuacje, których treść
została zinterpretowana i przełożona na język malarski. To rodzaj
pamiętnika, który na pierwszy rzut
oka wydaje się tylko zbiorem abstrakcyjnych kompozycji, jednak
poszczególne elementy składowe,
takie jak kolor czy kształt, okazują
się mieć znaczenie.
Wystawa jest dostępna do zwiedzania w Ośrodku Promocji Kultury od 15 października. Finisaż
zaplanowano na 28 października
na godzinę 18:00.
oprac. Katarzyna Gwara

Krzysztof Kamil Malewicz (1981) – artysta plastyk, mieszka

i tworzy w Częstochowie, prezes Związku Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego. Zaczynał jako fotoreporter w redakcji „Życia Bytomskiego” (19982003), fotografował też dla „Dziennika Zachodniego”, „Śląska” czy „Tygodnika
Częstochowskiego”. W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni
Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej w Instytucie Sztuki Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie). Od 2011 roku był związany z Okręgiem
Częstochowskim ZPAP jako wolontariusz, od 2013 jako członek, od grudnia
2014 pełnił funkcję wiceprezesa ds. artystycznych, a od lutego 2019 roku jest
już prezesem tej organizacji.
W listopadzie 2018 roku prace Malewicza zostały dostrzeżone przez projektanta Macieja Muszyńskiego i firmę MIMAbags. Zaproponowano wówczas
artyście współtworzenie kolekcji jesień-zima 2018, w której do uszycia kolekcji toreb wykorzystano jego prace. Twarzami kampanii byli m.in. Jacek
Wójcicki, Ania Piszczałka, Bartek Jędrzejak i Piotr Semkło. Partnerami kampanii były takie marki jak Kazar, Vistula, PUMA, Karolina Szafrańska, Grzegorz
Kaszubski, PolscyProjektanci.com.

Konkurs fotograficzny

Mój
przyjaciel
zwierz

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w
Janowie oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie zachęcają do udziału w konkursie
fotograficznym „Mój Przyjaciel Zwierz”.
Organizatorzy na zgłoszenia czekają do
21 października do godziny 14:00.
Uczestnikami rywalizacji mogą być wyłącznie
osoby amatorsko zajmujące się dziedziną fotografii.
Osoby prowadzące zakłady fotograficzne, wykształcone na kierunkach artystycznych związanych z fotografią oraz należące do Związku Fotografów Przyrody
oraz ZPAF itp. nie mogą przystąpić do konkursu. Nadesłane zdjęcia muszą być zgodne z tytułem – powinny więc ukazywać więzi uczuciowe łączące ludzi
ze zwierzętami. Fotografie, na których będą przedstawione same zwierzęta, nie będą brane pod uwagę.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Zdjęcia należy nadsyłać na adres e-mail: sokis@
janow.pl; (lub dostarczyć do siedziby SOKiS na nośniku danych). W temacie należy podać informację:
konkurs fotograficzny, w rozwinięciu wiadomości
swoje dane kontaktowe (nr telefonu, imię i nazwisko, wiek, miejscowość), krótki opis fotografii oraz
zgodę na publikację swoich danych w internecie.
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października
- poprzez komunikat na stronie internetowej
SOKiS Janów oraz w serwisie Facebook.

Więcej informacji znajdziemy na
www.sokisjanow.naszgok.pl

W MDK

Dwieście sześćdziesiąt
osób wystąpiło na
scenie Etnostrady

zdj. ROK



Artyści ludowi Zespołu „Karolinki” z Czerwionki-Leszczyny,
Zespołu Śpiewaczego „OD DO” z
Preczowa oraz Zespołu Śpiewaczego Gminnego Centrum Kultury
w Lubochni zostali laureatami
najlepszych miejsc piątej edycji
Spotkań Folklorystycznych „Etnostrada”. Nagroda Specjalna
Dyrektora Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie trafiła
do Zespołu „Mali Lubochnianie”.
Etnostrada zaczęła się i zakończyła
wspólnym śpiewaniem pieśni z repertuaru Koła Wiejskich w Lusławicach pt.
„Rodzinny dom”, nawiązującej do wiodącego tematu tegorocznej Etnostrady
– RODZINA.
Poza wyłonieniem laureatów, wręczono również wyróżnienia. Otrzymali

je: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, Zespół
Śpiewaczy „Wręczynki”, Zespół Śpiewaczy
Gminy Konopiska, Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „HOLAN”, Ludowy Zespół
Śpiewaczy „Spod Buczyny”, Zespół Folklorystyczny „Brynica” oraz Zespół Folklorystyczny „Karlinianki”.
Wydarzenie zorganizowane przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie odbyło się w siedzibie partnera
imprezy - Miejskiego Domu Kultury w
Częstochowie. Gwiazdą był Regionalny
Zespół „Dolina Popradu” z Piwnicznej.
Przeglądowi towarzyszyły bezpłatne
warsztaty regionalnego rękodzieła. Pod
okiem instruktorów zainteresowani
uczyli się wykonywania ozdób z wirów
osikowych i bibuły. Wykonane wyroby
chętni zabierali ze sobą.
Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
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W Żarkach, Częstochowie i Kłobucku
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Śmiertelne pobicie kobiety

Po
Dzień Seniora w ZUS Wszyscy powinni
trafić do aresztu
mieście
krążą lisy
Dokończenie ze str. 1
Jak mówią specjaliści lisy przedostają
się na tereny miejskie zwabione łatwością zdobywania pokarmu. Głównym ich
celem są resztki pożywienia dostępne w
niewłaściwie zabezpieczonych śmietnikach. Przyzwyczajone do łatwego łupu
będą wracać coraz częściej.
Aby
wyeliminować
nieproszonych gości, należy we właściwy
sposób zadbać o zabezpieczenie odpadków z gospodarstw domowych.
Następnie skontrolować
szczelność
ogrodzeń otaczających kontener lub posesję. Jeżeli intruz pojawi się na terenie
posesji, nie należy wpadać w panikę.
Lis po krótkim spacerze, wraca do siebie.
Jak twierdzą weterynarze ryzyko spotkania w mieście lisa zarażonego wścieklizną jest niewielkie. – Brak lęku przed
człowiekiem nie jest oznaką choroby,
a przystosowania się do nowego środowiska – mówi jeden z weterynarzy.
- Jednak lisy z natury nie wybierają konkretnego miejsca na toaletę i to może
być problemem. Bo w ten sposób roznoszą inne choroby, takie jak tasiemiec
bąblowcowy.

O spotkaniu z lisem należy powiadamiać straż miejską – nr alarmowy 986.
Straż uruchamia specjalne procedury.
Powiadamia weterynarza, a ten, jeśli
będzie taka potrzeba złapie lub uśpi
dane zwierzę.


bea

Zdrowi, aktywni, bezpieczni - pod
takim hasłem Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Częstochowie
organizuje Dzień Seniora. W tym
roku odbywać się on będzie w trzech
różnych lokalizacjach, ale i terminach. 18 października organizatorzy
zapraszają do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Żarkach, 22 października do siedziby Centrum
Aktywności Seniorów w Częstochowie, a 25 października do
inspektoratu ZUS w Kłobucku.

- Do udziału w wydarzeniu zapraszamy
wszystkie osoby zainteresowane informacjami z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
emerytur, rent, zasiłków, ochrony przed
oszustami i kradzieżą, ale też korzystnej
diety dla seniora. Organizatorzy gwarantują sporą dawkę wiedzy, ale też zdobycia
dodatkowych umiejętności - zachęca Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego. 18 października w godzinach 10.00 – 14.00 seniorzy
spotkają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Żarkach. Wśród prelegentów
będą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, a
także Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej. Zaplanowano również
pokaz ratownictwa medycznego oraz dyskusję i możliwość skorzystania z porad
zaproszonych ekspertów. 25 października
w godzinach 10.00 – 13.00 seniorzy spotkają się w Inspektoracie ZUS w Kłobucku.
Tam również mogą liczyć na prelekcje
reprezentantów Komendy Powiatowej
Policji w Kłobucku, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku,
a także Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Odbędzie się również pokaz

ratownictwa medycznego oraz część artystyczna w wykonaniu kłobuckiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
A jak ten dzień będzie wyglądać
w Częstochowie?
Seniorzy spotkają się 22 października
w godzinach 9.00 – 12.00 w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora przy
ulicy Staszica 10.

Program:
• 9.00-9.15 otwarcie „Dnia Seniora”, po-

witanie seniorów i zaproszonych gości
– Dyrektor Oddziału ZUS w Częstochowie
• 9.15-9.30 prelekcja PZERII
• 9.30-9.45 prelekcja Stowarzyszenia
Częstochowskie Amazonki
• 9.45-10.00 prelekcja na temat profilaktyki cukrzycy - prezes Oddziału
Miejskiego w Częstochowie Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
• 10.00-10.30 prelekcja Miejskiego
Rzecznika Praw Konsumentów
• 10.30-10.50 prelekcja „Świadomy Senior” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
• 11.00-11.20 prelekcja „Bezpieczny Senior” – Komenda Miejska Policji w Częstochowie
• 11.20-11.40 prelekcja „Czad – cichy
zabójca – zagrożenia pożarowe” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Będzie można również porozmawiać z
przedstawicielami Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych. Współorganizatorem akcji jest
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Katarzyna Gwara

Bajka fantasy

Zwiedzając
zapomnianą wyspę
Fragment książki:



Janusz Baranowski - autor książki „Din. Łowca dusz”.

Wasze dzieci uwielbiają bajki fantasy? Tej
książki nie powinno więc zabraknąć w ich domowej biblioteczce. Częstochowianin Janusz
Baranowski wydał książkę „Din. Łowca dusz”,
której adresatami są właśnie najmłodsi czytelnicy. Wieczorek promocyjny, podczas którego
będzie można porozmawiać z autorem, zaplanowano na 27 listopada. Początek o godzinie 18.00.
Bohaterem bajki jest Din. Młody podróżnik jako rozbitek znałazł się na zapomnianej wyspie zasiedlonej
przez dziwne stwory. Kiedyś były one... ludźmi. Dzięki
sprytowi i odwadze Din wszystkie stworzenia odzyskują ludzką postać i wolność. W jaki sposób? Tego
dowiecie się z książki Janusza Baranowskiego. Z autorem będziemy mogli się spotkać 27 listopada (środa)
w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater. Początek
wieczoru autorskiego o godzinie 18.00.
tekst i zdjęcie: Katarzyna Gwara

Przybysze i gospodarze przyglądali się sobie nawzajem, ale mimo wyczuwalnego dystansu Din posuwał się konsekwentnie do przodu. Chyba trochę się
bał, lecz coś trzeba było zrobić z tą nadzwyczaj dziwną
sytuacją. Był już o krok od podwyższenia, na którym
na stosie kurzych odpadków siedziały potwory, kiedy
jeden z nich przemówił do niego w całkowicie zrozumiałym języku i jednocześnie zbliżył do twarzy Dina
swój śmieszny nos.
- Jestem Sernik, ten to Piernik - wskazał na fioletową
żabę, - a on - tu łypnął chytrze na trzecią paskudę - on
jest Marmoladą. A wy kim jesteście, jeśli łaska spytać?
Przysunął swój nochal jeszcze bliżej twarzy Dina i
zaczął nerwowo parskać zielonym dymem.
- My? My jesteśmy rozbitkami - wydukał nieśmiało
Din i zrozumiał w tym momencie, jak jest mały w stosunku do kolorowych maszkar.
- Rozbitkami? hmm... Z kosmosu? Z odległych galaktyk - pogrążył się w domysłach Sernik. - A z jakiej
planety? - zapytał rozdziawiwszy gębę, jakby chciał połknąć ich w całości.
- Z Ziemi - odparł Din zgodnie z prawdą - tylko z innego lądu, no z innej wyspy, trochę mniejszej, a może
większej od tej, na której wy mieszkacie.

Janusz Baranowski – urodzony w 1955 roku w Częstochowie. Polski Tatar i Żyd. Podróżnik, autor książek historycznych i dla dzieci, dziennikarz, felietonista, biznesman,
społecznik i filantrop. Działacz pierwszej „Solidarności”
i współtwórca KLD. Potomek Powstańców Styczniowych,
Legionistów, Generałów, Harcerzy Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych.

Źródło informacji: książka „Din. Łowca dusz”.

Powraca sprawa makabrycznego zdarzenia, do
którego doszło na początku października w Częstochowie. Zdaniem Prokuratury wszystkie
osoby związane ze śmiertelnym pobiciem kobiety, której zwłoki znaleziono w pobliżu
przystanku autobusowego przy ulicy Konwaliowej, powinny trafić do aresztu. Podejrzani o tę
zbrodnię są 18-latek i 15-latek. Nastolatkowie
całe zdarzenie nagrywali telefonem komórkowym. Wszystkiemu przyglądał się natomiast
ojciec młodszego z nich.
Przypomnijmy, ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że 18-latek, 15-latek, jego 41-letni ojciec oraz
ich ofiara spotkali się w cegielni przy ul. Busolowej w
Częstochowie. 50-letnia kobieta przyszła do pracy swojego 41-letniego znajomego. Oboje pili alkohol. Później
dołączyli do nich nastolatkowie, którzy w pewnym momencie rzucili się na kobietę. Zaczęli ją bić. Wszystko
nagrywali telefonem komórkowym. Całemu zajściu
przyglądał się 41-latek. Gdy kobieta straciła przytomność, wrzucili ją do bagażnika i zawieźli do krewnego.
Rzekomo w ten sposób chcieli jej pomóc. 52-letni
krewny jednak odmówił, ale o całym zajściu nie poinformował policji. Podejrzani porzucili 50-latkę w pobliżu
przystanku przy ulicy Konwaliowej.
Odpowiedzialni za tę makabryczną zbrodnię szybko
zostali zatrzymani. 18-latek usłyszał zarzuty pobicia ze
skutkiem śmiertelnym i pozbawienia wolności ofiary.
41-latkowi postawiono zarzuty współudziału w uwięzieniu kobiety i nieudzielenie jej pomocy. 15-latek natomiast odpowie przed sądem dla nieletnich. Zarzuty
usłyszał też 52-latek, który odpowie za nieudzielenie
pomocy i niepowiadomienie organów ścigania o przestępstwie. Z całej czwórki sąd aresztował tylko 18-latka.
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złożyła jednak
zażalenie na decyzję o braku aresztu i nieumieszczeniu
15-latka w zakładzie wychowawczym.
Katarzyna Gwara

Bezpłatna profilaktyka

Uchroń dziecko przed
niebezpiecznym
wirusem
W sześciu ośrodkach w województwie śląskim – w tym
również w Częstochowie można
zabezpieczyć
wcześniaki przed wirusem RS.
Maluchy, które spełniają kryteria kwalifikacji do programu
lekowego mogą skorzystać
z bezpłatnej ochrony.
Czym grozi infekcja
wywołana wirusem RS?
Wirus RS, czyli syncytialny wirus
nabłonka oddechowego, jest w
sezonie jesienno-zimowym odpowiedzialny za 70% infekcji dróg oddechowych u dzieci do 2. roku życia.
W tym czasie kontakt z nim mają
prawie wszystkie wcześniaki. Wirus
RS u dorosłych i dzieci urodzonych
o czasie może wywołać delikatne
infekcje objawiające się kaszlem czy
katarem. Natomiast u wcześniaków
zakażenie może prowadzić do ciężkich zaburzeń oddychania. W konsekwencji maluch musi być leczony
w szpitalu – niejednokrotnie na
oddziale intensywnej terapii. Zaburzenia oddychania mogą prowadzić
do niedotlenienia, które może być
przyczyną kolejnych powikłań zdrowotnych. W Polsce wirus RS występuje od października do kwietnia i
warto w tym czasie zabezpieczyć
przed nim dziecko, aby uniknąć
groźnych infekcji.

Jak zabezpieczyć dziecko
przed wirusem RS?
Nie ma szczepionki przeciwko
wirusowi RS. Jedyną metodą zabezpieczenia jest podanie gotowych przeciwciał, które go niszczą
(tzw. profilaktyka bierna). W Polsce
mogą z niej bezpłatnie skorzystać
wcześniaki, które spełniają kryteria
kwalifikacji do programu lekowego.
Są to:
- dzieci, które nie ukończyły 1. roku
życia i urodziły się do 28. tygodnia ciąży (28 tygodni i 6 dni)
lub stwierdzono u nich dysplazję
oskrzelowo-płucną;
- dzieci, które nie ukończyły
6. miesiąca życia i urodziły się
między 29. a 32. tygodniem ciąży
(32 tygodnie i 6 dni).
Profilaktyka polega na podaniu
od trzech do pięciu dawek przeciwciał w miesięcznych odstępach.
W naszym mieście dziecko można
zabezpieczyć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P.
przy ul. Bialskiej 104/118.
Pierwszą dawkę leku można
przyjąć już w październiku. Szczegółowe informacje na temat
ośrodków (w tym numery telefonów
do poradni neonatologicznych), a
także szereg informacji o wcześniakach przygotowanych przez ekspertów medycznych można znaleźć
na stronie www.wczesniaki.org.pl
Katarzyna Gwara

6.

SZKOŁY

PIĄTEK-NIEDZIELA, 18-20 PAŹDZIERNIKA 2019

IVLO

im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy V LO
17 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska
szkolnego. Gościliśmy Prezydenta Miasta
Częstochowy - p. Krzysztofa Matyjaszczyka, Przewodniczącego Rady Miasta
Częstochowy - p. Zdzisława Wolskiego,
Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady
Miasta Częstochowy - p. Dariusza Kapinosa, Naczelnika Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Częstochowy - p. Michała
Koniecznego, Inspektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta - p. Dariusza Kopera i Wiceprezesa Szkolnego Związku
Sportowego w Częstochowie - p. Jana
Olszewskiego. Po wygłoszonych przemówieniach p. dyrektor Małgorzaty Witek,

p. prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
i p. przewodniczącego Zdzisława Wolskiego została przecięta wstęga, która oficjalnie zainaugurowała otwarcie boiska.
„Chcemy pozytywnie zmieniać całe
miasto i poszczególne jego elementy, a
Wam życzę żebyście z tej infrastruktury,
która idzie w Wasze ręce dobrze korzystali, żebyście właśnie na rywalizacji
sportowej kształtowali swoje charaktery,
żeby to było odreagowanie całego stresu.
Powodzenia.” – tak mówił do zgromadzonych uczniów Prezydent Miasta Częstochowy - p. Krzysztof Matyjaszczyk.
W dalszej części spotkania umiejętności artystyczno-sportowe zaprezentowali uczniowie V LO. Swój występ pokazał
zespół mażoretek Presto z Mykanowa,
pod batutą J. Hejduk (IID). Następnie
wystąpiła nasza utalentowana O. Migoń
(IIIB), która wykonała utwór Maryli Rodowicz „Futbol”. Swoje zdolności sportowe
zaprezentowali również: reprezentanci
szkoły w piłce nożnej, zawodnicy klubu
AZS 2020 Częstochowa oraz mistrzowie
w Taekwondo, pokazujący zapierające

dech w piersiach techniki.
Uroczystość zakończył występ mickiewiczowskich cheerleaderek, które
wykonały oryginalny, ciekawy i niezwykle
żywiołowy układ. Po jego zakończeniu
rozpoczął się inauguracyjny mecz piłki
ręcznej dziewcząt pomiędzy Mistrzyniami Częstochowy z V LO, a Wicemistrzyniami z IX LO. Mecz ten rozgrzał
emocje sportowe wśród dopingujących
obie drużyny kibiców. Zawodniczki z
naszej szkoły wygrały to spotkanie
10:3. Wielkie gratulacje!!!
Mamy nadzieję, że ta wygrana przyczyni się do kolejnych sukcesów sportowych naszych koleżanek i kolegów.
Sara Wojciechowska (klasa IIIA)

Integracja na kolorowo, czyli Rajd Otrzęsinowy w V LO

Tradycyjnie, w ostatni piątek września, pierwszoklasiści
spotkali się wraz z nauczycielami na Promenadzie im. Czesława Niemena. Podczas rajdu toczyła się zacięta walka
między klasami o szkolne szafki oraz możliwość organizacji
otrzęsin w przyszłym roku. Tego dnia nad Częstochową
ukazało się piękne słońce, które dodawało energii pierwszoklasistom. Każda z klas była ubrana w strój - w kolorze
uprzednio wylosowanym przez przewodniczących klas. W
drodze do amfiteatru uczniowie dumnie skandowali swoje
hasła zagrzewające ich do walki.
Uczestnicy rajdu zostali przywitani przez ubiegłorocznych zwycięzców, czyli klasę IIF. Każda grupa musiała
zaprezentować swój hymn oraz przedstawić banner repre-

Nauczyciel na medal

Jarosław Foltyński, historyk z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie,
znalazł się w gronie trzynastu nauczycieli
nominowanych do tytułu „ Nauczyciela Roku
2019”. Celem konkursu było uhonorowanie
nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne.
Jarosław Foltyński jest nauczycielem historii oraz historii i społeczeństwa. Twierdzi,
że zawód, który wykonuje jest jednym
z najważniejszych na świecie i dziękuje
losowi, ze może go wykonywać. Dzięki
swojej pracy może wciąż czuć, że robi coś
ważnego, że jest przydatny.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął
piętnaście lat temu , a od sześciu lat uczy w
Technicznych Zakładach Naukowych.
Jarosław Foltyński pragnie wychowywać
ludzi myślących, zadających pytania, szuka-

jących prawdy. Dlatego też zaczął włączać
swoich podopiecznych w różnego rodzaju
akcje. Jedną z nich była akcja zbierania darów
dla dzieci z Wileńszczyzny. Dzięki niej podpisana została umowa między naszą szkołą a
szkołą na Wileńszczyźnie o wymianie młodzieży. W maju tego roku nauczyciel zorganizował wyjazd młodzieży do Grecji.
Nauczyciel stara się angażować młodzież
w różnorodne projekty konkursowe. Kilka lat
temu Jarosław Foltyński podjął też współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w
Koniecpolu, gdzie pojawiał się z serią wykładów historycznych.

zentujący klasę. Kolejnym zadaniem było: „to, co kotki lubią
najbardziej”, czyli picie mleka z miseczki bez używania rąk.
Następnie wszyscy udali się do Lasku Aniołowskiego, by
rywalizować w 9 konkurencjach, które wymagały niezwykłej
kociej zwinności i szybkości. Wśród zadań konkursowych
znalazły się m.in.: wyciągnięcie cukierka z miski pełnej
cukru bez użycia rąk, rozpoznawanie różnych smaków
bez możliwości zobaczenia tego, co się je, jak najszybsze
nadmuchanie balona oraz „Konkurs wiedzy o szkole”.
Reprezentanci klas musieli również przejść tor między
drzewami z zawiązanymi oczami, a także pokonać slalom
z jakiem na łyżeczce. Przedostatnim zadaniem naszych kociaków był bieg dwóch osób w workach na czas, a ostatnia

21 września okazało się , że pan Foltyński
jest w gronie trzynastu najlepszych nauczycieli w Polsce. Został zaproszony na XVIII
galę Nauczyciel Roku 2019. Towarzyszyli mu:
dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych

Karol Kaczmarek, wicedyrektor Erniew Tomżyński, uczniowie i rodzina.
Jury konkursowe uhonorowało również
Techniczne Zakłady Naukowe, przyznając im
tytuł Szkoły na Medal.
Uroczysta gala, która odbyła się na Zamku
Królewskim w Warszawie, poprzedziła Dzień
Edukacji Narodowej.
Konkursowa kapituła przyznała też honorowy tytuł „ Przyjaciela Szkoły” Jakubowi
Błaszczykowskiemu za działalność charytatywną i wspieranie zdolnych dzieci. Tytuł
„Inicjatywa Edukacyjna Roku 2018” otrzymał
Maraton Pisania Listów Amnesty International- międzynarodowa akcja w obronie praw
człowieka.
Agnieszka Ciepiela

Podczas tegorocznej przerwy wakacyjnej zainstalowano w naszej szkole
poidełko. Akcja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego „Piję wodę z kranu” wychodzi
naprzeciw potrzebom zdrowych zasad żywienia w szkołach, gdyż nasza woda jest nie
tylko zdecydowanie tańsza, ale też znacznie
lepsza od tzw. wody „źródlanej” kupowanej
w sklepach. Estetyczne i łatwe w utrzymaniu poidełko to sposób, by wszystkim
zapewnić wygodny dostęp do czystej
i zdrowej wody.
PWIK OCz S.A. od lat konsekwentnie
przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci wodociągowej nadaje się do
picia bez przegotowania. Powoli zmienia się
świadomość w tym zakresie i coraz więcej
osób sięga po „kranówkę”. Częstochowska
woda pochodzi ze skał wapiennych górnej
Jury, dzięki czemu spełnia najwyższe normy
czystości i nadaje się do bezpośredniego
spożycia. Akcje oszczędzania wody czy
kampanie informacyjne (w tym szkolne)
promują racjonalne wykorzystanie wody.
Dostarczana woda pochodzi wyłącznie
z ujęć podziemnych. Zasoby wody, z których
korzysta przedsiębiorstwo, są stale odnawialne i nie ma ryzyka, że się wyczerpią.
Cykliczna współpraca ze środowiskami
naukowymi w kraju, szczególnie Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dostarcza

rywalizacja polegała na zjedzeniu jabłka, w jak najkrótszym
czasie, które było zawieszone na sznurku. W tej konkurencji
uczniowie także nie mogli pomagać sobie rękoma.
Po wykonaniu wszystkich zadań klasy udały się z powrotem do amfiteatru, gdzie czekało na nich jeszcze jedno
wyzwanie – zrobienie jak najdłuższego łańcucha ze swoich
ubrań w kolorze wcześniej wylosowanym. W trakcie obrad
jury młodzież świetnie się bawiła, tańcząc na scenie m.in.:
„Belgijkę”, „Macarenę” czy „Chocolate Choco Choco”.
Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami klasy
IIF rozdał dyplomy za uczestnictwo oraz ogłosił wyniki.
Miejsce trzecie zajęli „niebiescy”, czyli klasa ID, drugie „brązowi” - klasa IG, a pierwsze „fioletowi” - wspaniała klasa IE.
Piątkowe przedpołudnie spędzone nietypowo dało wiele
radości, pozwoliło na integrację, wykazanie się pomysłowo-

Technicznych Zakładach Naukowych wie, że
ze względu na olbrzymie rozmiary budynku,
trudno w nim odnaleźć określoną salę. W
dzień rozpoczęcia roku każdy wychowawca
pierwszej klasy oprowadza swoich uczniów
po szkole, wskazując im najważniejsze
punkty, których znajomość będzie im potrzebna od pierwszych dni.
W tym roku samorząd uczniowski zorganizował akcję „Mój Kolega Przewodnik”.
Uczniowie klas starszych zorganizowali pięć
specjalnie oznakowanych punktów informacyjnych, przy których pełnili w czasie przerw
dyżury, służąc pomocą młodszym kolegom i
koleżankom w odnalezieniu sal lekcyjnych i
innych potrzebnych miejsc. Akcja trwała 6 dni.
Dzięki niej pierwszoklasiści nie musieli błądzić
po szkole w poszukiwaniu odpowiedniej sali.

17 września - ślubowanie

„Nic, co ma wielką wartość w życiu,
nie przychodzi łatwo”. Taki cytat Normana
Vince’a Peala stał się mottem tegorocznej
uroczystości, która odbyła się w dużej sali
gimnastycznej szkoły. Nasi nowi uczniowie
w obecności dyrekcji, nauczycieli, przedstawicieli samorządu szkolnego oraz swoich
rodziców złożyli uroczyste przyrzeczenie. Zobowiązali się do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych, godnego reprezentowani

TZN powitał 17 klas pierwszych

2 września w naszej szkole nowi
uczniowie rozpoczęli naukę w dziewięciu klasach dla absolwentów gimnazjów i ośmiu dla
absolwentów szkół podstawowych. Dyrekcja,
nauczyciele oraz starsi koledzy dołożyli
wszelkich starań, by nasi najmłodsi uczniowie
szybko zaaklimatyzowali się w nowej szkole i
poczuli się jak najlepiej w naszym gronie.
Pierwsze tygodnie
Każdy, kto zaczynał naukę lub pracę w

Akcja „Piję wodę z kranu”

szkoły, dbania o jej dobre imię, poznawania
życia i działalności jej znamienitego patrona,
kształtowania swoich charakterów, pielęgnowania wartości moralnych, szanowania
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
służenia ojczyźnie swoją wiedzą i postawą.
Na początku uroczystości dyrektor szkoły
Karol Kaczmarek przedstawił rodzicom ze-

bieżących informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu stanu wód podziemnych. Prowadzone na dużą skalę akcje
mają wielowymiarowy przekaz. Po pierwsze
to sposobność, aby przekonać się, iż picie
wody z kranu jest absolutnie bezpieczne dla
zdrowia. Analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne dostarczanej wody pokazują, że
woda z sieci wodociągowej bardzo często
niczym nie ustępuje wodom butelkowanym.
Picie wody pomoże też z pewnością w
walce z otyłością i próchnicą.
Dzięki dostępowi do poidełek można też
skończyć z pakowaniem do ciężkich już plecaków plastikowych butelek z wodą. Akcja
„Piję wodę z kranu” zachęca do korzystania
z poidełka w naszej szkole coraz większą
rzeszę uczniów. Dziękujemy PWIK OCz S.A.
za instalację urządzenia i liczymy na dalszą
współpracę.
mgr Aleksandra Kielichowska

ścią, oryginalnością i sprawnością. Od tego dnia wszyscy
uczestnicy rajdu stali się prawowitymi uczniami V LO.
Mamy nadzieję, że spotkanie, które służyło integracji
klas, zapadnie długo w ich pamięci. Po Rajdzie młodzież
udała się do swoich domów w towarzystwie pięknego
słońca i radosnej atmosfery.
tekst i zdjęcie: Sara Wojciechowska (IIIA)

spół kierowniczy oraz wygłosił przemówienie,
w którym przedstawił osiągnięcia wychowanków szkoły. Życzył też nowym uczniom
wielu sukcesów oraz jak najlepszych wyników na drodze ich rozwoju. Ciekawym
elementem wydarzenia było przedstawienie
przez prowadzących uczniów bogatej historii
szkoły ilustrowanej filmem wyświetlonym na
dwóch dużych ekranach. Oprawę muzyczną
uroczystości zapewnił szkolny zespół.

27 września – rajd integracyjny

Jego trasa przebiegała na odcinku Korwinów-Kielnik. Celem tej szkolnej tradycji
jest integracja uczniów klas pierwszych z ich
kolegami oraz wychowawcami, zapoznanie
z przepiękną okoliczną przyrodą oraz nauczenie zdrowej rywalizacji (uczniowie mają
bowiem do rozwiązania pewne zadania intelektualne i sportowe).

nego. Oprócz tego przygotowali prezentacje
klas. Forma wyrazu była dowolna, a kreatywność klas była zdumiewająca. Nie zabrakło
też rywalizacji sportowej – zawodów w przeciąganiu liny. Za poszczególne konkurencje
– quiz wiedzy, plakietkę, prezentację klasy
oraz konkurencję sportową jury przyznawało
punkty. W tym roku klasyfikacja końcowa
przedstawiała się następująco – I miejsce –
klasa 1 c (po gimnazjum), II miejsce – klasa
1 e (po szkole podstawowej) i III miejsce –
klasa 1 k (po gimnazjum).Nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe dyplomy maskotki
każdej klasie wręczył dyrektor szkoły.
Pozostały czas uczniowie spędzali na rozmowach i jedzeniu upieczonych kiełbasek.

Rajdowe rozmowy

Pogoda dopisała, dzień był wyjątkowo
piękny i słoneczny, delikatny wiatr przyjemnie
chłodził w czasie odpoczynku na trasie.
W czasie przerw uczniowie odpoczywali,
posilali się, ale też brali udział w specjalnie
przygotowanym przez organizatorów quizie
wiedzy o szkole, jej patronie oraz historii Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Na pytania
odpowiadali szybko i poprawnie. Warto podkreślić, że nasi nowi uczniowie na miejscach
postojów zostawiali porządek, nie hałasowali.
Stosowali się też do poleceń nauczycieli opiekunów grup. Na mecie rajdu czekało na
nich rozpalone ognisko oraz nowe zadania.
Atmosfera była naprawdę wspaniała.
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie każdej
klasy przygotowali duże plakietki, których
przekaz łączył cechy danego zawodu, jaki
pragną zdobyć oraz ideę rajdu integracyj-

W czasie przerw w naszej wędrówce
27 września oraz na mecie uczniowie chętnie
rozmawiali na temat swoich wrażeń z dotychczasowego pobytu w naszej szkole. Zadawałam im różne pytania, m. in. o rzeczy,
które spodobały im się u nas najbardziej, o
przyczyny wyboru akurat naszej szkoły.Większość odpowiedzi była podobna. Najlepsze
wrażenie zrobili na pierwszoklasistach nauczyciele – ich serdeczne przyjęcie, cierpliwe
wyjaśnianie zagadnień i gotowość do pomocy w codziennych problemach szkolnych.
Dlaczego wybierali naszą szkołę? Praktycznie wszyscy sugerowali się opiniami znajomych lub rodzeństwa- naszych dawnych lub
obecnych uczniów. Dołożymy wszelkich starań,
by nie zawieść tych młodych, ambitnych, ciekawych świata ludzi, by mogli z czystym sumieniem polecać naszą szkołę swoim znajomym.

Iwona Anioł-Pianko

SZKOŁY

KOPERNIK NEWS

VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

Eko - Kopernik sprząta świat
W dniach 20 - 22 września 2019 r.
Fundacja Nasza Ziemia 26. raz przeprowadziła akcję Sprzątanie Świata –
Polska pod hasłem: „NIE ŚMIECIMY
- SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!”.
Nasza szkoła pod przewodnictwem
p. prof. Katarzyny Wilk przyłączyła się
do akcji fundacji. Sprzątanie Świata odbyło się w VII LO 19 i 20 września.
W akcji wzięło udział sześć klas –
1a, 1c, 1e, 1g, 1j, 1k (około 180 osób)
wraz z opiekunami. Sprzątaniem objęliśmy różne tereny Częstochowy:
okolice szkoły, Las Aniołowski, Promenadę Niemena.

Głównym celem zorganizowania
sprzątania przez naszą szkołę było
zwrócenie uwagi zarówno uczniów, jak

Nie ma to jak integracja….

Pierwsze koty za płoty. Choć początek nie był łatwy, pierwszoklasiści
czują się już pewniej i swobodniej w VIII
Liceum Samorządowym. Przysłużył się
do tego przede wszystkim słoneczny (i
wcale nie pechowy) piątek trzynastego
września, kiedy to odbył się rajd integracyjny w Lasku Aniołowskim. Pierwsze
klasy w asyście starszych kolegów,
koleżanek i nauczycieli miały możliwość zapoznania się ze sobą poprzez
liczne konkurencje i atrakcje. Rywalizowały ze sobą m.in. w przeciąganiu liny,

i nauczycieli na problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Kształtowanie postaw proekologicznych
powinno stać się bowiem zjawiskiem
powszechnym w obliczu wciąż narastającego zagrożenia dla naszej planety.
Obowiązkiem wychowawców i nauczycieli jest więc aktywizowanie młodzieży
do działalności ekologicznej.
Redakcja KOPERNIK NEWS


Relacja z Rajdu Integracyjnego

Wizyta studyjna w Bambergu

dnia 12.09.2019 r.

W dniach 12-13 września w Folwarku
Consonni w Kamyku odbył się „Rajd
integracyjny”, w którym uczestniczyli
uczniowie dwunastu klas pierwszych VII
Liceum Ogólnokształcącego.
Rajd rozpoczął się występami, dzięki
którym każda z klas mogła się zaprezentować. Licealiści razem śpiewali i
tańczyli, a także wspólnie się bawili.
Następnie udali się na posiłek. Lokalna
kuchnia serwowała tradycyjny żurek i
kiełbaski, a na deser podano ciasto ze
śliwkami.
Najedzeni uczestnicy rajdu rozpoczęli zwiedzanie Folwarku. Największą
uwagę skupiały zwierzęta takie jak

rajd, było wspólne odtańczenie belgijki
oraz makareny.
Mamy nadzieję, że wycieczka ta pomogła nowym osobom w przełamaniu
lodów oraz w stworzeniu ciepłej atmosfery w szkole.
Agata Fąfera, kl. II b

Wielki Test o Ikarze

W ramach projektu „Nadzieja Zwycięstwo” 18 września 2019 r. w Muzeum
Monet i Medali klasa 1b pod opieką
p. Teresy Rygalik-Weżgowiec, wzięła
udział w projekcji filmu pt: „Ikar –stan
wyjątkowy”. Ten dokumentalny film
przedstawia mało znaną historię częstochowskiej „Solidarności”. W listopadzie 1980 roku w klubie „Ikar” doszło
do protestów przedstawicieli zakładów
pracy, których żądania doprowadziły do
kilkudniowego kryzysu pomiędzy komunistyczną władzą, a protestującymi
robotnikami.

Dzień Chłopaka
klasycznym „kamień, papier, nożyce”
czy najgłośniejszym zaśpiewaniu piosenki. Nie zabrakło też rywalizacji o
charakterze sportowym oraz prób zapozowania do jak najśmieszniejszego
zdjęcia klasowego. Wyniki zawodów
zostaną ogłoszone już wkrótce, a mianowicie podczas Dnia Nauczyciela.
Po męczących zawodach można
było odpocząć przy ognisku lub upiec
kiełbaskę, na tym jednak spotkanie
się nie zakończyło. Obowiązkowym
punktem w programie, wieńczącym już

kucyk, alpaki czy wielobarwne ptactwo.
Także zabytkowe drewniane domki
swym nietuzinkowym wyglądem zachęcały do obejrzenia.
Pogoda dopisywała, było ciepło i słonecznie. Ten stan atmosfery sprawił, że
uczniowie chętnie brali udział w zabawach aranżowanych przez wodzirejów.
Wyjazd, zdaniem młodzieży, zakończył się zdecydowanie zbyt szybko, gdyż
wszyscy świetnie się bawili. Zapewne
będą go mile wspominać. Oby takich
wycieczek było jak najwięcej.
Nad bezpieczeństwem licealistów i
prawidłowym przebiegiem rajdu czuwali
nauczyciele z naszego liceum.

30 września odbyły się w naszej
szkole obchody Dnia Chłopaka. Dziewczęta stanęły na wysokości zadania

W dniach od 24 do 29 czerwca
2019 roku odbyła się wizyta studyjna
w Bambergu w ramach podpisanego
porozumienia o współpracy pomiędzy
Urzędem Miasta Częstochowy, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
oraz Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg. W tym czasie w Polsce rozpoczęły
się już wakacje, natomiast w Niemczech

i przygotowały dla swoich kolegów
słodkie upominki. W ramach konkursu
Liga klas dziewczyny z poszczególnych
klas wykonały kartki z życzeniami dla
jubilatów. Według decyzji komisji zwyciężyła klasa I a oraz Id. Dzięki zmaganiom wszystkich uczennic naszej
szkoły w szkole zapanowała bardzo
przyjemna atmosfera. Mamy nadzieję,
że chłopcy zapamiętają ten dzień jako
bardzo pozytywny. 

Natalia Szewczyk, kl. I a

Pokaz samoobrony

Niecodzienny prezent z okazji Dnia
Chłopaka otrzymali uczniowie naszej
szkoły. 1 października licealistów odwiedzili trenerzy z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego SCOUT. Zaprezentowali
oni pokaz samoobrony z elementami
boksu i zapasów, omówili zasady bezpieczeństwa oraz używania środków
przymusu bezpośredniego w sytuacjach
zagrażających życiu. Pokazali wybrane
elementy obrony, postawę zachowania
się w sytuacji niebezpiecznej, w tym
obronę w przypadku agresji. Na własnej
skórze mogliśmy się przekonać jak to
wygląda w praktyce. W parach ćwiczy-

PIĄTEK-NIEDZIELA, 18-20 PAŹDZIERNIKA 2019

pełną parą szły przygotowania do końcowych egzaminów i ostatnie tygodnie
roku szkolnego. Naszą delegację reprezentowali: wiceprezydent Częstochowy
Pan Ryszard Stefaniak, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
Pan Zbigniew Janus, pracownicy SOD
Pani Ewa Kozłowska i Pani Jadwiga
Idzikowska-Labocha, grupa dyrektorów
i nauczycieli częstochowskich szkół
regularnie goszczących niemieckich kolegów. W ramach wizyty odbyły się hospitacje lekcji w niemieckich szkołach.
Miałam okazję porozmawiać na tematy

nurtujące nauczycieli z Dyrektor Rupprecht Grundschule Panią Urlike Weiß i
wizytować lekcję nauczania wczesnoszkolnego, którą prowadziła pani Susanne
Schümann. Odwiedziłam także lekcję
języka angielskiego w DientzenhoferGymnasium Bamberg, którą poprowadził Pan Müller. Na tej lekcji uczniowie
powtarzali materiał do zbliżającego
się egzaminu. Była to świetna okazja
do porównania zakresu nauczania i
sposobu prowadzenia egzaminu ustnego z języka angielskiego u nas i w
Niemczech. Pragnę zaznaczyć, że zarówno uczniowie naszego liceum, jak i
uczniowie Dientzenhofer Gymnasium
prezentują wysoki poziom znajomości
języka angielskiego. Następnie oglądałam lekcję wychowania fizycznego
u Pana Stökera, gdzie chłopcy wraz z
nauczycielem wspólnie wykonywali
ćwiczenia gimnastyczne i gry z piłką

liśmy daną sztukę walki, sprawdzaliśmy
swoją sprawność, technikę zadawania
ciosów, uniki oraz zejście do parteru.
Wzmocniliśmy poczucie bezpieczeństwa, nauczyliśmy się właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia. Pokaz
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i bardzo się wszystkim podobał.
Cieszymy się ,że mogliśmy wziąć udział
w tak ciekawych zajęciach.
Adam Żmudka, kl. I h

7.

lekarską.
W cieniu drzew, na szkolnym dziedzińcu odbyło się spotkanie naszej
delegacji z Dyrektorką Dientzenhofer
Gymnasium Panią Cleary, oraz referendarzami 2019-2021, którzy odwiedzą
Częstochowę za dwa lata. Omawialiśmy wspólnie problemy dotyczące
kształcenia nauczycieli, wymienialiśmy
poglądy na temat oświaty, programów
i treści nauczania, a także dyskutowaliśmy, jak usprawnić szkolnictwo i naszą
współpracę. Potem wysłuchaliśmy wykładu psychologa szkoły - Pana Petera
Kaldena na temat edukacji włączającej.
Wizyta miała także charakter kulturowy. Mieliśmy okazję zwiedzić Bamberg z Panią Beatą Basan, która od lat
mieszka w Bambergu i doskonale zna
historię tego miasta i regionu. Z kolei po
Norymberdze oprowadziła nas przedstawicielka działu promocji kultury. Niezapomniane wrażenie wywarła wizyta w
Centrum Dokumentacji Reichsparteitagsgelände, po którym oprowadził nas
Dyrektor tego Centrum.
Nie można nie wspomnieć o doświadczeniu kulinarnym, smaki Frankonii na długo pozostaną w mojej
pamięci. Organizatorzy wizyty zadbali
także o część rekreacyjną, w ramach
której uczestniczyliśmy w spływie kajakowym po rzece Regnitz. Nasza drużyna
została pochwalona przez organizatora
spływu za dobrą współpracę i zaangażowanie.
Chciałabym podziękować organizatorom wizyty, wiceprezydentowi Częstochowy Panu Ryszardowi Stefaniakowi,
Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia Panu Zbigniewowi Janusowi, a także złożyć szczególne podziękowanie dla Pani Ewy Kozłowskiej, która
dbała o stronę językową naszej wizyty
oraz wraz z Panią Jadwigą Idzikowską-Labochą czuwała nad wszystkimi
szczegółami organizacyjnymi.
KOPERNIK NEWS:
p. prof. Elina Szago-Lalak

Pokaz sprzętu gaśniczego
3 października odbyła sie w naszej
szkole próbna ewakuacja oraz pokaz
sprzętu gaśniczego, zorganizowany
przez pana Kazimierza Albrychta. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak prawidłowo
użyć gaśnicy proszkowej w sytuacji zagrożenia pożarem. Chętnych do wypróbowania sprzętu było wielu...

VII Ogólnopolskie Dyktando
Niepodległościowe
1 października nasi uczniowie zmagali się z zasadami ortograficznymi w
ramach VII Ogólnopolskiego Dyktanda
Niepodległościowego „Po polsku o
historii”, którego organizatorem jest
Fundacja „Zawsze Warto” oraz Stowarzyszenie Polonistów. Celem konkursu
jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny, a także wiedzy z
zakresu kultury i historii narodowej oraz
doskonalenie umiejętności poprawnej
pisowni polskiej. Nasza uczennica
Oliwia Jakubowska z klasy I b zakalikowała się do etapu wojewódzkiego
konkursu.

Czechow: Żarty z życia

11 października uczniowie naszej
szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl
w Teatrze im A. Mickiewicza w Częstochowie pt. „Czechow: Żarty z życia”.
Spektakl zbudowany jest z trzech jednoaktówek: „Niedźwiedź”, „Oświadczyny”, „Jubileusz” oraz monolog „O
szkodliwości tytoniu”. Co łączy te cztery
utwory? Oczywiście człowiek, miłość,
dobra materialne i humor – ten charakterystyczny dla Czechowa, pełen ironii i
sarkazmu, oraz aktualność poruszanych
problemów, bo mimo upływu czasu, ludzie wciąż są tacy sami.
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SEJM

Parlament RP jest organem władzy
ustawodawczej w naszym kraju. Jest dwuizbowy:
izbą niższą jest Sejm, a izbą wyższą – Senat.
Łącznie zrzesza 560 członków, z czego 100 to
senatorzy, a 460 – posłowie na Sejm. Liczba
członków obu izb Parlamentu RP została określona
w Konstytucji RP.
Sejm i Senat obradują osobno, jednak art.
114 Konstytucji określa przypadki, kiedy obie
izby obradują razem, tworząc Zgromadzenie
Narodowe, które zwołuje marszałek Sejmu.
Sejm jest najwyższym organem władzy
ustawodawczej w Polsce. Obraduje ciągle,
pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady
są jawne. Przewodniczący, marszałek oraz
wicemarszałkowie tworzą konwert seniorów. W
sejmie zasiada 460 posłów.
Posiedzenia odbywają się zazwyczaj co drugi
lub co trzeci tydzień (tzw. tydzień sejmowy).
Dłuższe przerwy zdarzają się w okresie
wakacyjnym oraz świąteczno-noworocznym, a
także pomiędzy ostatnim posiedzeniem Sejmu

fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

fot. www.lidiaburzynska.pl

fot. Biuro Poselskie Andrzeja Gawrona

fot. Biuro Poselskie Mariusza Trepki

fot. Biuro Poselskie Izabeli Leszczyny

fot. UM Częstochowy

fot. Biuro Poselskie Zdzisława Wolskiego

WSZYSTKO O WYBORACH 2019
poprzedniej kadencji i pierwszym posiedzeniem
nowej kadencji.
Funkcje:
– ustawodawczą (polega na stanowieniu,
w drodze procedury legislacyjnej, aktów
prawnych – ustaw decydujących o zasadach
funkcjonowania podstawowych dziedzin życia
obywateli),
– kontrolną ( polega na możliwości
samodzielnego ustalania przez Sejm stanu
faktycznego w sprawach dotyczących Rady
Ministrów oraz podporządkowanej mu
administracji, a także podstawowych dziedzin
życia społecznego i porównywania go ze
stanem nakazanym przez prawo),
– kreacyjną (polega na bezpośrednim
powoływaniu i odwoływaniu organów
konstytucyjnych państwa oraz osób, które
wchodzą w skład tych organów, a także
egzekwowaniu ich odpowiedzialności).
Kadencja Sejmu trwa cztery lata od dnia
zebrania się nowo wybranego Sejmu do dnia
poprzedzającego zebranie się następnego Sejmu.

SZYMON GIŻYŃSKI (PiS)
(ur. 8 marca 1956 r. w Częstochowie) - w latach 1997–1998 wojewoda częstochowski, poseł na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji,
od 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był ostatnim wojewodą częstochowskim w latach 1997–1998. W wyborach w 2019 został wybrany do Sejmu IX kadencji, poparło go 42 325 osób.
LIDIA BURZYŃSKA (PiS)
(ur. 27.08.1964 w Rzekach Wielkich) – nauczycielka, samorządowiec,
posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. Pracowała w szkole w Rzekach
Wielkich. Była dyrektorką tamtejszej placówki, a później kierowała szkołą w
Skrzydlowie. Pełniła funkcję radnej gminy Kłomnice. Przez dwie kadencje
zasiadała w radzie powiatu częstochowskiego. Została wybrana na
posłankę VIII kadencji. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o
poselską reelekcję, uzyskując 24 672 głosy. Jest zamężna, ma córkę i syna.
ANDRZEJ GAWRON (PiS)
(ur. 6.01.1965 w Kochcicach) - przedsiębiorca, poseł na Sejm
VIII i IX kadencji. Z wykształcenia technik elektryk. Prowadził
własną działalność gospodarczą w branży telekomunikacyjnej.
Działał w samorządzie gminy Kochanowice. Był radnym powiatu
lublinieckiego. W 2011 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, objął
kierownictwo lokalnych struktur tej partii. Uzyskał mandat posła VIII
kadencji. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską
reelekcję, zdobywając 13 888 głosów.
MARIUSZ TREPKA (PiS)
(ur. 6.01.1967 w Myszkowie) – menedżer, samorządowiec, poseł na
Sejm VIII i IX kadencji. Radny powiatu myszkowskiego, pełnił też
funkcję członka zarządu i wicestarosty myszkowskiego. W 2016 roku
został powołany na stanowisko drugiego wicewojewody śląskiego. W
lipcu 2018 uzyskał mandat posła na Sejm VIII kadencji, zastępując w
parlamencie Konrada Głębockiego. W wyborach w 2019 z powodzeniem
ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując 12 881 głosów. Żonaty, ma
dwóch synów.
IZABELA LESZCZYNA (KO)
(ur. 3.09.1962 w Częstochowie) – nauczycielka, samorządowiec,
posłanka na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, od 2013 do 2015 sekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończyła studia z zakresu filologii
polskiej na UJ w Krakowie. Pracowała m.in. w SP nr 50 w Częstochowie.
Miejska radna. Ubiegała się o urząd prezydenta – przegrała w drugiej turze
z Krzysztofem Matyjaszczykiem. Pierwszy mandat poselski z listy PO
uzyskała w wyborach parlamentarnych w roku 2007. W wyborach w 2019
utrzymała mandat poselski na kolejną kadencję, otrzymując 36 266 głosów.
ANDRZEJ SZEWIŃSKI (KO)
(ur. 20.02.1970 w Warszawie) – siatkarz, działacz sportowy, senator
VII i VIII kadencji, zastępca prezydenta Częstochowy, poseł na Sejm
IX kadencji. Syn Ireny Szewińskiej i Sławomira Szewińskiego. Był
zawodnikiem m.in. AZS Częstochowa. Występował także w klubach
zagranicznych. Prowadził też własną działalność gospodarczą. Był radnym
sejmiku śląskiego z ramienia PO. Pełnił funkcję senatora. W wyborach w
2019 z ramienia Koalicji Obywatelskiej uzyskał mandat posła IX kadencji
z okręgu częstochowskiego, otrzymując 10 023 głosy.
ZDZISŁAW WOLSKI (SLD)
(ur. 1956) – lekarz, poseł na Sejm RP IX kadencji. Ukończył studia
lekarskie na Śląskiej Akademii Medycznej. Uzyskał specjalizację w
zakresie chorób wewnętrznych. Był naczelnikiem wydziału zdrowia i
opieki społecznej w UM Częstochowa.
Miejski radny pięciu kadencji (przez wiele lat przewodniczący
miejskiej rady). Pełnił też funkcję przewodniczącego Klubu Radnych
SLD. W 2019 r. został posłem z okręgu Częstochowa z listy SLD, z
której startował komitet Lewicy (zdobył 18 527 głosów).

SENAT

Senat jest organem władzy ustawodawczej,
druga izba (tradycyjnie określana jako izba
wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Składa się ze 100 senatorów wybieranych w
wyborach powszechnych, bezpośrednich i w
głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję,
rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją
Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona,
skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
Senat:
- liczba senatorów 100,
- na czele stoi marszałek senatu,
- marszałek sejmu zwołuje konwert seniorów
- nadzoruje on prace komisji senackich,
- do utworzenia klubów senatorskich potrzeba 7 senatorów.

Skład Senatu
Senatorowie, tak jak posłowie, są przedstawicielami narodu. Wybierani są w wyborach
powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
Senat składa się ze 100. senatorów.
Organami Senatu są:
• Marszałek Senatu
• PrezydiumSenatu
• Konwent Seniorów
• Komisje senackie
Na pierwszym posiedzeniu każdej kolejnej
kadencji Senat wybiera marszałka spośród
kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10
senatorów. Wybór przeprowadzany jest przez
marszałka seniora.
Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych
przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu
tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Pierwsze posiedzenie Senatu RP
Pierwsze posiedzenie Senatu RP nowej kadencji zwołuje Prezydent RP w ciągu 30 dni od dnia wyborów.
Zwykle dniem pierwszego posiedzenia senatu jest termin pierwszego posiedzenia Sejmu RP.
Od tego momentu rozpoczyna się czteroletnia kadencja obu izb parlamentu. Prezydent RP w krótkim
przemówieniu otwiera posiedzenie Senatu powołując na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora. Marszałek Senior składa ślubowanie senatorskie następującej treści:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i
interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Marszałek Senior powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy
pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu.
Po tej uroczystości przeprowadzany jest wybór marszałka Senatu. Kandydatem na marszałka może być
senator zgłoszony przez co najmniej 10 senatorów. Przebieg tajnego głosowania na marszałka (i wicemarszałków) określa art. 6 ust.2*Regulaminu Senatu RP*. <http://www.senat.gov.pl/senatRP/ustawy/regulami/regulamin.pdf>Po wyborze marszałka senatu wybierani są również wiecemarszałkowie (nie więcej
niż czterech) oraz sekretarze Senatu.
Posiedzenia plenarne
Senat zbiera się zwykle co dwa tygodnie. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie przyjmują porządek
posiedzenia. Na jednym posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm.
Senatorowie wysłuchują sprawozdań z prac komisji senackich. Po wystąpieniach senatorów sprawozdawców Senat przystępuje do dyskusji. Prawo czynnego uczestniczenia w obradach mają senatorowie,
prezydent oraz przedstawiciele rządu. Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji marszałek
ogłasza głosowania.
Wyniki głosowań odczytywane są przez marszałka. Wyświetlane są również na tablicach elektronicznych znajdujących się w sali posiedzeń. Po ogłoszeniu, wyniki nie podlegają dyskusji.
Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy, która rozpatrywana.
Głosowanie
Każdy senator otrzymuje na czas trwania kadencji elektroniczną kartę do głosowania. Wszystkie
miejsca senatorskie w sali posiedzeń wyposażone są w pulpity z elektroniczną aparaturą. W odpowiednich momentach korzysta w przycisków: obecny, za, przeciw, wstrzymał się od głosu. Zliczone
głosy wyświetlane są na tablicach elektronicznych i marszałek prowadzący posiedzenie ogłasza
wynik głosowania. Jednocześnie tworzony jest wydruk, zawierający listę nazwisk obecnych na posiedzeniu senatorów z informacją jak głosowali.
Natomiast w sprawach personalnych większość głosowań jest tajna i odbywa się przy użyciu
opieczętowanych kart do głosowania, które następnie wrzuca się do urny.
Obsługa prawna posiedzeń
Przed posiedzeniem Senatu prawnicy-legislatorzy sporządzają opinie prawne do ustaw, którymi
zajmować się będą senatorowie.
Obsługa organizacyjna posiedzeń
Organizacją i bieżącą obsługą posiedzenia zajmują się pracownicy Kancelarii Senatu.
Dokumentowanie
Informacje dotyczące porządku dziennego posiedzenia oraz podejmowanych przez senatorów
uchwał dostępne są na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Po ostatecznym zredagowaniu wydawane jest sprawozdanie stenograficzne, tłoczone z polecenia Marszałka Senatu.

fot. www.majer.senat.pl

fot. Katarzyna Gwara

RYSZARD MAJER (PiS)
(ur. 4.08.1971 w Częstochowie) – nauczyciel akademicki, urzędnik i
samorządowiec, w latach 2009–2010 zastępca prezydenta Częstochowy,
senator IX i X kadencji. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie. Radny i wiceprzewodniczący sejmiku śląskiego III kadencji.
Złożył mandat w związku z nominacją na wiceprezydenta Częstochowy.
W kolejnej kadencji samorządu był radnym miejskim, a w 2014 ponownie
zasiadł w sejmiku śląskim. W wyborach parlamentarnych w 2015 z
ramienia PiS został wybrany do Senatu IX kadencji. W wyborach w 2019 z
powodzeniem ubiegał się o senacką reelekcję. Jest żonaty, ma córkę i syna.
WOJCIECH KONIECZNY (SLD)
(ur. 30.09.1970 w Częstochowie) – lekarz, senator X kadencji. Ukończył
studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej.
Uzyskał specjalizację w zakresie neurologii. Od 1997 roku związany z Miejskim
Szpitalu Zespolonym w Częstochowie (od 2013 pełni w placówce funkcję
dyrektora). Przewodniczący rady naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.
Radny wojewódzki. W wyborach parlamentarnych 2019 z listy Sojuszu
Lewicy Demokratycznej (jako wspólny kandydat opozycji z poparciem Koalicji
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego) zdobył 49 261 głosów,
pokonując Artura Warzochę z PiS i Krzysztofa Świerczyńskiego (Bezpartyjni i
Samorządowcy). Zapowiedział zamiar łączenia stanowiska dyrektora szpitala
z pracą parlamentarzysty.
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OGÓLNOPOLSKIE WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2019
Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

Liczba
mandatów

Procent
mandatów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

8 051 935

43,59%

235

51,09%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

5 060 355

27,40%

134

29,13%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

2 319 946

12,56%

49

10,65%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1 578 523

8,55%

30

6,52%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1 256 953

6,81%

11

2,39%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

144 773

0,78%

0

0,00%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

32 094

0,17%

1

0,22%

KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA

18 918

0,10%

0

0,00%

KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW

5 448

0,03%

0

0,00%

KOMITET WYBORCZY PRAWICA

1 765

0,01%

0

0,00%

Wyniki poszczególnych
komitetów wyborczych w
wyborach do Sejmu RP
w samej Częstochowie:

Wyniki poszczególnych komitetów wyborczych w wyborach
do Sejmu RP z całego częstochowskiego okręgu wyborczego
nr 28 obejmującego, obok miasta Częstochowy, powiat
ziemski częstochowski oraz powiaty kłobucki, myszkowski i
lubliniecki (w sumie 436 obwodowych komisji wyborczych):

 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 42 304

głosów - 37,37%
 KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
- 32 199 głosów, 28,45%
 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
(LEWICA) - 23 834 głosów, 21,06%
 KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
- 6 844 głosów, 6,05%
 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- 4 739 głosów, 4,19%
 KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
- 3 270 głosów, 2,89%
Mandat senatora w Częstochowie (okręg
obejmujący tylko miasto) uzyskał Wojciech Konieczny (Lewica), który otrzymał 49 261 głosów,
czyli 43,75%, pokonując Artura Warzochę (PiS)
- 43 893 głosów (38,99%) oraz Łukasza Świerczyńskiego z Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy (19 433 głosów, 17,26%).

 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 125 990 głosów, 44,28%
 KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

- 64 374 głosów, 22,63%
 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (LEWICA)

- 44 354 głosów, 15,59%
 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 24 704 głosów, 8,68%
 KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

- 17 278 głosów, 6,07%
 KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
- 7 817 głosów, 2,75%
Z okręgu częstochowskiego mandaty poselskie
otrzymają:
 Szymon Giżyński, Lidia Burzyńska, Andrzej Gawron i Mariusz Trepka z PiS
 Izabela Leszczyna i Andrzej Szewiński (obecny zastępca prezydenta
Częstochowy) z Koalicji Obywatelskiej
 Zdzisław Wolski z SLD – Lewicy (obecny przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy).

Drugi mandat senatorski (z okręgu obejmującego powiaty: ziemski częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski, oprócz miasta Częstochowy)
zdobył  Ryszard Majer (PiS).

Frekwencja w wyborach w Częstochowie wyniosła 65,85%.

JAK GŁOSOWAŁA ZAGRANICA?
Po przeliczeniu głosów z 97,19 proc. obwodowych komisji wyborczych utworzonych poza granicami Polski, KO uzyskała
39,05 proc. głosów, PiS - 25,29 proc., SLD 20,43 proc., Konfederacja - 11,14 proc.,
a PSL - 4,1 proc.
Dane pochodzą z 311 na 320 (97,19 proc.)
obwodowych komisji wyborczych utworzonych poza granicami kraju. Najwięcej obwodów wyborczych stworzono w tym roku w
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (54), Sta-

nach Zjednoczonych (48), Niemczech (23)
i Kanadzie (8).
Polacy przebywający za granicą w wyborach do Sejmu wybierali kandydatów z okręgu
nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).
 Polacy głosujący w Niemczech najczęściej
wybierali KO (42,93 proc.), 25,72 proc. głosowało na PiS, 17,87 proc. na SLD, 9,26
proc. na Konfederację, a 4,23 proc. na PSL.

 W USA, 52,75 proc. głosujących tam Polaków wybrało PiS, 27,68 proc - KO; 8,83 proc.
- SLD, 8,30 proc. - Konfederację, a 2,44 proc.
- PSL.
 37,38 proc. Polaków głosujących w Wielkiej
Brytanii oddało głos na KO, 23,48 proc. na
SLD, 20,04 proc. na PiS, 14,86 proc. na Konfederację, a 4,24 proc. na PSL.  W Kanadzie 55,67 proc. Polaków głosowało na PiS,
24,11 proc. na KO, 10,42 proc. na Konfederację, 7,95 proc. na SLD,, a 1,85 proc. na
PSL.

Czym jest większość
konstytucyjna?

Czym jest weto?

Czym jest większość
kwalifikowana?

Większość konstytucyjna umożliwia
partii wygrywającej wybory parlamentarne samodzielną zmianę konstytucji.
Jeśli w Sejmie zasiada 460 posłów to
za zmianą muszą zagłosować 2/3 z
nich. Aby więc samodzielnie dokonać
zmian w Konsytucji RP któraś z patrii
musiałaby mieć 307 mandatów. Ustawę
zmieniającą Konstytucję RP musi
jednak zatwierdzić Senat bezwzględną
większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy senatorów.

Zgodnie z Konstytucją RP Prezydentowi RP przysługuje prawo konstruktywnej odmowy podpisania ustawy
wobec ustaw uchwalonych przez Sejm
RP. Sejm może weto Prezydenta odrzucić
większością kwalifikowaną 3/5 głosów w
obecności minimum połowy ustawowej
liczby posłów. Jeśli więc podczas głosowania obecni byliby wszyscy posłowie i
posłanki (460), za odrzuceniem weta musiałoby zagłosować 276 deputowanych.
Prawo weta nie obejmuje ustawy budżetowej i ustawy zmieniającej Konstytucję.

To większość głosów przekraczająca
połowę, niezbędna do podjęcia uchwały
przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem np.
2/3, 3/5. W procedurze parlamentarnej
większość kwalifikowana jest zwykle
obliczana od liczby paralmentarzystów
obecnych przy głosowaniu (np. w Polsce
konieczna jest większość kwalifikowana
2/3 dla uchwalenia przez Sejm ustawy o
zmianie Konstytucji, a 3/5 dla odrzucenia
przez Sejm weta Prezydenta RP wobec
ustawy).

Kto może zostać posłem albo senatorem?
Wiemy już, czym zajmują się posłowie i senatorowie, a kto
może nimi zostać? By ubiegać się o mandat poselski lub senatorski, należy mieć bierne prawo wyborcze, czyli prawo wybieralności. By ubiegać się o miejsce w Sejmie, należy, najpóźniej w dniu wyborów ukończyć 21 lat. By zostać senatorem,
najpóźniej w dniu wyborów trzeba ukończyć 30 lat.
W wyborach parlamentarnych nie mogą brać udziału m.in.
osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw wyborczych na mocy prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu. Biernego prawa wyborczego nie mają też osoby skazane
prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
W jednych wyborach nie można kandydować równocześnie
do Sejmu i do Senatu.

Okręgi wyborcze i próg wyborczy
Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych. W każdym z nich wybiera się od siedmiu do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety wyborcze. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5 proc. (lub w przypadku koalicji - 8 proc.) głosów. Komitety, które nie przekroczyły progu wyborczego, nie otrzymują
żadnych miejsc w Sejmie. W podziale mandatów uwzględniane
są również komitety wyborcze wyborców zrzeszone w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi
wyborcze.
Wybory do Sejmu są proporcjonalne. Oznacza to, że mandaty są dzielone w sposób proporcjonalny wśród komitetów,
które zdobyły największe poparcie. Podczas podziału mandatów do Sejmu wykorzystywana jest tzw. metoda d’Hondta.

Proporcjonalny podział mandatów

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw.
metoda d’Hondta. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje
podziału mandatów w następujący sposób:
▶ liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli kolejno przez:
1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu,
▶ każdej liście przyznaje tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu
liczb kolejno największych.
Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej
mandatów.

Jak przydziela się mandaty w Senacie?

Inaczej wyglądają wybory do Senatu. Kandydaci do tej izby parlamentu są wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich i
tajnych. W przeciwieństwie do Sejmu wybiera się ich w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu
wyborczego do Senatu dostaje się tylko jeden kandydat - ten, który
otrzymał największą liczbę głosów ze wszystkich startujących w
okręgu.
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MOTORYZACJA
Węzły przesiadkowe

Będzie bezpieczniej

Skrzyżowanie
na Wrzosowiaku
z sygnalizacją
świetlną

Utrudnienia
z dojazdem
Postępują prace przy budowie węzła przesiadkowego
w obrębie dworca PKP przy ul. Piłsudskiego. Z uwagi na
trwające aktualnie roboty związane z budową przyłączy
do sieci wodociągowej, do 23 października mogą występować przejściowe, kilkugodzinne utrudnienia
z dojazdem do poszczególnych posesji.
Wykonawca inwestycji deklaruje, że niemożliwy aktualnie dojazd do ul. Piłsudskiego od ul. Piotrkowskiej
(ze względu na trwające tam prace związane z budową konstrukcji kolejnego fragmentu drogi) zostanie
otwarty po utwardzeniu ulicy poprzez położenie warstwy wiążącej nawierzchni. Ma to nastąpić na przełomie października i listopada.
Trwają także prace nad jak najszybszym uruchomieniem oświetlenia ulicznego, którego wymiana także
jest objęta zakresem inwestycji.
Za wszelkie uciążliwości Miejski Zarząd Dróg
i Transportu przeprasza w szczególności mieszkańców
posesji przy ul. Piłsudskiego oraz uczestników ruchu
Oprac. Katarzyna Gwara
drogowego.

Do najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w
Częstochowie można zaliczyć to znajdujące się na
Wrzosowiaku - ulic Jagiellońskiej, Rydza – Śmigłego i Równoległej. W tym miejscu notorycznie
dochodzi do wypadków i stłuczek. Wkrótce
miejsce to ma być bezpieczniejsze. A wszystko to
za sprawą sygnalizacji świetlnej.
Instalizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic: Jagiellońskiej, Rydza – Śmigłego i Równoległej w
Częstochowie już się rozpoczęła. Inwestycja to efekt
porozumienia z prywatnym inwestorem. - System będzie zintegrowany i zsynchronizowany z działaniem
sygnalizacji na sąsiednich skrzyżowaniach. Ponadto
remontowi zostanie poddana nawierzchnia ul. Rydza
– Śmigłego – mówi Maciej Hasik,
rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i
i Transportu w Częstochowie. - Stosowne prace, wykonane za akceptacją
zarządcy drogi, prowadzi inwestor
zewnętrzny. Działania te powinny pozytywnie wpłynąć na kanalizowanie
się ruchu w obrębie skrzyżowania
nawet po potencjalnym zwiększeniu
jego natężenia. Może na nie wpłynąć
rozpoczęcie działalności firmy (na terenie pobliskiej nieruchomości), która
pokrywa koszty wymienionych zadań
drogowych w ramach porozumienia –
wyjaśnia Maciej Hasik. Realizacja obu
inwestycji zostanie sfinalizowana najpóźniej z końcem listopada bieżącego
roku.
Katarzyna Gwara

TOYOTA RAV IV
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.
84.900 zł

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
32.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,
rok prod. 2009, kraj.

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E,
rok prod. 2018, kraj.,
I – wł.,serwis., f-ra VAT
54.900 zł

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

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

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

FORD FIESTA 1.25 E,
rok prod. 2016

32.900 zł

Wybrane samochody na dzień 18 października 2019 r.
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007
n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n MAZDA CX5 2.2 D, rok prod. 2013,

49.900 zł
5.500 zł
99.000 zł
16.200 zł
18.600 zł
14.800 zł
42.400 zł
29.900 zł
16.800 zł
5.900 zł
37.900 zł
45.900 zł
57.900 zł
31.900 zł
10.400 zł
25.900 zł
67.900 zł

25.900 zł
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
42.900 zł
n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D,
19.000 zł netto
rok prod. 2007,
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
32.900
zł
kraj., F. VAT

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.

7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 TE, 2011,
19.900 zł
kraj., I – wł., serwis
n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł.
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.

12.800 zł
45.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

8.800 zł

ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003
RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł.
SKODA OCTAVIA 1.4 E, 2010, przebieg 62 tys.
kraj., I – wł., serwis
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

5.600 zł
24.600 zł
29.900 zł

n
n
n
n
n

n SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
n
n
n
n
n
n
n

SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

32.900 zł

5.900 zł
22.900 zł
19.900 zł
29.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł

AKTUALNOŚCI
Jesienna edycja

Najmłodsi posadzili
kilkanaście drzew

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, jesienna edycja
akcji „Posadźmy drzewo” została zainaugurowana w ubiegłym tygodniu.
Na początek łopaty chwycili przedstawiciele częstochowskiego samorządu i zasadzili kilkanaście klonów
przy ulicy Kanał Kohna – niedaleko
Galerii Jurajskiej. Teraz w sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej nr 54 między

Promenadą Niemena a Laskiem
Aniołowskim, uczennice i uczniowie
tej szkoły, a także młodzież z Zespołu
Szkół Specjalnych nr 28 i Zespołu
Szkół Samochodowo-Budowlanych
posadziła 17 klonów.
Wkrótce jeszcze więcej zieleni pojawi się wokół wybudowanej dzięki
budżetowi obywatelskiemu tężni
solankowej na Promenadzie. Teren
zostanie obsadzony krzewami i trawami ozdobnymi – będzie tam 240
tawuł japońskich, 192 jałowce sabińskie, 1 klon oraz 56 sztuk trawy
ozdobnej miskant chiński. Nasadzenia finansuje Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Warto podkreślić, że to nie jedyne
przedsiębiorstwo, które włącza się w
akcję ,,Posadźmy drzewo”. Producent
systemów hamulcowych Brembo
oraz huta szkła Stolzle także zadeklarowały już swój udział. Obie firmy

ustalą dokładny zakres i charakter
swojego wkładu w jesienne zadrzewianie Częstochowy z Wydziałem
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.
Z kolei częstochowska Fundacja
Rething w najbliższą sobotę zamierza – wraz z wolontariuszami –
posadzić na terenie między Galerią
Jurajską, torami kolejowymi a Wartą
– 7 grabów i 3 krzaki leszczyny (akcja
w godz. 13-15).
tekst i zdjęcia: Katarzyna Gwara

Jak można włączyć się do akcji?
Do akcji może włączyć się każdy – na miejskich działkach wyznaczono miejsca,
w których instytucje, firmy i osoby prywatne mogą sadzić drzewa, po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta
(tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418, email: osr@czestochowa.um.gov.pl). Gatunki
drzew zalecane do sadzenia to drzewa liściaste takie jak jarząb, klon, dąb,
lipa, jesion, grab, buk, brzoza, a także drzewa iglaste, jak sosna i modrzew. Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach
zieleni miejskiej – szczegóły znajdziemy na stronie magistratu. Termin w
okresie jesiennym trwa do ok. 15 listopada, natomiast w okresie wiosennym
upływa ok. 15 kwietnia, w zależności od ukształtowania się warunków
pogodowych. Pełna informacja Wydziału, łącznie z mapkami lokalizacji:
http://www.czestochowa.pl/page/5853,posadZmy-drzewo-w-czEstochowie—jesieniA.html
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Częstochowa laureatem programu

Wyróżnienie
za symbol

Najlepsi w kraju przedstawiciele
samorządów,
przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz
innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali
Finałowej programu „Symbol
2019 - Nowa Generacja Usług
Publicznych”, która odbyła
się w Katowicach. Częstochowa została nagrodzona w
kategorii „Symbol Polskiej Samorządności 2019”.
Rozpoczęcie finału otworzył
panel dyskusyjny pod hasłem
„Nowoczesność w działaniu
podmiotów z sektora usług publicznych”, podczas którego
uczestnicy poruszali tematy dotyczące m.in. smart jako nowej
wizji ruchu drogowego, efektywnej strategii pozyskiwania
i wykorzystania funduszy unijnych, nowych inwestycji infrastrukturalnych w kontekście
wymogów „zielonej” polityki
energetycznej itd. Podczas wystąpienia „Usługi publiczne jako
marka” znany dziennikarz i prezenter Jarosław Kuźniar mówił,
że także w branżach, które teoretycznie wydają się mało medialne, dbałość o wizerunek i
umiejętne promowanie swoich
sukcesów jest bardzo ważne.
– Właśnie po to powstał program Symbol. Zgromadziliśmy
dziś samorządy, przedsiębiorstwa
oraz instytucje, które działając

na swoich lokalnych rynkach
charakteryzują się najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, sprawnością w pozyskiwaniu
i dysponowaniu środkami unijnymi, dbałością o ekologię, ale
nade wszystko o szeroko pojęte
dobro mieszkańców. Bo to ono
jest najważniejsze – wtórował
mu Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” w
Rzeczpospolitej i „Monitora Rynkowego” w Dzienniku Gazecie
Prawnej, otwierając Galę.
Podczas tegorocznej edycji kapituła nagrodziła 40 podmiotów
z różnych segmentów usług publicznych. W imieniu Miasta Częstochowy nagrodę odebrała Anna
Mielczarek – kierownik Centrum
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta
Częstochowy.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego, Polskiej Izby Ekologii, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska,
Krajowej Izby Gospodarczej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, Związku Województw
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Związku Powiatów Polskich oraz
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym
sponsorem wydarzenia był KGHM,
a główny patronat medialny objął
dziennik Rzeczpospolita.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

centrumwag@gmail.com

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
Cz-wa, al. NMP 3,
tel. 34 365 53 14

l

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

LOMBARD KAPS

l

PILNIE ODKUPIĘ
nowy
lub sprawny
przyrząd
do badania
witamin

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

Vitastiq2

SZYBKA GOTÓWKA za:

tel. 508 157 381

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

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat

Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE 0,8911 ha
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki
cena: 30 000 - do negocjacji
tel. 508 719 237 lub 506 797 760
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

tel. 34 368 19 45

PRACA

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

l

Przyjmę do pracy fryzjerkę
z doświadczeniem
na 1/2 etatu
tel. 601 697 724
Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie
w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek
2.200 zł netto!
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech,

WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel.
61 666 2993

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI
POZNAWCZYCH
od juniora do seniora,
tel. 668 814 587

KURSY na kwalifikowanego
pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych pracowników ochrony
warunkujące przedłużenie
uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ

KUPIĘ

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

obojętny -tel. 663 626 576

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

KUPIĘ płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES
brązowe - 35x35 cm
10 sztuk. Tel.: 509901250
KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM SAMOCHÓD

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

VW Golf V – 2006 r., 1.9 TDI
– przebieg 136 tys. km,
automatyczna skrzynia.
Tel. 508 173 008, 504 209 884

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

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford
Focus GHIA 2006 r., 1.6 TDCI /
przebieg 109 tys. km, FULL OPCJA 10500 zł / do negocjacji. Tel.: 608
825 187

MATRYMONIALNE
SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata,

skromny, uczciwy, bez nałogów
pozna do stałego związku uczciwą
kobietę o dobrym sercu, która kocha
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424
Częstochowa

KUPON
– MOTORYZACJA 	

KUPIĘ

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

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

– KUPIĘ

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

– NIERUCHOMOŚCI

– MATRYMONIALNE

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo –
pozna panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci.
Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

– INNE   

– SPRZEDAM
– PRACA

Treść ogłoszenia:

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

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

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

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

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

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

SPORT SZKOLNY
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Licealiada

„Żeromski”
najlepszy
w piłce nożnej
Zakończyły się pierwsze mistrzostwa w ramach współzawodnictwa
sportowego szkół ponadgimnazjalnych w nowym roku szkolnym
2019/20 na najbardziej usportowiona szkołę ponadgimnazjalną w
mieście Częstochowa. Organizatorem tego współzawodnictwa jest
Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie.
Rozgrywki w piłce nożnej są imprezą rozpoczynajacą się najwcześniej
ze wszystkich dyscyplin. Losowania dokonuje się już pod koniec wakacji - w
ostatnim tygodniu sierpnia podczas
ogólnego zebrania nauczycieli wychowania fizycznego inaugurującego nowy
rok szkolny i sportowy.
Piłka nożna cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród chłopców,
dlatego też wszystkie mecze stały na
wysokim poziomie sportowym. Zawodnicy w poszczególnych reprezentacjach
szkolnych rekrutują się z różnego rodzaju klubów działających nie tylko na
terenie Częstochowy, ale również poza
nią.
Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło
16 drużyn, które w drodze losowania po-

dzielone zostały na cztery grupy eliminacyjne grając systemem każdy z każdym.
Po zakończonych eliminacjach z każdej
grupy dwie najlepsze drużyny awansowały do dwóch grup półfinałowych
grając systemem każdy z każdym. Z
półfinałów drużyna zajmująca pierwsze
miejsce w pierwszej grupie rozgrywała mecz z drużyna zajmującą drugie
miejsce w drugiej grupie. Zwycięzcy rozegrali mecz o I - II miejsce. Z kolei przegrani rozegrali mecz o III – IV miejsce.
Pozostałe drużyny rozegrały mecze o
miejsca V – VIII. Spotkania rozgrywane
były na boiskach przy Technicznych
Zakładach Naukowych i Szkoły Podstawowej nr 50.
Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego broniła drużyna Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im.
Stefana Żeromskiego. Również i w tym
roku szkolnym piłkarze z tej szkoły okazali się najlepsi - mimo że przydarzyła
im się wpadka. W półfinale przegrali
jeden mecz z drużyną „Ekonomika” 11:2!
Trzeba jednak zaznaczyć, że „Ekonomik”
spisywał się doskonale w całych mistrzostwach, jednak w finale musieli
uznać wyższość drużyny „Żeromskiego”
przegrywając 4:2.



zdj. ZS Technicznych



zdj. III LO Biegański



zdj. ZS Ekonomicznych



zdj. ZS Żeromskiego

WYNIKI KOŃCOWE FINAŁÓW
ZS Ekonomicznych – III LO Biegańskiego
ZS Żeromskiego - ZS Technicznych
ZS Kochanowskiego – T Z N
ZS Prusa - II LO Traugutta
III LO Biegańskiego - ZS Technicznych
ZS Żeromskiego - ZS Ekonomicznych

6:3
4:3
1 : 11
7:3
6:2
4: 2

Drużyna ZS Żeromskiego wystąpiła w składzie: Musiałowski Mateusz, Bobrowski
Dawid, Synowiec Kacper, Wrzalik Kacper, Ciepły Kevin, Gawroński Dawid, Pakuła
Patryk, Kuczera Wojciech, Bednarek Szymon, Małek Dawid, Niedźwiedź Adam;
Nauczyciel – Krzysztof Kościański;
Drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych wystąpiła w składzie: Włodarczyk
Oskar, Wróbel Paweł, Błędowski Daniel, Gołębiowski Radosław, Kapkowski Robert,
Jończyk Jakub, Zjawiony Jakub, Grzyb Daniel, Płatek Radosław, Dziwiński Eryk, Ziętara Bartosz;
Nauczyciel – Piotr Merenda;
Drużyna III LO im.Wł.Biegańskiego wystąpiła w składzie: Kuchkowiak Mateusz,
Cierpiał Kuba, Przygocki Marcel, Ciura Kamil, Drab Konrad, Juchnik Paweł, Makles
Grzegorz, Mendela Norbert, Załęski Kacper, Suliga Michał;
Nauczyciel – Krzysztof Cygan;
Drużyna Zespołu Szkół Technicznych wystąpiła w składzie: Mzyk Rafał,
Woszczyna Dominik, Włochowicz Mateusz, Hampel Franek, Piechel Bartosz, Krupa
Kacper, Swazyk daniel, Ledwan Wojciech, Małolepszy Oskar, Poks Jakub, Porada
Konrad, Rumin Dominik;
Nauczyciel – Adrian Pasieka;

LP

MIEJSCE

SZKOŁA

1

I

ZST i O Żeromskiego

2

II

ZS Ekonomicznych

3

III

III LO Biegańskiego

4

IV

ZS Technicznych

5

V

TZN

6

VI

ZS Kochanowskiego

7

VII

ZS Prusa

8

VIII

II LO Traugutta

14.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 18-20 PAŹDZIERNIKA 2019

NIE PRZEGAP!

SPORT

Raków Częstochowa vs Śląsk
Wrocław

Trwa już sprzedaż wejściówek na mecz,
a także biletów na transport klubowy. Te
ostatnie można zakupić przez Internet, a
także w sklepie klubowym w Galerii Jurajskiej. Jest on czynny w godzinach 10:00 22:00. Od 16 października bilety zarówno na
mecz, jak i transport klubowy, będą dostępne
w kasach stadionowych. W dniu meczowym
Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław, wej-

ściówki będzie można nabyć również na
miejscu w Bełchatowie. Klub poinformował,
że kasy na GIEKSA Arednie będą czynne od
godziny 12:00. Osoby, które chcą skorzystać
z klubowego przejazdu, powinny stawić się
na zbiórce o godzinie 15:00. Szczegółowe
informacje o przejeździe znaleźć można na
stronie internetowej Stowarzyszenia Kibiców
„Wieczny Raków”. Z kolei 30 października
Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe
z Olimpią Elbląg w meczu 1/16 TOTOLOTEK
Pucharu Polski. Spotkanie zaplanowano na
godzinę 18:00. Olimpia to zespół z II-ligowych rozgrywek.

14. kolejka II ligii

Skra Częstochowa zmierzy
się z Olimpią Elbląg
W najbliższą sobotę 19 października
Skra Częstochowa zmierzy się na własnym stadionie z Olimpią Elbląg w
ramach 14. kolejki II ligi. Spotkanie zaplanowano na godzinę 15:00.
W poprzednim meczu 13. kolejki II ligi Skra
przegrała 0:3 z Błękitnymi Stargard, przez co
trafiła do strefy spadkowej.-Nasza drużyna dobrze spisuje się w roli gospodarza (13 punktów
w 7 meczach), ale gdy przychodzi powalczyć
o punkty na wyjazdach traci swoje atuty. Tak
naprawdę niezłe spotkanie rozegrała tylko w

Toruniu, ale i tam nie potrafiła wykorzystać
szansy na zwycięstwo tracąc bramkę w 90 minucie. W pozostałych spotkaniach traciła dwa
gole, a w niedzielę w Stargardzie trzy. Nasi piłkarze nie potrafili znaleźć recepty na szybkie
kontry gospodarzy. Tak naprawdę wynik mógł
być jeszcze wyższy – komentuje klub, którego
zdaniem niestabilna forma okazuje się cechą
większości zespołów II ligi. Obecnie Skra zajmuje 15 miejsce w tabeli z ilością 14 punktów.
Tyle samo ma Elana Toruń i Lech II Poznań.
Punkt więcej ma Pogoń Siedlce, dwa punkty
Górnik Polkowice oraz Garbarnia Kraków.

VI edycja żużlowego turnieju

Grand Prix na PGE Narodowym
Wiadomo już, że szósta edycja żużlowego turnieju Grand Prix na PGE
Narodowym w Warszawie zostanie rozegrana 16 maja 2020 roku. Początek
wydarzenia zaplanowano na godz.
19:00. W sportowych zmaganiach
weźmie udział m.in. aktualny Indywidualny Mistrz Świata – Bartosz Zmarzlik.
Oprócz naszego Indywidualnego Mistrza
Świata, wystąpią dwaj inni polscy uczestnicy
cyklu FIM SGP 2020 – Maciej Janowski oraz
Patryk Dudek. Ponadto udział w tych zawodach
weźmie również zawodnik z dziką kartą, którego nazwisko poznamy dopiero wiosną przyszłego roku. Organizatorzy przewidują również
dwóch polskich zawodników rezerwowych.
-W Warszawie zobaczymy przede wszystkim
aktualnego Indywidualnego Mistrza Świata,
Bartosza Zmarzlika, który w październiku 2019
roku sięgnął po to trofeum pierwszy raz w karierze, a dodatkowo dokonał tego jako trzeci
Polak w historii (wcześniej po złoto sięgali

Tomasz Gollob w 2010 roku i Jerzy Szczakiel
w 1973 roku) – informują organizatorzy i dodają - Blisko 55 tys. widzów doskonale bawiło
się podczas poprzedniej edycji, gdy na podium
stanął Patryk Dudek, a zwycięstwo odniósł
Duńczyk, Leon Madsen. Wcześniejsze turnieje
w Warszawie wygrywali Słoweniec Matej Zagar
(2015), Brytyjczyk Tai Woffinden (2016 i 2018)
oraz Szwed Fredrik Lindgren (2017).
– Mamy wreszcie zawodnika, który zostając
trzecim polskim Indywidualnym Mistrzem
Świata na żużlu, poszedł w ślady Tomasza Golloba i Jerzego Szczakiela. Zawody w Warszawie
będą dla nas szczególne i wyjątkowe, ponieważ ciągle czekamy na zwycięstwo Polaka
w stolicy – powiedział Michał Sikora, Prezes
PZM, dodając - PGE Narodowy jest miejscem,
które sprzyja doskonałym zawodom sportowym, a także jednoczy kibiców w dopingu
dla wszystkich żużlowców. Jestem przekonany,
że ci kibice, którzy jeszcze nie byli w Warszawie
na zawodach żużlowych, powinni poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca.

Mecz wyjazdowy

Norwid Częstochowa
vs. APP Krispol Września
Norwid Częstochowa rozegra w sobotę 19 października mecz na wyjeździe
z APP Krispol Września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00.
Mecz odbędzie się w Hali Sportowej SSP
nr 6 przy ul. Słowackiego 41 we Wrześni.
Obecnie Norwid znajduje się na 11
miejscu w tabeli klasyfikacji generalnej z 3
punktami na koncie. Na miejscu 12 znajduje
się SMS PZPS Spała, a w strefie spadkowej na
Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Telefon: 533 302 888

15.

Relacja 4 i 5 kolejki

12. kolejka PKO Ekstraklasy

W poniedziałek 21 października o
godz. 18:00 Raków Częstochowa zmierzy
się ze Śląskiem Wrocław w ramach
12. kolejki PKO Ekstraklasy na GIEKSA
Arenie w Bełchatowie.
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Amatorska
Liga Piłki Nożnej

Drużynami, które wiodą prym w
obecnym sezonie Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej są zespołu Zakład Cukierniczy
Michaś, Jagiellończycy, Perła oraz Koral
Kłobuck. W ubiegłym tygodniu rozgrywkowym drużyny te wywalczyły
komplet punktów, zwyciężając bezkompromisowo z rywalami. Jedynie
Jagiellończycy nie mieli łatwego zdania,
mierząc się z Klubem 54, który wysoko
postawił poprzeczkę.
- Ważne dwa zwycięstwa, co przełożyło się
na sześć punktów i awans w tabeli odniósł
Auto-Dar/Budmix. Patrząc jednak na wyniki
i przebieg obu zwycięskich spotkań trudno
wyrokować czy drużyna ta słabszą dyspozycję
ma już za sobą.
W nadchodzących spotkaniach na szczególną uwagę zasługuje pojedynek ZC Michaś

Zdj. MOSiR

z Jagiellończykami – czyli aktualnego lidera
i wicelidera w klasyfikacji. Dla Michasia, podobnie jak dla Marexu, ZF Group i Team ZWD
& Friends będzie to pracowity tydzień bowiem wszystkie ww. drużyny rozegrają w tym
tygodniu po dwa mecze – relacjonuje Marcin
Mazik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Mecze można oglądać
na żywo na Miejskim Stadionie Piłkarskim
„Raków”, a także poprzez relacje na stronie
internetowej www.mosir.pl.
Wyniki 4 i 5 kolejki:
Perła - Marex
6:0
Kozi i Przyjaciele - TEAM ZWD & FRIENDS 2:6
ZC Michaś - Amator/CNC 14:2
Auto-Dar/Budmix - Grubasy 2:1
Koral Kłobuck - ZF Group 5:1
Kozi i Przyjaciele – Auto-Dar/Budmix 4:5
Exact Systems Klub 54 Jędryka - Jagiellończycy 1:3.

MOSiR przyjmuje zapisy

Szkółka Łyżwiarska
dla dzieci i dorosłych
Ruszyły zapisy na 2 turę Szkółki Łyżwiarskiej dla dzieci w wieku 6-12 lat
oraz dla dorosłych. Częstochowski
MOSiR zachęca osoby zainteresowane
do zgłaszania się. Zajęcia obejmą naukę
jazdy na łyżwach od podstaw oraz kontynuacje nauki rozpoczętej w latach
poprzednich.
Kurs będzie prowadzony przez instruktorów łyżwiarstwa. Obejmuje on łącznie 8
godzin zajęć, które odbywać się będą w soboty i niedzielę o godz. 8:00 (2 grupy) i 9:00
(2 grupy) na Sztucznym Lodowisku przy ul.
Boya-Żeleńskiego 6/8. Koszt uczestnictwa w
szkółce wynosi 180 zł. Uczestnik powinien
być wyposażony w łyżwy, kask oraz grube,
nieprzemakalne rękawiczki. MOSiR infor-

muje, że istnieje możliwość nieodpłatnego
wypożyczenia na miejscu łyżew i kasku
(zalecane jest jednak posiadanie własnych
łyżew). Osoby zainteresowane mogą zapisywać się drogą elektroniczną pod adresem
zapisy@mosir.pl bądź telefonicznie pod nr
34 372 26 32 (od poniedziałku do piątku w
godz. 8-14). Ilość miejsc jest ograniczona.

Harmonogram I tury:

Harmonogram II tury:

l godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla dzieci do-

l godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla dzieci po-

skonalących umiejętności oraz dla dzieci
początkujących
l godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia dla dzieci doskonalących umiejętności oraz dla dzieci
początkujących
l 23.11.2019 r. - początek kursu; kolejne zajęcia odbywać się będą: 24.11, 30.11,
l 01.12, 07.12, 08.12, 14.12, 15.12 – zakończenie kursu.

Zdj. MOSiR

czątkujących i początkujących osób dorosłych (osób nie potrafiących jeździć)
l godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia dla dzieci doskonalących umiejętności oraz dla dzieci
początkujących
l 01.02.2020 r. - początek kursu; kolejne zajęcia odbywać się będą: 02.02, 08.02,
l 09.02, 15.02, 16.02, 22.02, 23.02 – zakończenie kursu.

Żużlowcy Włókniarza

Finał Złotego Kasku

13 i 14 miejscu kolejno SPS Chrobry Głogów
i KPS Siedlce. Przypomnijmy, że w meczu
pierwszej kolejki Krispol 1 ligi z gospodarzem AZS AGH Kraków drużyna KS Norwid
Częstochowa przegrała 0:3. Z zespołem Zaksa
Strzelce Opolskie częstochowska drużyna
zwyciężyła jako gospodarz 3:1, ale kolejne
dwa mecze – na wyjeździe z Luk Politechnika
Lublin przegrała 3:1, podobnie jak w meczu
domowym ze Stalą Nysa.

W miniony piątek 11 października
żużlowcy częstochowskiego Włókniarza
- Adrian Miedziński oraz Paweł Przedpełski startowali w finale Złotego
Kasku. Znaleźli się oni wśród finałowej
szesnastki zawodników.
Finał rozgrywany był na Stadionie im.
Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku. Zwy-

cięzcą zawodów został Krzysztof Kasprzak.
Na pozostałych miejscach podium uplasowali się kolejno Jakub Jamród oraz Piotr
Protasiewicz. Reprezentanci Lwów znaleźli
się natomiast wśród finałowej szesnastki
zawodników. Paweł Przedpełski zająć 10. pozycję, uzyskując 6 punktów, natomiast Adrian
Miedziński uplasował się na 6 miejscu, zdobywając 8 punktów.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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