
Częstochowscy policjanci ostrzegają przed włamywa-
czami i apelują o zabezpieczenie domów i garaży. 
Złodzieje „wchodzą” do domów na różne sposoby. 
Ostatnio upodobali sobie dzielnicę Lisiniec w Często-
chowie.

Ciąg dalszy na str.  3

Częstochowę obiegła infor-
macja, że MPK będzie musiało 
zwrócić 66 milionów złotych 
dofinansowania, które zostało 
przeznaczone na zakup auto-
busów hybrydowych z 
napędem gazowo-elek-
trycznym. Decyzja w tej 
sprawie wcale nie zapadła. - 
Prowadzimy rozmowy z 
Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, które  zmierzają 
do ugodowego rozwiązania za-
gadnień związanych z 
programem – podkreśla Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie. Jedno-
cześnie MPK prowadzi 
działania, które mają pozwolić 
na to, aby do częstochowskiego 
taboru dołączyły inne ekolo-
giczne pojazdy np. zeroemisyjne 
autobusy elektryczne.

Przypomnijmy, MPK - w ramach 
programu „Gazela”, którego celem 
była modernizacja miejskiego ta-
boru oraz uzyskanie wymiernych 
ekologicznych efektów w systemie 
komunikacji miejskiej - otrzymało 
od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska niemal 66 milionów 
złotych na zakup 40 autobusów 
hybrydowych o napędzie gazo-
wo-elektrycznym.  Przetarg na ich 

stworzenie i dostarczenie wygrała 
firma Lider Trading Sp. z o.o. z War-
szawy, producent autobusów marki 
Solbus. To właśnie ona wyproduko-
wała i dostarczyła 25 autobusów 
krótkich, 12-metrowych oraz 15 au-
tobusów przegubowych 18-metro-
wych. Za te pierwsze MPK zapłaciło 
37, 5 mln zł, za drugie natomiast 28 
mln 350 tys. zł.

Zakup autobusów z napędem ga-
zowo-elektrycznym był projektem 

pionierskim w skali kraju. Wpraw-
dzie same hybrydy, czyli pojazdy 
o więcej niż jednym systemie na-
pędu, nie są już niczym niezwykłym, 
bo po polskich miastach jeżdżą, np. 
autobusy spalinowo-elektryczne, 
ale Częstochowa jako pierwsza 
wprowadziła w Polsce - na taką 
skalę - autobusy z napędem gazo-
wo-elektrycznym.

Autobusy długo jednak nie pojeź-
dziły po częstochowskich ulicach. 

Powód? Jeden z pojazdów zapalił 
się. Kierowca w porę zareagował i 
nikomu nic się nie stało. Pojazdy nie 
mogły zostać odesłane w ramach 
gwarancji, bo firma Lider Trading 
splajtowała i ogłosiła upadłość.

W efekcie pojawiły się donie-
sienia mówiące o tym, że MPK bę-
dzie musiało zwrócić 66 milionów 
złotych dofinansowania. Decyzja 
w tej sprawie wcale nie zapadła. 
- Obie strony projektu - NFOŚiGW 

oraz MPK w Częstochowie - są w 
partnerskich relacjach i prowadzą 
stałe negocjacje, które zmierzają 
do ugodowego rozwiązania za-
gadnień związanych z programem 
– podkreśla Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstochowie. - Ma 
ono polegać na tym by główny za-
mysł, który przyświecał pomysło-
dawcom został spełniony – czyli 
osiągnięcie efektu ekologicznego 
i rzeczowego. By tak się stało MPK 
poprzez wykonanie szeregu badań 
i analiz przez kilkanaście ostat-
nich miesięcy szukał rozwiązań we 
współpracy ze specjalistami z całej 
Polski, które by w tym pomogły – 
wyjaśnia. Dzięki temu rozpoczęła 
się współpraca z firmą Autosan, 
która opracowuje rozwiązania po-
zwalające na wprowadzenie takich 
modyfikacji do napędu i innych 
układów częstochowskich auto-
busów hybrydowych, które pozwolą 
na ich bezpieczną eksploatację w 
najbliższym czasie. - Do końca roku 
powinny się zakończyć pierwsze 
testy, które dadzą odpowiedź, kiedy 
byłoby to możliwe. Jednocześnie 
MPK prowadzi działania, które po-
zwolą w najbliższej przyszłości na 
to by do taboru autobusowego czę-
stochowskiego MPK dołączyły inne 
ekologiczne pojazdy np. zeroemi-
syjne autobusy elektryczne – pod-
sumowuje Maciej Hasik.

Katarzyna Gwara

Gmina Olsztyn

Potrzebna pomoc 
dla wieloraczków!

Policja ostrzega

Złodzieje grasują 
na Lisińcu

Trwają negocjacje

Co dalej z częstochowskimi hybrydami?
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Gmina Olsztyn apeluje o pomoc rodzinie ze Zrębic, której w 
lipcu urodziły się pięcioraczki. To właśnie z myślą o nich organi-
zuje między innymi specjalny Bal Charytatywny. Wesprzeć 
rodziców i ich pociechy może jednak każdy z nas. 

Ciąg dalszy na str. 11

Cztery lata w więzieniu spędzi ortopeda pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  
im. NMP w Częstochowie, który był oskarżony o zgwałcenie jednej z pacjentek i doprowadzenie dru-
giej do poddania się innej czynności seksualnej.

Ciąg dalszy na str. 5

ZAPRASZAMY! NIE PRZEGAP!    szczegóły na stronie 2

Częstochowa

Ortopeda oskarżony o gwałt 
usłyszał wyrok
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Policja ostrzega

Złodzieje 
grasują na 

Lisińcu
Dokończenie ze str.  1

Pod koniec października złodzieje włamali się do 
kilkunastu domów i domków szeregowych w dzielnicy 
Lisiniec. Wchodzą do domów m.in. przez garaże i bal-
kony. Wyłamują zamki w drzwiach.

– Mieliśmy spokój przez kilka lat i znów włamy-
wacze przypomnieli sobie o naszej dzielnicy. Za-
bezpieczyłem swój garaż i okna w piwnicach, od 
kilkunastu dni nie śpię spokojnie, każde stuknięcie w 
nocy stawia mnie na równe nogi – opowiada miesz-
kaniec ul. Bełchatowskiej. – Do mojego sąsiada, ulicę 
dalej próbowali wejść przez garaż, nie udało im się, 
ale wyrządzili szkody.

Policja apeluje  do mieszkańców, by zwracać uwagę 
na zaparkowane w rejonach posesji nieznane pojazdy, 
osoby budzące podejrzenie, przebywające w sąsiedz-
twie naszej lub sąsiednich posesji. Złodzieje bowiem 
wcześniej obserwują zwyczaje domowników, spraw-
dzają, kiedy ci wychodzą do pracy lub szkoły.

- Czasem numer rejestracyjny pojazdu, ry-
sopis dziwnie zachowującej się osoby może być 
bardzo pomocny w ustaleniu sprawców, może rów-
nież zapobiec włamaniu – ostrzegają mundurowi.   
Pamiętaj! Zawsze zamykaj drzwi i zabezpiecz okna, nie 
powierzaj kluczy osobom mało znanym, jeżeli zauwa-
żysz podejrzane osoby w twojej okolicy, poinformuj 
o tym najbliższą jednostkę policji pod numerem 997 
lub 112. Po wejściu do domu zamknij za sobą drzwi 
i nie zostawiaj dokumentów i kluczy do samochodu 
w przedpokoju. Każde zabezpieczenie - okna, drzwi 
antywłamaniowe, certyfikowane zamki, alarm czy ro-
lety antywłamaniowe podniosą poziom twojego bez-
pieczeństwa. Pamiętaj także, że twój czujny sąsiad to 
najlepsze zabezpieczenie przed złodziejami.

bea 

O krok od tragedii

Uratowali życie 57-letniemu mężczyźnie

Częstochowa

Jeżo-strefy w miejskich parkach

Policjant z ruchu drogowego czę-
stochowskiej komendy, wspólnie z 
ratownikiem medycznym, uratowali 
57-letniego mężczyznę. Częstocho-
wianin najprawdopodobniej dostał 
ataku padaczki, stracił przytomność i 
przewrócił się na chodnik. Gdyby nie 
szybka reakcja, mogłoby dojść do tra-
gedii.

Sierż. sztab. Tomasz Kluska, policjant 
wydziału ruchu drogowego częstochow-
skiej komendy udzielił pomocy męż-
czyźnie, który prawdopodobnie dostał 
ataku padaczki. Do zdarzenia doszło na 

ulicy Warszawskiej. - Gdy mundurowy do-
jeżdżał radiowozem do ronda, kierowca 
samochodu jadącego z przeciwka zwolnił 
i wskazał policjantowi leżącego kilka 
metrów dalej na chodniku, zakrwawio-
nego mężczyznę. Mundurowy zatrzymał 
auto i wezwał pogotowie – mówi asp. 
szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej 
policji. Okazało się, że mężczyzna nie od-
dycha i nie daje oznak życia. Sierż. sztab. 
Tomasz Kluska natychmiast przystąpił 
do udzielania pomocy przedmedycznej. 
Policjantowi pomógł obecny na miejscu 
mężczyzna, który, jak się okazało, był ra-
townikiem medycznym. Wspólnie pro-

wadzili reanimację do czasu przyjazdu 
karetki pogotowia, która zabrała 57-latka 
do szpitala.

Katarzyna Gwara

Zastanawiacie się, czemu w niektó-
rych miejscach w naszym mieście 
zalegają liście? To celowe działania! 
Miasto nie sprząta ich w parkach i na 
większych skwerach w trosce o schro-
nienie dla jeży żyjących na terenach 
miejskiej zieleni.

Jesienne grabienie liści stało się już 
czynnością powszechną. To, co spada 
z drzew usuwamy ze swoich posesji, a 
także ulic i chodników. Ostatnio jednak 
nie wszystkie grabione liście są usuwane. 
Powód? Sterta liści czy gałęzi to idealne 
schronienie i kryjówka dla jeży. Z tego 
też powodu w parkach i na skwerach 
miejskich powstały w Częstochowie je-
żo-strefy, gdzie nikt nie grabi i nie będzie 
grabił liści. Są wśród nich bowiem ukryte 
„domki” dla tych pożytecznych, małych 
ssaków. Strefy dla jeży można znaleźć 
w parkach Staszica i 3 Maja pod Jasną 
Górą, na skwerze Solidarności, w parku 
Narutowicza, przy promenadzie Czesława  
Niemena, na skwerach Gniatkowskiego 
czy Kaliny Jędrusik. „Domki” usytuowane są 
pomiędzy drzewami w bocznych częściach 
parków i skwerów, tak, aby zmniejszyć ry-
zyko ich zniszczenia.

Na pomysł wpadli pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Urzędu Miasta Częstochowy oraz 
Działu Usług Zewnętrznych Częstochow-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

- W czasie, kiedy presja sprzątania liści 
jest duża i chcemy się ich pozbyć, inicja-
torzy akcji zachęcają właścicieli prywat-
nych posesji i innych administratorów 
terenów zielonych: zastanówmy się czy 
nie warto  zostawić czegoś dla jeży… Niech 
mają gdzie się schronić – informują przed-
stawiciele magistratu.

Apelują też do mieszkanek i miesz-
kańców: jeżeli podczas późnojesiennych 
spacerów spotkacie zalegającą górkę 
liści, nie niszczcie jej – może tam spać 
jeż! - Zanim posprzątacie wszystkie liście 
w swoim ogrodzie – najpierw sprawdźcie, 
czy już nie śpi tam jeż – podsumowują.

Katarzyna Gwara

zdj. KMP w Częstochowie

zdj. Urząd Miasta Częstochowa
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Klub Akwarystów zaprasza

Rybki  
i nie tylko...

Sezon rozpoczęty

Czas na łyżwy!

Stop SMOG!

Wspólnie dbajmy  
o jakość powietrza

Klub Akwarystów zaprasza na trady-
cyjną, comiesięczną wystawę. Poza 
rybami pasjonaci, którzy w niedzielę 
(17.11.) pojawiają się w VI Liceum Ogól-
nokształcącym im. J. Dąbrowskiego (ul. 
Łukasińskiego 40), będą mieli okazję zo-
baczyć ptaki egzotyczne oraz rośliny 
akwariowe. Wstęp na wystawę jest wolny.

Wszystko zaczęło się wiele lat temu. W 1995 
roku Marian Majer postanowił po raz pierwszy 
zorganizować wystawę akwarystyczną. Na po-
czątku był sam. Później stopniowo dołączali 
do niego kolejni pasjonaci. Obecnie hodowcy 
spotykają się przeważnie w każdą ostatnią nie-
dziele miesiąca (w grudniu wyjątkowo odbywa 
się jednak wcześniej). Są to wystawcy zarówno 
z naszego miasta, jak i ze Śląska. Łączy ich 
jedno – wszyscy bez wyjątków mogą pochwalić 
się pięknymi zbiornikami i doskonale utrzyma-
nymi rybami.

Podczas wystawy można zamienić, oddać, 
przyjąć najróżniejsze gatunki ryb. Zazwyczaj 
wystawiane są te najbardziej popularne, które 
bezproblemowo się rozmnażają. Zawsze jest 
dużo mieczyków, molinezji, gupików, kirysów, 
zbrojników niebieskich, skalarów oraz we-
lonek. Oczywiście nie brakuje także gatunków 
bardzo wymagających. Zarówno amatorzy, jak i 
prawdziwi miłośnicy znajdą coś dla siebie, coś 
co chętnie zobaczą w swoim prywatnym, pod-
wodnym świecie. Hodowcy oferują także po-
karmy, sprzęty renomowanych firm, preparaty 
pielęgnacyjne i lecznicze. Każdy może kupić 
również rośliny akwariowe. Znajdą się zarówno 
te dla początkujących, jak i te dla wymagających 
sympatyków podwodnych ogrodów. W czasie 
wystaw akwaryści wymieniają się wiedzą i do-
świadczeniem. Zainteresowanych tradycyjnie 
nie brakuje. Wystawę systematycznie odwie-
dzają pasjonaci i amatorzy. Dzieci, młodzież i 
starsi. Solo, w parach i całymi rodzinami. Wstęp 
na wystawę jest wolny.

Katarzyna Gwara

Kontrola L-4

Pamiętaj  
o aktualnym 

adresie

Wyprawa do Nanchang

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów  
na prestiżowym festiwalu w Chinach

6th Nanchang International 
Military Tattoo to prestiżowy 
festiwal orkiestr wojskowych, 
który odbył się na początku li-
stopada w chińskim mieście 
Nanchang. Do udziału w tym 
wielkim wydarzeniu zapro-
szona została Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Mykanów. 
To niewątpliwy zaszczyt i wy-
różnienie.

Festiwal rozpoczął się 2 listo-
pada paradą inauguracyjną, w której 
udział wzięły łącznie 24 formacje z 
Chin, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, 
Singapuru, Egiptu, Nowej Zelandii, 

Chorwacji, Kolumbii a także Irlandii. 
Polskę reprezentowała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mykanowie. W 
kolejnych dniach odbywały się po-
kazy musztry paradnej m.in. na pla-
cach Xinyi Square, Chengbihu Park, 
Bayi Square, Rongchuang Paradise 
oraz Tengwang Pavilion. W Nan-
chang National Sports Center miały 
miejsce główne obchody i tam też 
odbyła się uroczysta ceremonia 
zamknięcia festiwalu. Mykanowska 
orkiestra w ramach wydarzenia 
dała ponadto koncert specjalny 
w Jiangxi Agricultural University. 
Chińska publiczność usłyszała 

między innymi takie utwory jak 
Marsz Szlakiem Brdy, Prząśniczkę 
czy Etiudę Rewolucyjną. Wydarzenie 
miało na celu wspieranie przyjaźni  
i wymianę kulturalną między 
uczestniczącymi krajami z całego 
świata. Kapelmistrz Krzysztof Wit-
czak wziął udział w oficjalnym 
spotkaniu z organizatorami oraz 
włodarzami prowincji Jiangxi.

Dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP Mykanów zaproszenie 
do udziału w 6th Nanchang Inter-
national Military Tattoo było za-
szczytem i wyróżnieniem przede 
wszystkim, dlatego że zespół miał 
możliwość reprezentować kraj, po-
wiat częstochowski i swoją małą 
ojczyznę – gminę Mykanów tuż 
obok wysokich rangą zawodowych 

orkiestr wojskowych. Dla młodych 
muzyków to niezwykłe doświad-
czenie było spełnieniem muzycz-
nych ambicji. Ponadto członkowie 
orkiestry mieli możliwość obcować 
z inną kulturą i poznać miasto Nan-
chang. Organizatorzy zapewnili 
zaproszonym grupom m.in. zwie-
dzanie muzeum pereł i jedwabiu, 
a także pawilonu Tengwang, który 
jest uważany za jedną z trzech słyn-
nych wież w regionie na południe 
od rzeki Jangcy. Podróż do Chin 
była dużym wyzwaniem dla orkie-
stry pod względem logistycznym 
i finansowym. Udział w festiwalu 
nie byłby możliwy bez wsparcia 
Fundacji Orlen - Dar Serca, Po-
wiatu Częstochowskiego, Gminy 

Mykanów, a także partnerów or-
kiestry m.in. Banku Spółdzielczego 
w Mykanowie. Sponsorzy uwzględ-
niając wysoki poziom artystyczny 
zespołu, znakomite wyniki w kon-
kursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, a także godne 
reprezentowanie naszego regionu 
postanowiły pomóc mykanowskim 
muzykom w zrealizowaniu azjatyc-
kiego wyjazdu.

Przypomnijmy, że to już druga tak 
daleka wyprawa orkiestry. W ubie-
głym roku wzięła ona udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
w Szanghaju, co zaowocowało za-
proszeniem na tegoroczny 6th Nan-
chang International Military Tattoo.

Paula Nogaj

Miłośnicy łyżwiarstwa ode-
tchnęli z ulgą. Wreszcie mogą 
poszaleć na lodowej tafli przy 
ul. Boya-Żeleńskiego. Obiekt 
jest czynny codziennie, od go-
dziny 10.00 do 20.00.

Ze sztucznego lodowiska przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 można 
korzystać codziennie w godzinach 
10.00  - 20.00. O wszelkich zmia-
nach w funkcjonowaniu lodowiska 
(choćby w związku z warunkami 
atmosferycznymi czy świętami) 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
będzie informował na bieżąco na 
swojej stronie internetowej: http://
mosir.pl/ lub pod numerami te-
lefonów: 34 360 60 65,  603 267 
090 (lodowisko przy ul. Boya Żeleń-

skiego), 605 475 548 (ślizgawka na 
terenie kortów tenisowych). Tam 
również zamieszczone są regula-
miny, cenniki, zasady naliczania 
opłat itp.

Systemy kasowe obiektów są do-
stosowane do korzystania z kart: 
„Częstochowski Senior”, „Rodzina 
+”, „Karta Dużej Rodziny” i „Często-
chowska Karta Mieszkańca”.

Jednocześnie MOSiR informuje, że 
trwają prace związane w uruchomie-
niem bezpłatnej, Miejskiej Ślizgawki w 
parkach podjasnogórskich, która - po-
dobnie jak w roku ubiegłym - będzie 
zlokalizowana na terenie Miejskich 
Kortów Tenisowych przy ul. 3 Maja. 
Obiekt będzie czynny w godz. 10.00-
20.00, koszt wypożyczenia łyżew - 5 zł.

Katarzyna Gwara

Od 1 stycznia do 14 listopada 
częstochowscy strażnicy miejscy 
przeprowadzili na terenie miasta 
1985 kontroli domowych ko-
tłowni. W ponad 330 przypadkach 
ujawniono nieprawidłowości.

- Osoby, które w domowych pie-
cach spalały śmieci i przyczyniały 
się do pogorszenia jakości powietrza 
otrzymywały mandaty, były pouczane, 
albo skierowano wnioski o ukaranie 
do Sądu – mówi Artur Kucharski, 
rzecznik prasowy straży miejskiej.

W ubiegłym roku dyżurni często-
chowskiej straży miejskiej otrzymali 

w sumie 3180 zgłoszeń w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarką 
odpadami. Część pochodziła jednak 
od mieszkańców sąsiednich gmin z 
powiatu częstochowskiego.

Częstochowska straż miejska przy-
pomina, że może kontrolować tylko 
posesje na terenie naszego miasta. - 
W sąsiednich gminach zgłoszenia do-
tyczące spalania śmieci w domowych 
piecach należy zgłaszać do właści-
wych urzędów czy służb działających 
na ich terenie i posiadających odpo-
wiednie kompetencje w tym zakresie 
– podsumowuje Artur Kucharski.

Katarzyna Gwara

Jesteś chory? Idziesz na zwolnienie lekarskie? 
Pamiętaj, aby podać lekarzowi aktualny adres, 
pod którym będziesz przebywał w czasie choro-
bowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu w trakcie 
niezdolności do pracy, poinformuj o tym praco-
dawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany.

Zdarza się, że nie zawsze w systemie e-ZLA wid-
nienie aktualne miejsce zamieszkania chorego. Bywa 
tak, że adres zameldowania nie ma nic wspólnego z 
tym, pod którym pacjent stale przebywa. Dlatego już w 
tracie wizyty  w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu 
e-zwolnienia, chory powinien przekazać lekarzowi wy-
stawiającemu eZLA, pod jakim adresem będzie prze-
bywał podczas choroby. To właśnie ten, aktualny adres 
pobytu, powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim.  
- Bywa i tak, że w trakcie choroby okazuje się, że potrze-
bujemy pomocy innych i przenosimy się do rodziców, 
którzy w tym czasie zaopiekują się nami. Dlatego w 
takiej sytuacji, gdy już po wystawieniu e-zwolnienia, 
zmieniliśmy miejsce pobytu, musimy poinformować o 
nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. Mamy na to 3 dni od wystąpienia 
tej okoliczności - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwol-
nienia lekarskiego umożliwi przeprowadzenie kontroli 
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jest 
to bardzo istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność 
chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną 
odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

- Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma 
prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, ale uprawnieni płatnicy składek, którzy 
wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają po-
wyżej 20 osób). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy 
zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy 
chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego 
przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie 
np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne 
prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia – 
podsumowuje Beata Kopczyńska.

Katarzyna Gwara
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Częstochowianin Kuba Bo-
ciąga, wokalista zespołu 
AmperA, postawił sobie cel od-
wiedzenia 100 krajów przed 
ukończeniem 40. roku życia. 
Jego projekt ma również cha-
rakter charytatywny. Wokalista 
chce w ten sposób pomóc trzy-
nastoletniemu Szymkowi, 

który jest bardzo chory. - 
Szymek nie może zwiedzać, 
więc ja zwiedzam dla niego. 
Później oczywiście zdaję mu 
szczegółową relację i wspólnie 
oglądamy zdjęcia. Przy okazji 
pomagam w rozpropagowaniu 
zbiórki, z której dochód zo-
stanie przeznaczony na jego 
rehabilitację – wyjaśnia Kuba.

Kuba Bociąga tej pory był w 89 
krajach na sześciu kontynentach. - 
Co prawda czterdziestka zbliża się 
nieubłaganie, ale powinienem się 

spokojnie wyrobić – mówi ze śmie-
chem. - Z Europy do odwiedzenia zo-
stała mi tylko Macedonia Północna. 
W marcu planuję podróż do Azerbej-
dżanu. Potem na celownik biorę Au-
stralię i Fiji. Kolejny etap to Liban. Na 
zakończenie zostawię sobie Karaiby 
– zdradza. Projekt Kuby ma rów-

nież charakter charytatywny. W ten 
sposób chce pomóc trzynastolet-
niemu Szymkowi Noszczyńskiemu, 
który ma zdiagnozowaną rzadką i 
poważną wadę genetyczną Mono-
somia 1p36, choruje na padaczkę, 
ma też wadę serca - kardiomiopatię 
gąbczastą. Chłopiec nie może cho-
dzić. - Mama Szymka zwróciła się do 
mnie z prośbą o pomoc. Wspólnie 
wymyśliliśmy, że dzięki moim po-
dróżom można rozpropagować 
zbiórkę, z której dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie i rehabi-
litację chłopca – opowiada Kuba. 
- Szymek nie może zwiedzać, więc 
ja zwiedzam dla niego. Stawiam 
kroki w odległych krajach swoimi 
nogami, ale oczami i sercem 
Szymka. Później oczywiście zdaję 
mu szczegółową relację, wspólnie 
oglądamy zdjęcia i przeglądamy 
mapę. Chłopiec jest bardzo wesoły, 
uśmiech nie schodzi mu z twarzy. 
Zawsze z zainteresowaniem słucha 
moich opowieści z podróży. Cieszę 
się, że dzięki mojej pasji mogę mu 

w jakimś stopniu pomóc – podsu-
mowuje Kuba Bociąga.

Szymek jest podopiecznym Fun-
dacji im. Julki Bonk „Walcz o Mnie”. 
Wesprzeć go może każdy z nas. 
Pieniądze ze zbiórki zostaną prze-
znaczone na leczenie i rehabilitację 
chłopca.

Katarzyna Gwara
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Apel do rodziców

Nie wypisujcie 
absurdalnych 

zwolnień z w-fu

Sąd był innego zdania

Twierdzili, że 
zostali zaatakowani 
przez policjantów

Na dziesięć miesięcy ograniczenia wolności i 
świadczenie w tym czasie nieodpłatnej pracy spo-
łecznej w wymiarze 30 godzin miesięcznie Sąd 
Rejonowy w Częstochowie skazał dwójkę oskarżo-
nych o naruszenie nietykalności cielesnej i 
znieważenie policjantów. Zobowiązał ich również 
do przeproszenia policjantów i wpłacenia po tysiąc 
złotych nawiązki na Fundusz Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sprawa miała swój początek w maju 2017 roku. Po-
licjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Często-
chowie, jadąc ulicą Okulickiego zauważyli stojącą na 
poboczu parę z dwojgiem małych dzieci. - Gdy policjanci 
przejechali, kobieta i mężczyzna wraz z dziećmi, pomimo 
dużego ruchu pojazdów i nie zważając na bezpieczeństwo 
swoje, dzieci oraz innych uczestników ruchu drogowego, 
przebiegli na drugą stronę jezdni w miejscu niedozwo-
lonym – podkreślali mundurowi. Miejsce, w którym doszło 
do wykroczenia to droga krajowa, dwujezdniowa, prze-
dzielona pasem zieleni, a każda z jezdni ma po dwa pasy 
ruchu w obu kierunkach. - W związku z popełnionym przez 
mężczyznę i kobietę wykroczeniem policjanci pojechali 
w ich kierunku z zamiarem zwrócenia uwagi. Już od sa-
mego początku interwencji m.in. podczas legitymowania 
kobieta i mężczyzna nie wykonywali poleceń funkcjona-
riuszy i byli agresywni wobec policjantów. Między innymi 
oboje straszyli interweniujących wobec nich munduro-
wych, żądając odstąpienia od czynności – opowiadali.  
- W związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funk-
cjonariuszy, zmuszaniem ich przy pomocy groźby i sto-
sowania przemocy do zaniechania prawnej czynności 
służbowej oraz znieważenia interweniujących policjantów 
wulgaryzmami, mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani – 
dodali funkcjonariusze. Całe zajście zostało udokumen-
towane na nagraniu z telefonu zatrzymanego. Policjanci 
tłumaczyli, że w trakcie interwencji dzieci pary stały obok, 
a zaopiekowała się nimi kobieta – przedszkolanka, która 
jednocześnie była przypadkowym świadkiem całego zaj-
ścia. Na miejsce przyjechał dodatkowy patrol z policjantką, 
która również zajmowała się dziećmi do czasu przyjazdu 
wskazanej przez zatrzymanych babci dzieci. Sprawa miała 
swój finał w sądzie. Ten skazał dwójkę oskarżonych na 
dziesięć miesięcy ograniczenia wolności i świadczenie 
w tym czasie nieodpłatnej pracy społecznej w wymiarze 
30 godzin miesięcznie. Zobowiązał ich również do prze-
proszenia policjantów i wpłacenia po tysiąc złotych na-
wiązki na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej oraz 5 tys. zł tytułem zwrotu kosztów 
związanych z ustanowieniem pełnomocnika oskarżycieli 
posiłkowych. Wyrok jest nieprawomocny, a stronom przy-
sługuje środek odwoławczy w postaci apelacji.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Ortopeda oskarżony  
o gwałt usłyszał wyrok

Tęczowa Matka Boska

Poszukują osób, które 
poczuły się urażone

Uczestnicy II Marszu Równości w Częstochowie nieśli m.in. ob-
razki z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej 
aureoli. Kilka osób poczuło się urażonych i złożyło w tej sprawie 
doniesienie do prokuratury. - Osoby, których uczucia religijne w 
tym dniu zostały obrażone, proszone są o kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym KMP w Częstochowie – apelują policjanci.

Przypomnijmy, początkowo postępowanie w tej sprawie zostało umo-
rzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Częstochowska 
prokuratura uznała bowiem, że osoby niosące wizerunek Matki Bożej Czę-
stochowskiej z tęczową aureolą nie dopuściły się przestępstwa obrazy 
uczuć religijnych. Później jednak zmieniła zdanie i sprawie postanowiono 
się przyjrzeć bliżej. Efekt? Częstochowscy policjanci poszukują osób, któ-
rych uczucia religijne 16 czerwca zostały obrażone. Proszone są one o kon-
takt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Częstochowie lub bezpośrednio z 
referentem prowadzącym postępowanie asp.szt. Dariuszem Szabelak.

Katarzyna Gwara

- Uczniowie są w coraz gorszej kondycji fi-
zycznej - ostrzegają lekarze. Pomagają im w tym 
rodzice, którzy traktują wychowanie fizyczne 
jako zbędny przedmiot i wypisują absurdalne 
zwolnienia z ćwiczeń.

 
- Córkę bolały mięśnie po ostatnim WF-ie, syn ma 

odciski na dłoniach od joysticka,   syn się poci, źle 
się czuje, nie ma stroju gimnastycznego, nie może 
ćwiczyć z powodu nadwagi - to rodzicielskie uspra-
wiedliwienia do siedzenia ucznia podczas zajęć wy-
chowania fizycznego na ławce.

Nauczyciele czytając takie zwolnienia załamują 
ręce. - Nikogo nie zmusimy do gry w siatkówkę, czy 
pływania na basenie - mówi nauczyciel wychowania 
fizycznego. - Na moich lekcjach staram się jednak 
angażować wszystkich do ćwiczeń, wymyślam co 
mogę, by moje zajęcia były atrakcyjne. Dzieci lubią 
gry zespołowe.

Sprawność dzieci spada z roku na rok. Dzieci nie 
lubią „fikołków” i wolą ławki. Z danych statystycz-
nych wynika, że chłopcy w wieku ok. 10 lat potrafią 
wytrzymać w zwisie na drążku przez osiem sekund. 
To o siedem sekund krócej niż 20 lat temu.

Tymczasem nie sami rodzice zwalniają dzieci  
z wuefu, ale i lekarze wypisują zwolnienia. Także fora 
internetowe są pełne rad, jak zdobyć zwolnienie, np. 
Iwonka pyta: „Wiecie jak załatwić zwolnienie z wf? 
Jestem w klasie maturalnej, mam 4 godziny i przez 
ten cholerny wf, na którym i tak nic nie robimy dwa 
razy w tygodniu muszę siedzieć w szkole do późna”. 
Padają odpowiedzi: „Idź prywatnie do lekarza po-
wiedz, że bolą cię plecy… Podobno można też 
wmówić lekarzowi nadciśnienie tętnicze, czy nad-
czynność tarczycy”.

Opuszczanie wf, brak ruchu ma często fatalne 
skutki. Dzieci dotyka otyłość, wady postawy, cu-
krzyca i inne choroby. Specjaliści twierdzą, że nie-
chęć dziecka do uczestnictwa w zajęciach wych. 
fizycznego nie jest wystarczającym powodem  
do zwolnienia.

- Czy niechęć do lekcji matematyki jest wystarcza-
jącym powodem do zwolnienia ucznia z tych zajęć? 
Nie, podobnie jest z wuefem. Aktywność fizyczna jest 
bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka, 
może nawet ważniejsza niż inne przedmioty szkolne. 
Obecnie większość aktywności fizycznej polskich 
dzieci odbywa się w  ramach zajęć wf. Zwolnienie 
z  zajęć wf jest możliwe w  przypadkach szczegól-
nych, gdy niechęć wynika z zaburzeń psychiatrycz-
nych - lęki, fobie i wymaga odpowiedniego leczenia. 
W  takim przypadku decyzja należy do psychiatry - 
wyjaśnia pediatra.

bea

Dokończenie ze str.  1
Przypomnijmy, pod koniec wrze-

śnia ubiegłego roku jedna z pa-
cjentek ortopedy zgłosiła się na 
policję. Z jej relacji wynikało, że 
podczas wizyty kontrolnej, lekarz 
miał użyć siły fizycznej i wykorzy-
stać seksualnie. Kobieta poruszała 
się o kulach, ponieważ wcześniej 
przeszła zabieg ortopedyczny. Po 
przesłuchaniu i przeanalizowaniu 
innych dowodów, prokurator uznał, 
że mogło dojść do przestępstwa. 
Lekarz został zatrzymany i przesłu-
chany. Do winy się jednak nie przy-
znał. Medyk został aresztowany na 
trzy miesiące. Po kilku tygodniach 
usłyszał kolejny zarzut. Do śledczych 
zgłosiła się bowiem kolejna kobieta, 
która twierdzi, że też została wyko-
rzystana. W jej przypadku do prze-
stępstwa miało dojść przed trzema 
laty. Kobieta zgłosiła się do policji po 
takim czasie, ponieważ dowiedziała 
się, że kilka tygodni wcześniej ten 
sam lekarz usłyszał zarzut gwałtu na 
innej pacjentce.

Michał S. usłyszał więc dwa 
zarzuty. - W przypadku zdarzenia  

z 30 września 2018 roku, w akcie 
oskarżenia znalazł się zarzut doty-
czący zgwałcenia pacjentki na te-
renie szpitala. W drugim przypadku 
z czerwca 2015 roku, uznano, że do 
zgwałcenia nie doszło, ale stwier-
dzono, że pacjenta została zmuszona 
do poddania się tzw. innej czynności 
seksualnej – mówił prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. Lekarz 
przyznał się, że oczywiście obie 
panie leczył, ale do winy się nie 
przyznał.

Śledztwo w tej sprawie trwało 
zaledwie dwa miesiące. Medyk trafił 
do aresztu. Teraz usłyszał wyrok – za 
gwałt skazał go na karę trzech i pół 
roku pozbawienia wolności, a za do-
prowadzenie innej do poddania się 
innej czynności seksualnej - na pół-
tora roku. Lekarz ma również zakaz 
wykonywania zawodu przez cztery 
lata. Sąd zobowiązał go również do 
wypłaty pokrzywdzonym nawiązek 
w kwotach 50 tys. zł i 20 tys. zł. 
Wyrok nie jest prawomocny.

Katarzyna Gwara

Akcja charytatywna

100 krajów dla 100 kroków Szymka

18 grudnia w Hali Spor-
towej Częstochowa przy 
ulicy Żużlowej odbędzie się 
świąteczny koncert. Wśród 
gwiazd będzie między in-
nymi Justyna Steczkowska. 
Dochód z imprezy zostanie 
przekazany rodzinie Szymka.

Nr konta: IdeaBank 
41 1950 0001 2006 0099 7698 0003 
Tytuł: 
100 krajów dla 100 kroków Szymka



Droga Do Wolności

Święto Niepodległości to jedno z 
najważniejszych świąt dla wszystkich 
Polaków. Uczniowie VII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
wzięli udział w uroczystości mającej 
podkreślić wagę tego wydarzenia.

12. listopada w naszej szkole odbyła 
się akademia z okazji Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.

Scenariusz uroczystości składał 
się z krótkiego przedstawienia trudnej 
drogi do wolności, jaką musieli pokonać 
rodacy a także z wierszy upamiętnia-
jących ich poświęcenie. Uczennice i 
uczniowie klas 1h, 2a, 3e, 3f, 3c  recyto-
wali teksty: L. Staffa, W. Szymborskiej, 
J. Jasińskiego, A. Asnyka, M. Konopnic-
kiej, K. Przerwy-Tetmajera.

Niewątpliwą atrakcją uroczystości 
były wykonania pieśni i piosenek zwią-
zanych z tematyką święta. Były to: Rota, 
Noc - Panny wyklęte, Dziś idę walczyć 
mamo, Taki kraj, Nie pytaj o Polskę oraz 
Kocham wolność.

Uczniowie wzięli udział w zbiorowym 
zaśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego 
oraz Roty. Z entuzjazmem przyjęli wy-
konanie przez szkolny zespół muzyczny 
piosenek patriotycznych z tekstami  w 
aranżacji współczesnej,  a więc bliskiej 
młodym ludziom. 

Uroczystość otrzymała bardzo cie-
kawą i ładną oprawę plastyczną, jej 
autorami byli uczniowie klasy 3f. Nad 
przebiegiem uroczystości czuwały p. 
prof. K. Wilk i  p. prof. E. Lutostańska.

Kopernik News

W roku szkolnym 2019/2020  Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zorga-
nizowało akcję zatytułowaną „Szkoła 
pamięta”, której celem jest zachęcanie 

przedszkoli, szkół i placówek oświa-
towych do organizowania działań 
upamiętniających ważne postaci i wy-
darzenia. 

Święto Zmarłych jest szczególnym 
dniem pamięci o tych, którzy odeszli. 
Tego dnia gromadzimy się przy grobach 
naszych bliskich, by wspólnie wspo-
minać ich życie, czas z nimi spędzony. 
Rolą szkoły i wychowawców jest za-
szczepić i pielęgnować w uczniach tę 
pamięć, chęć uczestniczenia w życiu 
społecznym, poznawanie historii naro-
dowej i lokalnej.

Uczniowie VII LO wraz z nauczycie-
lami – p. prof. Ewą Lutostańską oraz p. 
prof. Katarzyną Wilk podjęli działanie 
mające na celu wspieranie akcji „Szkoła 
pamięta”. 25. października grupa li-
cząca 50 osób wybrała się na często-
chowski Cmentarz Kule, by wspólnie 
odwiedzić i uporządkować groby zwią-

zane z wydarzeniami historycznymi oraz 
mogiły bezimienne i zapomniane. Mło-
dzież zaopatrzona w rękawice, grabie 
i worki kilka godzin pracowała wraz z 
wychowawcami, by w dniu 1. listopada 
miejsca pamięci historycznej wyglą-
dały czysto i schludnie. Piękna pogoda 
sprzyjała pracy, promyki słońca rozświe-
tlały groby i pomniki, co sprzyjało roz-
mowom i wspominkom.

Kopernik News

Zbiórka dla rodaków z Kresów

8. i 9. listopada 2019 roku uczniowie 
VII LO wraz z opiekunami – p. prof. Kata-
rzyną, Kaczmarek, p. prof. Małgorzatą Mą-
kowską, p. prof. Sylwią Płaczek, p. prof. 
Ewą Lutostańską oraz p. prof. Katarzyną 
Wilk wzięli udział w zbiórce charytatywnej 
dedykowanej rodzinom polskim z Kresów. 
Pomysłodawcą akcji jest Towarzystwo 
Patriotyczne „KRESY”, działające  w Czę-
stochowie już od piętnastu lat. 

Zbiórka odbywała się w naszym mie-
ście w sieci sklepów Biedronka.

 Młodzież zachęcała klientów sklepu 

do zakupu przynajmniej jednego pro-
duktu, który mogliby ofiarować dzieciom 
i rodzinom z Kresów. W koszach na-
szych wolontariuszy w Biedronce przy 
ulicy Gajcego znalazły się m. in. czeko-
lady, batony, ciastka, ryż, mąka, cukier, 
kasza, olej, płatki owsiane – produkty o 
długim terminie ważności.

W tym roku zebrane dary będą prze-
kazane dzieciom w polskich szkołach 
nie tylko na Litwie, ale też na Białorusi 
i na Ukrainie. Koordynatorem akcji jest 
prezes Towarzystwa Patriotycznego 
ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej przy ul. Michałowskiego w 
Częstochowie. Zgodnie z coroczną tra-
dycją tiry wypełnione darami z Polski 
wyruszą na Wileńszczyznę, kolejny raz 
realizując akcję „Mikołaj na Wileńsz-
czyźnie. Cieszymy się, że mieliśmy choć 
maleńki udział we wspieraniu naszych 
rodaków mieszkających poza granicami 
ojczyzny.

Kopernik News
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Częstochowski TZN w Łodzi

W dniu 24 października 2019 r. Rada 
Rodziców, przy Technicznych Zakładach 
Naukowych w Częstochowie zorgani-
zowała wycieczkę, będącą zarazem na-
grodą jak i formą motywacji do dalszych 
wysiłków, dla uczniów z najwyższą 
średnią ocen oraz najlepszą frekwencją 
w roku szkolnym 2018/2019. Za cel 
wyprawy obrane zostało miasto, które 
Reymont wysławiał na kartach „Ziemi 
obiecanej”, czyli Łódź. 

Pierwszym punktem wycieczki był 
Pałac Izraela Poznańskiego. Jest to tzw. 
„łódzki Luwr”, jeden z najekskluzywniej-
szych polskich pałaców. Już po prze-
kroczeniu drzwi dech zapiera niezwykle 
przestronny i majestatycznie zdobiony 
hol z galową klatką schodową, wyło-
żoną secesyjną, mahoniową boazerią. 
Po poznaniu historii i wysłuchaniu pre-
lekcji przewodnika uczniowie przeszli 
do „Manufaktury”- największego w Eu-
ropie Wschodniej centrum handlowo 

– usługowo - rozrywkowego, które 
zlokalizowane jest na terenach byłej 
fabryki wspomnianego wyżej Izraela 
Poznańskiego.

Po dwugodzinnej przerwie na obiad 
i zakupy grupa ruszyła na spacer naj-
dłuższą ulicą Łodzi- Piotrkowską. 
Uczniowie mieli okazję ujrzeć Plac Wol-
ności, pasaż Róży w „lustrzanej kamie-
nicy”, ławeczkę Juliana Tuwima i Aleję 
Gwiazd. Ostatnim punktem wyprawy było 
nowo otwarte Centrum Nauki i Techniki 
EC1. Młodzież stanęła na trzech ścież-
kach edukacyjnych: „Przetwarzanie 
energii”, „Mikroświat-Makroświat” oraz 
„Rozwój wiedzy i cywilizacji”. Ponadto 
każdy z uczestników odwiedził kino 
sferyczne 3D zbudowane w srebrzystej 
kuli w miejscu, w którym historycznie 
zainstalowany był drugi turbogenerator 
Elektrowni Łódzkiej. Kula mieści 10-me-
trowy ekran sferyczny. Po intrygującym 
seansie o przestrzeni kosmicznej i ma-
terii, ostatnie godziny w mieście kine-
matografii i przemysłu włókienniczego, 
umilił wszystkim pokaz prowadzony na 
żywo przez prezenterów Centrum Nauki 
i Techniki w planetarium EC1. 

W ten sposób jednodniowy wyjazd po-
zwolił uczestnikom wycieczki doświadczyć 
nauki w sposób najlepszy, czyli namacalny, 
poznać historię i niezwykłą kulturę „lodzer-
menschów”. Przyczynił się również do zin-
tegrowania szkolnej społeczności.

Wyprawa zakończyła się gromkimi 
brawami dla pilota wycieczki, kadry peda-
gogicznej, która dbała o bezpieczeństwo 
i dla Rady Rodziców, dzięki której najzdol-
niejsi uczniowie zostali nagrodzeni. 

Maja Zielińska-uczennica III a klasy 
Technicznych Zakładów Naukowych

Spotkanie młodzieży TZN  
z dr Juliuszem Sętowskim

Dnia 11 listopada 2019 r. obchodzi-
liśmy 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji 7 listo-
pada gościliśmy w murach naszej Szkoły 
dr Juliusza Sętowskiego - niestrudzo-
nego badacza historii naszego miasta i 
regionu, dyrektora Ośrodka Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy. 

Nasz Gość wygłosił prelekcję zatytu-
łowaną: „Częstochowskie drogi do nie-
podległości”, która wzbogacona została 
pokazem multimedialnym. Dzięki temu, 
zgromadzona młodzież TZN mogła zoba-
czyć archiwalne zdjęcia Częstochowy z lat 
1914 - 1918, jak również dowiedzieć się 
o wielu ciekawych rzeczach, które działy 
się w naszym mieście w tym okresie. 
Uczniowie zadawali dr Sętowskiemu 
pytania; wywiązała się bardzo ciekawa 
dyskusja, która z pewnością poszerzyła 

ich wiedzę z zakresu tak trudnego czasu 
w dziejach Częstochowy. Spotkanie upły-
nęło w bardzo serdecznej atmosferze. 
Po zakończeniu prelekcji, dr Sętowski 
udzielił wywiadu naszej szkolnej telewizji, 
do obejrzenia którego serdecznie zachę-
camy. Materiał dostępny jest na naszym 
kanale, portalu społecznościowym oraz 
stronie internetowej Szkoły. 

Serdecznie dziękujemy dr Juliuszowi 
Sętowskiemu za wspaniałą podróż uka-
zującą waleczność i męstwo naszych 
przodków, ogromne bohaterstwo naszego 
niestrudzonego i jak bardzo dumnego na-
rodu. Dziękujemy za cenną lekcję historii!

Spotkanie zorganizowane zostało 
przez p. Paulinę Rawinis - nauczycielkę 
bibliotekarkę oraz p. Iwonę Anioł - Pianko 
- nauczycielkę historii.

Agata Leśniczek

TZN w Kampanii Białych Serc
Dnia 15 października społeczność 

TZN dołączyła do XV Kampanii Białych 
Serc – europejskiego solidarnego protestu 
przeciwko narkotykom, przemocy i innym 
negatywnym zjawiskom współczesnego 
świata. Gestem wsparcia Kampanii były 
białe serca, którymi przyozdobiono okna na-
szej Szkoły. Każdego dnia w czasie trwania 
Kampanii, czyli do 25 października, na 
terenie Szkoły przyklejane były wszystkim 
białe serduszka, które noszone były z dumą 
nie tylko przez samych uczniów, ale także 
przez grono pedagogiczne.

W tym roku kampania odbyła się pod 
hasłem „ZANIM TO SIĘ STANIE”, a jej 
głównym przesłaniem było zwrócenie 
uwagi na problem samobójstw wśród 

dzieci i młodzieży. Społeczność TZN pod-
pisywała się na specjalnie przygotowanej 
tablicy: JESTEM NA NIE…, pokazując w 
ten sposób świadomość istniejących 
problemów i brak akceptacji wobec wzra-
stającej fali przemocy, samobójstw i nar-
kotyków. Dodatkowym gestem wsparcia 
tej szlachetnej kampanii był przygoto-
wany przez uczniów klas drugich spot 
POWIEDZ STOP. 

Dnia 22 października delegacja naszej 
Szkoły składająca się z uczniów z klasy II 
L wraz z naszym Pedagogiem szkolnym 
udała się na Plac Biegańskiego, gdzie 
wzięła udział w akcji profilaktycznej adre-
sowanej do dzieci i młodzieży. W ramach 
spotkania wystawiony został spektakl 
teatralny z udziałem pacjentów Ośrodka 
Monar w Dębowcu oraz uczniów często-
chowskich szkół, którzy poprzez występy 
okazali swój sprzeciw wobec zażywania 
środków odurzających.  Uczestnicy otrzy-
mali także balony w kształcie białych 
serc, które wszyscy unieśli w solidarnym 
geście. Ciekawym punktem spotkania był 
pokaz umiejętności czworonożnego funk-
cjonariusza - psa służbowego często-
chowskiej Straży Miejskiej, który został 
wyszkolony do wykrywania narkotyków. 
Akcja na Placu Biegańskiego była finalną 
formą solidarnego protestu przeciwko 
narkotykom i przemocy, inicjatywy w ra-
mach XV Kampanii Białych Serc, akcji, 
w którą społeczność TZN włączyła się z 
wielkim zaangażowaniem, realizując na 
terenie Szkoły w/w przedsięwzięcia.



Społeczność szkolna VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego 
Samorządowego w Często-
chowie, miała okazję przeżyć 
niecodzienną lekcję historii. A 
wszystko to za sprawą uroczy-
stości zorganizowanej z okazji 
Święta Niepodległości. Nie była 
ona jednak taka zwyczajna – 
wzbogacono ją powiem o 
elementy happeningu. 

Uroczystość związaną ze 
Świętem Niepodległości została 
przygotowana przez uczniów klasy 
IB. Nagle - podczas trzeciej godziny 
lekcyjnej – do szkolnych klas przy-
biegli gazeciarze zapowiadający 
przybycie Józega Piłsudskiego! 
Wszyscy uczniowie wyszli więc by 
powitać tę ważną dla kraju postać. 
Po uroczystym powitaniu, w towa-
rzystwie Marszałka, wszyscy poma-
szerowali do sali by wziąć udział w 
apelu z okazji Dnia Odzyskania Nie-
podległości. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć hymnu. Tuż po nim na-
stąpiła część artystyczna, nad którą 
czuwały Teresa Regalik – Weżgowiec 
oraz Renata Białowąs. O oprawę mu-
zyczną zadbał szkolny chór z nauczy-
cielką Agatą Hapunik na czele. 

Katarzyna Gwara
zdjęcia: VIII LOS w Częstochowie

70 km na 70 lat V LO  
im. A. Mickiewicza 

W tym roku świętujemy 70 lat ist-
nienia naszej szkoły i chcemy uczcić tę 
rocznicę na wiele sposobów. Pierwszym 
wydarzeniem był bieg 70 kilometrów na 
70 lat V LO. 16 października na boisku 
szkolnym 70 osób stanęło na linii startu, 
by pokazać, że celebrować można na 
różne sposoby. Organizatorami spo-
tkania były dr M. Orzechowska i mgr J. 
Piwowarczyk z kl. ID. 

Impreza rozpoczęła się rozgrzewką, 
którą poprowadziła mgr R. Owusu, a 
następnie zaczęliśmy biegać w małych 
grupach. Każda drużyna miała numery 
startowe w różnych kolorach. Cel - prze-
biegnięcie jednego kilometra za każdy 
rok istnienia szkoły. Do akcji dołączyli 
nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. 

Na zakończenie Pani Dyrektor M. 
Witek podziękowała i pogratulowała 
wszystkim biegaczom oraz wręczyła pa-
miątkowe statuetki biegacza z napisem 
70 KILOMETRÓW NA 70 LAT V LO IM. A. 
MICKIEWICZA. Podczas całej uroczy-
stości panowała wspaniała atmosfera, 
dlatego z niecierpliwością czekamy na 
kolejne imprezy. 

Kinga Różycka (IIIB)

Budujemy wieże przyjaźni 
Jak taka wiadomość nie mogła mnie 

nie poruszyć? - Przynieście proszę 
na najbliższe zajęcia z wychowawcą: 
klej, taśmę klejącą nożyczki, mogą być 
wstążeczki, zastanawiacie się: po co? 
Element niespodzianki i zaskoczenia 
… a nasza ciekawość i wyobraźnia już 
pracuje. Dzieje się i to oczywiście pozy-
tywnie. Wiesz o co chodzi? Niby nie, ale 
jak się dowiesz, daj znać. OK. Cisza. Dzi-
siejsza droga do szkoły zdała się jakby 
krótsza, nawet ktoś nie zaspał, inny się 
nie spóźnił. 

Dzwonek, wchodzimy do sali, sia-
damy jak zwykle każdy na swoim i 

oczekiwanie … a potem … 1, 2, 3, 4, 5 … 
jedynki tu, obok dwójki, trójki, czwórki 
i piątki. Popatrzyłam na mój zespół … 
dlaczego nie? Będzie okazja, by lepiej 
się poznać. Każdy z nas zaopatrzony w 
to i owo, zgodnie z prośbą naszej pani 
profesor. A potem? Dostajemy blok ry-
sunkowy i zadanie: „budujemy wieżę”! 
Mamy 25 minut, a wieża ma być nasza, 
najwyższa, najbardziej prawdziwa, no  
i taka: naj, naj, naj! 

Nie wiadomo, kto zaczął, ale czy to 
ważne? Twój pomysł, mój pomysł, nasz 
pomysł i wieża pnie się w górę, może na 
początku niezbyt stabilna i nie jest tak, jak 
byśmy chcieli, ale spokojnie … damy radę. 
I daliśmy! Zabawa była przednia. Daliśmy 
sobie szansę współpracy, to znaczy za-
danie nas połączyło i tak jakoś nasza 
wieża stanęła całkiem poprawnie, piękna 
jak nasze nadzieje w niej sklejone razem. 
Podobno okazaliśmy się kreatywni i inno-
wacyjni. Może w przyszłości postawimy 
sobie zadania z użyciem technologii wy-
myślonych przez nas? 

Wspólnie przenieśliśmy naszą wieżę 
na miejsce „zbiórki” obok innych i tak 
mierząc okiem jej wysokość staraliśmy 
się dodać jej centymetrów i uroku, tak od 
nas - na jej szczęście:). Czy, aby tylko? 
Fajna jest ta nowa koleżanka, a kolega jaki 

super! Do tej pory ledwo co rozmawialiśmy 
ze sobą, a tu proszę … nawet mi cześć po-
wiedział po szkole. Przypadek? A może to 
magia naszej wieży? Zostawiliśmy naszą 
wychowawczynię z wieżami w klasie, 
bo musieliśmy pójść na inne zajęcia. 
Pewnie będzie jej miło, bo staraliśmy się 
bez wyjątku. Jutro ma się rozstrzygnąć 
konkurs piękności i trwałości naszych 
prac. To znaczy piękne są wszystkie, 
a czy trwałe? Myślę, że każdy z nas po 
cichu jest przekonany, że w naszych re-
lacjach pozostaną trwałe do końca na-
szych dni w szkole i jeszcze dłużej.

Klasa Ii z wychowawcą  
mgr M. Gromotowicz

Nasz wyjazd do Krakowa 
29 października uczniowie z klasy Ii, IIf, 

IIe, Id i IIIe wraz z panią dyrektor M. Witek, 
mgr M. Gromotowicz i mgr A. Kielichowską 
udali się z wizytą do Krakowa. Celem były 
dwa bliskie naszym zainteresowaniom 
miejsca: MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZE-
SNEJ MOCAK i Konsulat Generalny USA. 

Trzy wystawy, po których oprowadzili 
nas przewodnicy muzeum: II WOJNA ŚWIA-
TOWA – DRAMAT, SYMBOL, TRAUMA; 
SHINIJ OGAWA, WCHODZĘ W KAŻDĄ 
RZECZYWISTOŚĆ i GUIDO CASARETTO: 
DUCHY MATERII – uświadomiły nam, 
jak bardzo jesteśmy w stanie zagłuszać 
ostrzeżenia; aby uniknąć przyszłej perfek-
cyjnej sztuczności nie możemy obojętnie 
traktować otaczającej nas materii; oraz 
że umiejętność wejścia w każdą rzeczy-
wistość pomaga uciec od absurdu oraz 
rozwijać zarówno myślenie, jak 
i kreatywność. 

Następnie udaliśmy się do 
Konsulatu Generalnego USA. 
Spotkanie z wicekonsulem z 
Działu Konsularnego Kraigiem 
Cook w ramach programu 
„SPEAKERS PROGRAM” było 
znakomitym doświadcze-
niem, zarówno pod względem 
rozwijania naszych zaintere-
sowań kulturą świata oraz 

doskonalenia kompetencji językowych. 
Poruszono wiele kwestii związanych 
z kulturą amerykańską, pracą dyplo-
matów, edukacją, zainteresowaniami. 

Szczególnym momentem wizyty w 
Konsulacie była chwila poezji. Jakub z 
Ii przygotował wiersz Emily Dickinson 
„I’m nobody, who are you?” Wzruszenie, 
a potem zastanowienie nad swoim „ja” 
dotknęło wszystkich. Jeszcze włoska 
pieśń, rozmowy o patriotyzmie – nieza-
pomniane spotkanie! 

Wysłuchaliśmy również wykładu 
pt. „Why do we love misinformation?”. 
Miłosz Wiatrowski, doktorant na jednej 
z amerykańskich uczelni, bada wpływ 
misinformacji, dezinformacji, malinfor-
macji na zachowanie ludzi i ich postrze-
ganie świata. 

Ostatnia część wizyty to spotkanie z 
przedstawicielką Amerykańskiego Cen-
trum Informacji (AIRC), która opowiedziała 
o usługach Centrum i zachęcała do korzy-
stania z bogatej oferty aktualnych i wy-
czerpujących informacji tam dostępnych. 
Mogliśmy poznać bezpośrednio miejsce 
i osoby, które tworzą elektroniczny mie-
sięcznik ZOOM IN ON AMERICA.

Nasza wizyta w Konsulacie wpisuje 
się pozytywnie w klimat wieloletniej już 
współpracy. 

V LO z placówkami dyplomatycz-
nymi Stanów Zjednoczonych w Polsce, 
a krótki spacer po barwnym kolorami 
jesieni przepięknym Krakowie dał 
wszystkim wiele przyjemności. 

mgr Marzanna Gromotowicz
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V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

W VIII LOS

Nietypowa lekcja historii
SP nr 15

140 drzewek  
na 140-lecie szkoły

W ramach jubileuszu 140-
lecia Szkoły Podstawowej nr 
15, jej uczennice i uczniowie 
posadzą 140 miododajnych 
drzewek. Pomysłodawczy-
niami akcji są Zuzanna 
Pilarz i Maja Ciura z klasy 
VI, które zaproponowały, by 
motywem przewodnim ob-
chodów zostały pszczoły.

Projekt uczczenia 140-lecia 
szkoły, który zakładał m.in. zakup 
140 miododajnych drzewek (lip 
i klonów) został opracowany 
bardzo szybko. Otrzymają one 
specjalny certyfikat z numerem 
oraz logo szkoły i zostaną za-
sadzone na jej terenie oraz w 
niedalekim sąsiedztwie. Dzia-
łania te wspiera Polski Związek 
Pszczelarski, który objął całą 
akcję honorowym patronatem.

Na początku października 
pięć drzewek posadzono na te-
renie szkoły. Kolejne pięć otrzy-
mały instytucje wspierające 
placówkę. A co z pozostałymi? 
Trafiły one do przyjaciół, ro-
dziców oraz innych zaintereso-
wanych. Drzewka można było 
odbierać do 10 listopada. Ci, 
którzy chcieli posadzić drzewka, 
ale nie zmieścili się w terminie, 
mogą jednak spać spokojnie. 
Kolejną „partię” drzewek będzie 
można odbierać na wiosnę – do 
30 maja.

Pierwszych 10 drzewek 

otrzymało imiona historycznych 
postaci związanych ze szkołą 
oraz instytucji, które ją wspie-
rają. Są to Władysław Adamus 
(żołnierz II Korpusu Polskiego 
gen. W. Andersa, uczestnik walk 
o Monte Cassino, mieszkaniec 
Brzezin), Roman Zych (żołnierz, 
uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej, kawaler Krzyża Srebr-
nego Orderu Virtuti Militari, 
urodzony w Brzezinach), Le-
opold Morzyk (Przewodniczący 
Gminnego Komitetu Budowy 
Szkół w 1923 roku, budowniczy 
pierwszego budynku szkoły w 
Brzezinach), Franciszek Balsam 
(pierwszy stały kierownik szkoły 
w Brzezinach, w latach 1931-
1946), Szkoła Podstawowa nr 
15 w Częstochowie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Brzezinach 
Wielkich – „Przyjaciel szkoły”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Brzezinach – „Przyjaciel Szkoły”, 
Parafia rzymsko-katolicka Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w 
Częstochowie, Gmina Poczesna  
i Miasto Częstochowa.

Szkoła Podstawowa nr 15 
przy ulicy Wirażowej 8 swój ju-
bileusz obchodzi w przyszłym 
roku. W programie są liczne wy-
darzenia, m.in. konkursy, akcje, 
happeningi. Obchody podsu-
muje festyn rodzinny zaplano-
wany na 30 maja.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Na emeryturze nie ma czasu na nudę! 
Stwierdzenie to z czystym sumieniem 
może potwierdzić częstochowianin 
Marek Teleszyński, który już jako senior 
rozpoczął swoją przygodę z malarstwem. 
Efekt? Jako najstarszy absolwent w hi-
storii AJD uzyskał tytuł magistra sztuki. 
20 listopada w Ośrodku Promocji Kul-
tury artysta zaprezentuje obrazy 
tworzące wystawę „Stare drzwi”.  
Wernisaż odbędzie się o godzinie 19.00.

Marek Teleszyński urodził się w 1940 roku 
w Częstochowie. Choć z wykształcenia jest 
chemikiem, to jednak już od wielu lat do jego 
głównych zainteresowań należy sztuka, szcze-
gólnie malarstwo. Początkowo interesował się 
nim tylko jako obserwator, bez zagłębiania się 
w metody i sposoby tworzenia dzieła, a wiedzę 
o stylach i artystach zdobywał z książek. Po 
przejściu na emeryturę w 2005 roku został słu-

chaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
(obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). 
Tam zaczęła się jego przygoda z malarstwem 
i tworzeniem rysunku w ramach zajęć grupy 
Plastycznej UTW – AJD pod kierunkiem prof. 
Leona Macieja. W 2010 r. podjął studia dzienne 
na kierunku Malarstwa Sztalugowego – Wy-
działu Sztuki AJD. W 2015 roku uzyskał tytuł 
licencjacki z oceną bardzo dobrą za pracę dy-
plomową „Kochajmy kwiaty”. Natomiast tytuł 
magistra sztuki uzyskał w 2016 roku z wyni-
kiem bardzo dobrym z wyróżnieniem za pracę 
dyplomową „Figuratywność w moich obrazach 
– inspiracja jazzem tradycyjnym”. Uzyskując 
tytuł magistra sztuki, został najstarszym ab-
solwentem w historii AJD.

Od 2017 roku jest Członkiem Często-
chowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. 
Dudy-Gracza oraz Związku Polskich Arty-
stów Plastyków. Jego twórczość dotychczas 
prezentowana była podczas: 3 wystaw indy-
widualnych, 22 wystaw grupowych oraz per-
formance’u i happeningu.

Katarzyna Gwara
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Międzynarodowy konkurs

Fotografia uliczna  
w OPK

Wystawa malarska

Stare drzwi

Filharmonia Częstochowska

50 lat pracy artystycznej Włodzimierza 
Krawczyńskiego

Pod koniec listopada w Ośrodku Pro-
mocji Kultury obejrzymy 43 fotografie 34 
osób, które zakwalifikowały się spośród 
281 autorów z całego świata do wystawy 
pokonkursowej 1. Międzynarodowego 
Biennale Fotografii Ulicznej Moment. 
Wernisaż wystawy odbędzie się 22 listo-
pada o godzinie 18.00.

Na konkurs 281 autorów ze wszystkich 
stron świata nadesłało łącznie 1567 foto-
grafii. Jury w składzie Damian Chrobak, Jacenty 
Dędek, Konstancja Nowina-Konopka, Bartosz 
Frączek, Joanna Kinowska i Justyna Warwas 
wybrało ostatecznie 43 fotografie 34 osób. Na 
liście finalistów obok osób z Polski znalazło 
się także 10 osób z zagranicy, m.in. ze Stanów 
Zjednoczonych, Indii, Iranu czy też z Holandii.

Wystawa pokonkursowa będzie także 
okazją do poznania laureatów konkursu. Na 
zdobywcę pierwszej nagrody czeka 6 ty-
sięcy złotych, a łączna pula nagród wynosi  
13 tysięcy złotych. Pełne wyniki poznamy  
22 listopada w Ośrodku Promocji Kultury.

Głównym założeniem Międzynarodowego 
Biennale Fotografii Ulicznej Moment jest pre-
zentacja tytułowej fotografii ulicznej (street 
photography), stanowiącej jeden z ciekaw-
szych gatunków fotografii reportażowej. Kon-
kurs jest skierowany do wszystkich tych, którzy 
przy pomocy obiektywu aparatu fotograficz-
nego potrafią uchwycić najciekawsze uliczne 
momenty.

Więcej informacji znajdziemy na stronie:   
momentbiennale.czestochowa.pl

Katarzyna Gwara

Częstochowianin Włodzimierz Kraw-
czyński, ceniony dyrygent i chórmistrz, 
będzie obchodził pięćdziesięciolecie 
pracy artystycznej. Z tej okazji 22 listo-
pada w Filharmonii Częstochowskiej 
odbędzie się wyjątkowy koncert. 

Włodzimierz Krawczyński od 50 lat pro-
wadzi rozmaite chóry w Częstochowie. Jest 

też organizatorem „Katedralnych Spotkań 
Chórów”. Muzykę miał właściwie we krwi. 
Związał się z nią dzięki ojcu, który uczył 
przed wojną organistówki w słynnej szkole 
muzycznej Wawrzynowicza. W czasie wojny 
natomiast był organistą na Jasnej Górze. Wło-
dzimierz Krawczyński od trzeciego roku życia 
uczestniczył więc w spotkaniach muzycznych 
odbywających się w rodzinnym domu. Jak sam 

przed laty przyznał, do nauki muzyki podcho-
dził jednak niechętnie i to ojciec zmuszał go 
do ćwiczeń. W efekcie podjął studia muzyczne. 
W tym czasie, dzięki muzyce, zaczął nawet 
zarabiać pierwsze pieniądze. Grał jako taper 
i śpiewał na wiejskich weselach i zabawach. 
W dalszej kolejności założył Zespół Pieśni 
Dawnej, podjął się dyrygentury najlepszego 
męskiego chóru w Polsce – Rzemieślniczego 
Chóru „Pochodnia”, dyrygentury męskiego 
chóru „Cantores Czestochovienses”, Żeńskiego 
Chóru Nauczycielskiego. Współpracował rów-
nież z jasnogórskim chórem „Claromontana”. 
W roku 1997 z inicjatywy  księdza prałata dr 
hab. Mariana Dudy, ówczesnego proboszcza 
Archikatedry Częstochowskiej oraz Włodzi-
mierza Krawczyńskiego powstał „Basilica 
Cantans”. To chór mieszany, skupiający ama-
torów rozmiłowanych w śpiewie chóralnym. 
W przeszło dwudziestoletniej działalności 
występował on zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Brał udział w krajowych i zagranicz-
nych konkursach zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. W repertuarze chóru znajdują 
się: pieśni sakralne, patriotyczne, ludowe 
oraz pieśni gospel i negro spirituals. Muzycy 
udzielają się również w wielu akcjach na 
rzecz miasta i środowiska, tworząc wokalną 

oprawę uroczystości państwowych i kościel-
nych, a także koncertuje w wyższych uczel-
niach i siedzibach administracji państwowej i 
organizacjach pozarządowych województwa, 
regionu i rodzinnego miasta.

Z okazji pięćdziesięciolecia pracy arty-
stycznej Włodzimierza Krawczyńskiego w 
Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się 
wyjątkowy koncert. Wystąpi między innymi 
chór filharmonii oraz soliści Agata Widera, 
Małgorzata Siadlak, Weronika  Kępka, Beata 
Nowicka,  Grzegorz Rogut, Michał Kiepura i 
Michał Gębala. Nad przygotowaniem tego 
występu czuwać będzie Janusz Siadlak. Poza 
tym publiczność będzie miała okazję prze-
konać się o talencie chóru „Basilica Cantans” 
Archikatedry Częstochowskiej i Wyższego 
Instytutu Teologicznego w Częstochowie. 
Wystąpi on pod batutą Tomasza Chmiela. Za 
przygotowanie tego występu odpowiadać 
będzie właśnie Włodzimierz Krawczyński 
oraz Zygmunt Nitkiewicz. Usłyszymy wiersze 
księdza Jana Twardowskiego z muzyką Wło-
dzimierza Krawczyńskiego i instrumentacją 
– Tomasza Chmiela. Koncert, który zaplano-
wano na 22 listopada, poprowadzi Beata Mły-
narczyk.

Katarzyna Gwara

Teatr Rozrywki Symaszkowa

„Job” wraca  
do Częstochowy

Kontrowersyjny, śmieszny, ale i 
wzruszający spektaklu „Job” w wyko-
naniu aktorów zakopiańskiego Teatru 
Rozrywki Symaszkowa wraca do Czę-
stochowy! Ci, którzy jeszcze nie mieli 
okazji go zobaczyć, mogą to nadrobić. 
Okazja ku temu będzie w niedzielę, 24 
listopada, w klubie Stacherczak. Spek-
takl dedykowany jest wyłącznie 
osobom dorosłym.

24 listopada w klubie Stacherczak czeka 
nas magiczny wieczór z muzyką na żywo w 
tle. Za sprawą głównej bohaterki – 28-letniej 
Kaśki, która marzy o byciu profesjonalną ak-
torką – wkraczamy w świat artystyczny, który 
niejednokrotnie okazuje się bardzo brutalny. 

Dowiadujemy się, jak wygląda rzeczywistość 
castingowa i co dzieje się poza kulisami. W 
roli głównej zobaczymy Hannę Zbyryt, aktorkę 
i współtwórczynię Teatru Rozrywki Symasz-
kowa, która pracuje również w częstochow-
skim teatrze. Oprócz niej występuje także 
Kinga Wleciałowska.

Spektakl „Job” będzie można zobaczyć na 
deskach sceny w klubie Stacherczak. - Tam-
tejsza scena jest bardzo specyficzna i idealne 
wpisuje się w klimat naszego spektaklu – 
podkreśla Stanisław Rzankowski, scenarzysta  
i współtwórca Teatru Rozrywki Symaszkowa.  
- Dzięki temu widzowie wręcz mają wrażenie, 

że siedzą na scenie. W efekcie mogą brać czynny 
udział w spektaklu i poczuć się, jak począt-
kujący aktorzy, którzy przychodzą na casting  
i siedzą czekając na swoją szansę i rolę... – do-
daje Stanisław Rzankowski.

Siłą Teatru Rozrywki Symaszkowa jest 
fakt, że każdy spektakl to połączenie różnych 
form artystycznych. Nie mamy wyłącznie te-
atru słowa. Dochodzi bowiem jeszcze ruch, 
animacja i... muzyka na żywo. Nie inaczej bę-
dzie w przypadku „Joba”. Krakowscy muzycy, 
Wojciech Wachułka i Bartek Szczepański, za 
sprawą magicznych dźwięków zabiorą nas w 
zakulisowy, wręcz obcy, świat. 

Bilety na spektakl można nabyć w klubie 
Stacherczak oraz za pośrednictwem strony 
www.kupbilecik.pl

Katarzyna Gwara
zdjęcia: Marian Krzymiński

zdj. Filharmonia Częstochowska
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

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

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

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

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

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

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

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

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

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

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381



Dokończenie ze str. 1  
Przypomnijmy, pięcioraczki przyszły na 

świat w lipcu – jako wcześniaki. Niestety 
życia dwóch maluchów nie udało się ura-
tować. Pozostała trójka rodzeństwa po-
trzebuje stałej rehabilitacji. Niestety jej 
koszty znacznie przewyższają możliwości 
finansowe rodziny. Stąd pomysł, aby XII Bal 
Charytatywny Miłośników Gminy Olsztyn 
dedykować właśnie rodzicom i ich pocie-
chom. Sam udział w wydarzeniu to ogromny 
wkład w pomoc maluchom. - Finansowe 
wsparcie dla mieszkańców Zrębic w paź-
dzierniku uchwaliła Rada Gminy Olsztyn. 
Rodzinie zostanie przyznana jednorazowa 

zapomoga w wysokości 2000 zł na każde 
dziecko. Swoją pomoc zaoferowała  Kan-
celaria Premiera RP, Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Starosta Czę-
stochowski, Krzysztof Smela. Kancelaria 
przekaże obraz na licytację, starosta - pral-
ko-suszarkę, firma TAKO wózek, foteliki  
i akcesoria dla dzieci – wyliczają przedsta-
wiciele gminy Olsztyn. - Swoje wsparcie 
zaoferowali również Ireneusz Gorgol – Win-
nica na Jurze, Volvo w Częstochowie, Mer-
cedes w Częstochowie, Elżbieta i Grzegorz 
Sitakowie - Spichlerz, Zdzisław Dziurkowski, 
Iwona Michalska-Wierusz Centrum Terapii 
w Częstochowie, Zdzisław Sówka, Andrzej 
Gołaszewski, Roman i Silvia Sobczykowie – 
Sokpol – dodaje. Podczas charytatywnego 
balu odbędą się licytacje, z których dochód 
zostanie przekazany rodzinie wieloraczków. 
Będzie można między innymi zakupić obraz 
od Krystyny Szwajkowskiej, obraz Jacka  
Łydżby, czy Kamili Sitak. 

Dochód z licytacji zostanie przezna-
czony na rehabilitację wieloraczków oraz 
pomoc rzeczową i finansową ich rodzicom. 
- Wszystkich, którzy chcieliby pomóc i wes-
przeć rodzinę w jakikolwiek sposób, prosimy 
o kontakt z Referatem Promocji i Turystyki 
w Olsztynie oraz Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej – mówi Tomasz Kucharski, 
wójt Gminy Olsztyn.

W Blachowni rozpoczął się nabór po-
mysłów do realizacji w ramach piątej 
edycji budżetu obywatelskiego. Do wy-
dania jest w sumie 350 tysięcy złotych.

Projekty zadań do realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego można składać od 8 li-
stopada do 7 grudnia. Głosowanie na pomysły, 
które przejdą pozytywnie przez etap weryfi-
kacji, rozpocznie się 11 grudnia. Mieszkańcy 
swoje zdanie mogą wyrażać do 18 grudnia. 
Będzie to można zrobić osobiście w Lokal-
nych Punktach Konsultacyjnych wyznaczonych 
przez Burmistrza, korespondencyjnie na adres: 
Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 
22, 42-290 Blachownia lub poprzez portal 
konsultacji społecznych www.konsultacje.bla-
chownia.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

20 grudnia natomiast urząd poda, które pro-
pozycje zostaną zrealizowane. Do wydania jest 
w sumie 350 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną 
podzielone pomiędzy dzielnice i sołectwa. 

Warto podkreślić, że po raz pierwszy 
mieszkańcy Blachowni mają możliwość 
złożenia wniosków elektronicznie poprzez 
portal  www.konsultacje.blachownia.pl. 
Tam też znajdziemy instrukcję składania 
dokumentów. 

  Projekty zgłaszane przez mieszkańców 
stanowią znaczące i oczekiwane uzupeł-
nienie głównych inwestycji wykonywanych 
przez władze samorządowe gminy. Są również 
bezpośrednim przejawem partycypacji spo-
łecznej w wydatkowaniu środków publicznych 
i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców 
gminy – indywidualnych i grupowych działań 
na rzecz zmiany najbliższego otoczenia.

Zachęcamy zatem do składania pro-
jektów oraz głosowania, aby budować 
poczucie  współodpowiedzialności  w plano-
waniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian 
z poszanowaniem zasad celowości, gospodar-
ności i efektywności wydatkowania środków 
budżetowych.

Inwestycja związana z przebudową 
ulicy Kolejowej w Koniecpolu powoli 
dobiega końca. Poza tym na tym od-
cinku oraz na ulicach Zamkowej i 
Tarchalskiego zakończyła się budowa 
oświetlenia.

Przebudowa ulicy Kolejowej realizo-
wana jest na długości 928 m. Obejmuje 
przebudowę nawierzchni chodników, o 
powierzchni 1945m2, wykonanie zjazdów 
i miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, budowę poboczy z kruszywa 

łamanego. Przyjęta szerokość jezdni bi-
tumicznej wynosi 6,0 m z uwagi na wzmo-
żony ruch pojazdów do znajdujących się 
wzdłuż drogi punktów przemysłowych 
i usługowych. W ramach inwestycji po-
wstaje również chodnik lewostronny o 
szerokości 2,0 m. W ramach zadania wyko-
nano czyszczenie rowów, odmulenie dna 
rowów z wyprofilowaniem skarp. Przewi-
dziano również pasy zieleni, na których, 
na przygotowanym podłożu humusowym, 
wykonane zostaną trawniki dywanowe.

Przedstawiciele 34 samorządów powo-
łali Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego. 
Stowarzyszenie zamierza wspólnie starać 
się o środki unijne dla Częstochowy, oko-
licznych gmin i powiatów, w nowej 
perspektywie finansowej.

- Powołanie Związku spełnia wymogi przy-
gotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju Umowy Partnerstwa na lata 2021-
2027, zakładającej m.in. dalszy rozwój zin-
tegrowanych mechanizmów terytorialnych, 
takich jak Regionalne Inwestycje Terytorialne 
– mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu. - RIT-y to wydzielone pule środków 
europejskich w ramach programu operacyj-
nego Województwa Śląskiego, którymi mogą 
dysponować poszczególne subregiony wo-
jewództwa, w tym subregion północny. Jego 
liderem jest Częstochowa. Oczywiście to za-
rządzanie odbywa się w ramach przyjętych 
odgórnie obszarów finansowania, w których 
samorządy mogą zgłaszać projekty. Projekty 
uzgodnione i zgłoszone przez subregion 
muszą być zaakceptowane przez władze mar-
szałkowskie – wyjaśnia. 

Związek jest więc efektem dotychczasowej 
współpracy 34 gmin i powiatów subregionu 
północnego, polegającej m.in. na programo-
waniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, 
monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Pół-
nocnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Dotychczas ta współpraca była 
oparta na porozumieniu gmin i powiatów, teraz 
będzie realizowana w ramach Związku, który 

stanie się instytucją pośredniczącą w realizacji 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  

- Działalność nowego stowarzyszenia będzie 
się zatem skupiała na wspieraniu subregional-
nego rozwoju i współdziałania na rzecz efek-
tywnego wykorzystywania środków unijnych 
w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, 
a także na ochronie wspólnych interesów oraz 
upowszechnianiu idei samorządności lokalnej 
i regionalnej. Warto dodać, że akces do Związku 
zgłosiły wszystkie samorządy subregionu, bez 
względu na polityczne różnice – zaznacza Wło-
dzimierz Tutaj.

Nowe stowarzyszenie powinno zacząć funk-
cjonować od stycznia 2020 r., po wpisaniu do 
Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie założycielskiego Zgromadzenia 
Ogólnego, które odbyło się 5 listopada w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, jego 
członkowie m.in. zaakceptowali statut, podpi-
sali listę członków założycieli, wybrali zarząd 
oraz komisję rewizyjną stowarzyszenia.

W skład zarządu Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego weszło 7 osób: prezydent Czę-
stochowy  Krzysztof Matyjaszczyk  (który zo-
stał jego przewodniczącym), starostowie 
powiatów: ziemskiego częstochowskiego 
– Krzysztof Smela, myszkowskiego – Piotr Ko-
łodziejczyk i kłobuckiego Henryk Kiepura, bur-
mistrz Myszkowa  Włodzimierz Żak, burmistrz 
Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz wójt Przyrowa 
– Robert Nowak (jako drugi reprezentant czę-
stochowskiego powiatu ziemskiego).

Z kolei w skład komisji rewizyjnej Związku 
weszli:  Sylwia Szymańska  – burmistrz Bla-
chowni,  Jacek Ślęczka – burmistrz Koziegłów 
oraz wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński.
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zdj. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

zdj. Urząd Miasta Częstochowa

zdj. Urząd Gminy Olsztyn

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

n Olsztyn

Potrzebna pomoc dla 
wieloraczków!

n Blachownia

Budżet obywatelski:  
można już składać wnioski

n Koniecpol

Ulica Kolejowa prawie 
skończona

n Związek Gmin i Powiatów

Wspólnie będą  
starać się o środki unijne

Kontakt:
GOPS: tel. 34 3285 077 wew. 35

Referat Promocji i Turystyki:
 tel. 34 3285 077 wew. 23
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Mistrzostwa Częstochowy

Sztafetowe biegi przełajowe na Północy
Za nami mistrzostwa Częstochowy w sztafeto-

wych biegach przełajowych. Rywalizacja 
tradycyjnie przyciągnęła wielu miłośników tej 
dyscypliny. W tym roku w sumie wystartowało 60 
zespołów!

Rywalizacja biegowa rozgrywana była na trasach w 
pobliżu Szkoły Podstawowej nr 50. - Biegi odbywają 
się w tym miejscu już od przeszło 27 lat. A to wszystko 
dzięki dobrej współpracy Szkolnego Związku Sporto-
wego z klubem CKS „Budowlani” na czele z prezesem 
Czesławem Lamchem, który zawsze osobiście jest 
mocno zaangażowany w przygotowanie i przebieg za-
wodów – informują przedstawiciele Szkolnego Związku 
Sportowego w Częstochowie. Zawody rokrocznie cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku w sumie 
wystartowało 60 zespołów. Każda z drużyn składała się 
z sześciu zawodniczek lub zawodników. Biegacze mieli 
do pokonania 800m, 1000m lub 1500 m – wszystko za-
lezało od kategorii wiekowej. 

Najstarsza grupa w ramach Licealiady została zdo-
minowana przez dziewczęta i chłopców IV LO im. 
H. Sienkiewicza. W Igrzyskach Młodzieży (rocznik  
2005-2006) wygrały dziewczęta z Szkoły Podstawowej 
nr 36 oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 39. W naj-
młodszej grupie rywalizację zdominowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 7 – zarówno dziewczęta, jak  
i chłopcy. Zawodnicy z tej placówki ukończyli swoje 
biegi zostawiając pozostałe drużyny daleko w tyle.

Najlepsze ekipy z poszczególnych kategorii wieko-
wych będą reprezentować nasze miasto w zawodach 
wojewódzkich.

Licealiada
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Dziewczęta: Bambynek Ewa, Droś Olga, Kopka Mal-

wina, Kowalska Natalia, Lizińska Anna, Mońka Ka-
tarzyna, Przybylska Weronika, Trąbczyńska Nadia.

Chłopcy: Bartłomiejczyk Radosław, Kołek Patryk,  
Kryst Mateusz, Piątek Michał, Wystalski Piotr.

Nauczyciele: Anna Marciniak, Zygmunt Stempor.

Igrzyska Młodzieży
Szkoła Podstawowa numer 36

Dziewczęta: Bigdowska Hanna, Cyrulińska Oliwia,  
Katolik Hanna, Kreduszyńska Alicja, Magiera 
Oliwia, Raźniak Maja. 

Nauczyciel: Michał Ryś.

Szkoła Podstawowa nr 39
Chłopcy: Fortuński Kacper, Kaczmarkiewicz Piotr, 

Kluszewski Mateusz, Mech Dominik, Nogalski 
Wiktor, Ryba Oliwier. Nauczyciel: Beata Zajęcka.

Igrzyska Dzieci
Szkoła Podstawowa nr 7

Dziewczęta: Cendrowska Martyna, Dądela Wiktoria, 
Gradoń Zuzanna, Kubik Julia, Sanders Emilia,  
Trąbczyńska Julia.

Chłopcy: Jura Tymoteusz, Jureczko Kacper, Kowalski 
Filip, Mądry Mateusz, Peryga Kacper, Woźniak 
Jakub.

Nauczyciele: Żaneta Trąbczyńska, Beata Hepner.

LICEALIADA
DZIEWCZĘTA                   CHŁOPCY
1.IV LO im.H.Sienkiewicza         1. IV LO im.H.Sienkiewicza
2.II LO im.R.Traugutta 2.ZS im.J.Kochanowskiego
3.VIIILO Samorządowe 3.TZN im.W.Sikorskiego

IGRZYSKA MLODZIEŻY
DZIEWCZĘTA                  CHŁOPCY
1.Szkola Podstawowa 36 1. Szkola Podstawowa 39
2. Szkola Podstawowa 50 2. Szkola Podstawowa 48
3. Szkola Podstawowa 53 3. Szkola Podstawowa 53
  

IGRZYSKA DZIECI
1. Szkola Podstawowa 7 1. Szkola Podstawowa 7
2. Szkola Podstawowa 36 2. Szkola Podstawowa 36
3. Szkola Podstawowa 13 3. Szkola Podstawowa 49

Składy  
zwycięskich drużyn

 zdj.�Igrzyska�Młodzieży zdj.�Licealiada�-�dziewczęta

 zdj.�SP7�z�panią�dyrektor  zdj.�Licealiada�-�chłopcy�/�na�trasie

 zdj.��IV�LO�im.�H.�Sienkiewicza�/�dziewczęta�i�chłopcy

 zdj.�Igrzyska�Dzieci



Policja zabrała głos w 
sprawie budzących kontro-
wersje laserowych mierników 
prędkości. - Są one użytkowane 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. To najbardziej za-
awansowane, kompaktowe 
urządzenia, które łączą w sobie 
funkcje wideokamery, aparatu 
cyfrowego oraz laserowego po-
miaru prędkości – zaznaczają 
stróże prawa.

Mierniki prędkości, zgodnie z 
wymogami prawnymi, zanim zo-
stały zakupione, musiały uzyskać 
potwierdzenie, że wprowadzono je 
do obrotu i użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej przepisami. Są 
kompleksowym rozwiązaniem dla 
funkcjonariuszy służb odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo na drogach.
Co warte podkreśleni,a laserowe 

mierniki prędkości używane przez 
naszą policję, są standardowym 
wyposażeniem funkcjonariuszy 
w ponad 70 krajach, w tym na te-
renie całej Unii Europejskiej (m.in. 
Francji, Wiekiej Brytanii, Włoszech, 
Niemczech, Hiszpanii, Czechach, 
Słowenii, Austrii). - Stosowane przez 
policję przyrządy do pomiaru pręd-
kości pojazdów w ruchu drogowym, 
w tym również laserowe mierniki 
prędkości posiadają ważne de-
cyzje zatwierdzenia typu, wydane 
w drodze decyzji administracyjnej 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Miar oraz aktualne świadectwa le-
galizacji potwierdzające, że przy-
rządy spełniają wymagania, którym 
powinny odpowiadać przyrządy 
do pomiaru prędkości pojazdów w 

ruchu drogowym oraz szczegóło-
wego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych przy-
rządów pomiarowych – podkreślają 
policjanci. Funkcjonariusze zazna-
czają, że „jedynym właściwym or-
ganem do wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości w zakresie popraw-
ności wprowadzenia do obrotu  
i użytkowania przyrządów pomiaro-
wych podlegających prawnej kon-
troli metrologicznej, w tym również 
ręcznych radarowych przyrządów 
do pomiaru prędkości pojazdów 
w ruchu drogowym, jest Prezes 
Głównego Urzędu Miar, który jest 
wydawcą decyzji zatwierdzenia 
typu przedmiotowych przyrządów 
pomiarowych”. Przy tej okazji mun-
durowi informują również, że do 
policji nie wpłynęła informacja o 

podjęciu przez Prezesa Głównego 
Urzędu Miar decyzji o cofnięciu za-
twierdzenia urządzenia.

- Do rzekomo błędnych wskazań 
pomiaru prędkości może dojść 
wyłącznie w sytuacji, kiedy są one 
użytkowane niezgodnie z instrukcją 
obsługi, chociażby właśnie na po-
trzeby programów reporterskich. 
Okazuje się, że to właśnie znajo-
mość instrukcji obsługi urządzenia 
do pomiaru prędkości oraz odpo-
wiednie przeszkolenie użytkow-
ników końcowych w tym zakresie 
jest podstawowym i niezbędnym 
warunkiem do właściwego użytko-
wania i dokonywania prawidłowych 
pomiarów prędkości pojazdów, czy 
też weryfikowania otrzymanych wy-
ników i aby wyeliminować ewen-
tualną możliwość użytkowania 
niezgodnego z instrukcją policjanci 
są szkoleni z obsługi tych urządzeń 
– podsumowują stróże prawa.

Katarzyna Gwara
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

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

n RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
 FV, serwis 37.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

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

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

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

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

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

n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n CITROEN BERLINGO 1.6 D, rok prod. 2011 17.800 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2013 28.900 zł

n VOLVO V50 1.8 E, rok prod. 2004 11.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

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

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

42.900 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

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

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

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

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

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

Policja informuje

Mierniki prędkości zgodne z przepisami

 zdj.�archiwum
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Sprawa stadionu dla Rakowa

Prezes PZPN pisze do 
prezydenta Częstochowy

Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy

Ogólnopolski Turniej 
Brydża Sportowego

Włókniarz Częstochowa

Klub kompletuje skład na 
przyszły sezon

Krispol I liga

Exact Systems Norwid vs. KPS Siedlce

Galeria Jurajska

Częstochowianka vs. APS PWSZ Krosno

II liga

Sytuacja Skry po 17. kolejce

W sali bankietowej „Akwen” 12 li-
stopada odbył się Ogólnopolski 
Turniej Brydża Sportowego o Puchar 
Prezydenta Miasta Częstochowy. Jego 
organizatorem był Speedway Fan 
Club Częstochowa.

Udział w Turnieju wzięli udział nie tylko 
zawodnicy z Częstochowy, ale także z ta-
kich miast jak m.in. Gdańsk, Łódź, Katowice, 
Zawiercie czy Myszków. -Wśród uczest-
ników nie zabrakło również znanych osób 
z częstochowskiego podwórka. W zawo-
dach uczestniczyli m.in. była radna miasta 
Ewelina Balt, czy prezes Speedway Fan 
Club Częstochowa Janusz Danek. W sumie 
w zawodach udział wzięło 60 brydżystów 
– poinformowali organizatorzy. Turniej 
zwyciężyli Lech Kasprzyk oraz Jerzy Zając. 
Miejsce drugie wywalczyli Jacek Ziora i Ta-
deusz Karpik. Na ostatnim stopniu podium 
uplasowali się natomiast Marek Tekieli 

oraz Krzysztof Gaweł. -Poziom  turnieju 
był bardzo wysoki, ale nie mogło być ina-
czej wszak Polska to kraj Mistrzów Świata. 
Obecność  przedstawicieli władz miasta z 
Zastępcą Prezydenta Miasta Jarosławem 
Marszałkiem na czele oraz obecność in-
nych zaproszonych gości m.in. byłego se-
lekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy 
Stanisława Gościniaka, dyrektora często-
chowskiego  MOSIR-u Tomasza Łuszczaka, 
czy Wiceprezesa Regionalnej Rady Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego Jerzego 
Raganiewicza podniosły rangę zawodów 
– powiedział prezes SFC Janusz Danek. Fre-
kwencja w przypadku publiczności również 
dopisała w sali bankietowej „Akwen”. Zwy-
cięzcy otrzymali niepowtarzalne puchary 
wykonane przez częstochowskiego artystę 
Mariusza Chrząstka, a wszyscy uczestnicy 
mogli liczyć na pamiątki, świadczące o czę-
stochowskiej gościnności.

Opr. Paula Nogaj

W ostatnich dniach Włókniarz Często-
chowa poinformował, że biało-zielone barwy 
reprezentować będą w dalszym ciągu Leon 
Madsen oraz Fredrik Lindgren. Żużlowcy 
podpisali trzyletni kontrakt, a fakt ten z pew-
nością ucieszył kibiców Lwów.  W klubie 
zostaje także Paweł Przedpełski. Ponadto po 
dwóch sezonach przerwy do ekipy forBET 
Włókniarza wraca Rune Holta. Jako ostatni 
do zespołu dołączył Jason Doyle!  

-W trakcie ostatniego sezonu kapitan forBET 
Włókniarza Częstochowa – Leon Madsen zdecydował 
się przedłużyć umowę z naszym klubem na kolejne 
3 lata. Dziś możemy oficjalnie potwierdzić tę infor-
mację. Duńczyk dopełnił bowiem wszelkich formal-
ności, parafował już stosowną umowę i z Lwem na 
piersi występować będzie przynajmniej do końca 
2022 roku – poinformował klub i w kolejnym ko-
munikacie podał kolejną wiadomość  -Pod koniec 
sierpnia Fredrik Lindgren zadeklarował, że bardzo 
dobrze czuje się w ekipie forBET Włókniarza i barw 
częstochowskiej drużyny zamierza bronić przez ko-
lejne 3 sezony. Szwed dopełnił już wszelkich for-

malności i oficjalnie parafował długoletni kontrakt. 
Oznacza to, że sympatyczny “Fredka” pod Jasną Górą, 
podobnie jak Leon Madsen, startować będzie przy-
najmniej do końca 2022 roku.

Wcześniej poinformowano o tym, że w klubie 
zostaje Paweł Przedpełski, który przedłużył kon-
trakt z forBET Włókniarzem na sezon 2020. Bę-
dzie to jego drugi rok z rzędu spędzony z Lwem 
na piersi. Po dwóch sezonach przerwy do często-
chowskiego klubu powraca legenda Włókniarza 
– Rune Holta. Na zakończenie okienka transfero-
wego klub poinformował, że do zespołu dołączył 
również Jason Doyle, który dwa ostatnie sezony 
spędził w barwach Torunia.

 - Jestem podekscytowany tym, że dołączam do 
nowego klubu. Mam nadzieję, że kibice będą za-
dowoleni z mojego powrotu do Częstochowy, tym 
razem nie na głównej trybunie i nie jako przeciwnik, 
lecz jako zawodnik Włókniarza. Bardzo się cieszę, że 
będę mógł znowu pracować z Markiem i chłopakami 
z drużyny. Z częścią z nich nie jeździłem, lecz kilka 
razy miałem okazję kręcić kółka z Leo Madsenem i 
Pawłem Przedpełskim i mam nadzieję, że uda nam 
się powalczyć o złoty medal - mówi Jason Doyle.

W najbliższą sobotę 16 listopada 2019 roku 
Exact Systems Norwid rozegra spotkanie z 
KPS Siedlce w ramach 10. kolejki Krispol I ligi. 
Początek meczu zaplanowano na godzinę 
17:00 w hali przy ul. Jasnogórskiej.

Obecnie Norwid znajduje się na 11 miejscu w 
klasyfikacji generalnej z ilością 5 punktów. Z kolei 

KPS Siedlce zajmują ostatnie miejsce w tabeli. 
Drużyna spod Jasnej Góry zdaje się być zatem fa-
worytem tego spotkania. W minioną środę często-
chowscy siatkarze zmierzyli się w ramach II rundy 
Pucharu Polski z drużyną Stali Nysa na wyjeździe. 
Pokonali oni rywala 3:1. Kolejny przeciwnik Nor-
wida zostanie wyłoniony po pojedynku LUK Poli-
technika Lublin – BBTS Bielsko-Biała.

Mecz wyjazdowy pomiędzy drużyną Ga-
leria Jurajska Częstochowianka, a Karpaty 
MOSiR APS PWSZ w Krośnie odbędzie się  
w sobotę 15 listopada o godz. 17:00.

Spotkanie zostanie rozegrane na Hali Spor-
towo-Widowiskowej Krosno przy ul. Bursaki. W 
poprzednim spotkaniu w ramach pierwszoli-
gowych rozgrywek, Częstochowianka pokonała 
zespół z Torunia 3:0. - Po ostatniej kolejce nasz 
zespół z dużym szacunkiem podszedł do prze-

ciwniczek z Torunia. Przyjezdne rozegrały bardzo 
wyrównany pięciosetowy bój z Jarosławiem. 
Prorokowaliśmy zatem, że mecz będzie zacięty. 
Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Już od 
pierwszego gwizdka, Nasze dziewczyny nie-
zaprzeczalnie nadawały spotkaniu rytm i cha-
rakter. Całkowicie przełamany zespół z Torunia 
nie był w stanie nawiązać z nami równorzędnej 
walki. Ostatecznie wygrywamy całe spotkanie 
3:0 i dopisujemy 3 punkty do naszego ligowego 
konta – poinformował klub.

Za Skrą Częstochowa już 17. kolejek w roz-
grywkach II ligi. Klub przyznaje, że nie może 
być zadowolony, jednak przed częstochow-
skimi piłkarzami jeszcze trzy spotkania w 
tym roku kalendarzowym.

-Przed sezonem niemal wszyscy powtarzali, 
że drugi rok w II lidze może być trudniejszy niż 
pierwszy. Na razie – niestety – te słowa się potwier-
dzają. Na półmetku rozgrywek Skra jest w strefie 
spadkowej, zdobyliśmy tylko piętnaście punktów. 
Znacznie mniej niż mogliśmy i powinniśmy. W I 
rundzie nasz zespół zaprzepaścił kilka okazji na 
powiększenie swojego dorobku punktowego, wy-
starczy przypomnieć tylko bramkę straconą w To-
runiu w doliczonym czasie gry, czy bezbramkowy 
remis  mimo ostrzeliwania bramki Stali Stalowa 
Wola przez 90 minut. Choćby te cztery punkty 
zgubione w tych dwóch spotkaniach sprawiłby, 
że dzisiaj bylibyśmy w innych nastrojach – infor-
muje klub i dodaje -Warto zwrócić uwagę, że w 
tym sezonie Skra wygrywała z rywalami z czołówki 
(Widzew, Znicz Pruszków, Górnik Łęczna), a traciła 
punkty w meczach gdzie wydawała się faworytem. 
Niektórzy określili już nasz zespół mianem Jano-
sika – bo odbiera bogatym i rozdaje biednym.

Straty nie są wielkie, jak zauważa sam klub – 

zwłaszcza, że do końca sezonu, jeszcze siedemna-
ście meczów rewanżowych. Trzy spotkania mają 
zostać rozegrane jeszcze w tym roku kalenda-
rzowym. Najbliższy – z Garbarnią - został zapla-
nowany na 23 listopada. Będzie to dla Skrzaków 
spotkanie wyjazdowe w Krakowie. Następnie w 
środę 27 listopada Skra rozegra mecz z Legionovią, 
a na koniec zmierzy się z rezerwami Lecha Poznań. 
To zespoły, z którymi częstochowska drużyna prze-
grała w pierwszych spotkaniach. -Do zdobycia jest 
jeszcze dziewięć punktów, ale żeby po nie sięgnąć 
potrzeba skuteczności. Nasz zespół zdobył do tej 
pory 12 bramek. Mało. Sytuacji do strzelania ko-
lejnych było jednak dużo więcej. Niestety, nie 
potrafimy z zimną krwią wykorzystywać nadarza-
jących się okazji. To różni Skrę z tego sezonu od 
tej z poprzednich rozgrywek. Przecież wówczas 
nasza drużyna także nie dominowała rywali i nie 
imponowała czasem posiadania piłki. Była jednak 
skuteczniejsza w ofensywie, a w obronie rzadziej 
zdarzały się błędy. Brakuje nam także stabilności, 
dobre mecze przeplatamy słabszymi – komentuje 
swoją sytuację Skra. Trudno jednak w tej chwili 
oceniać i wróżyć. Klub w przerwie zimowej ma 
przeanalizować plusy i minusy, a także dobrze 
przygotować się do rundy wiosennej.

– Brak postępów w 
budowie nowego 
obiektu Rakowa będzie 
skutkować brakiem 
przyznania licencji na 
Ekstraklasowe roz-
grywki w sezonie 
2020/21 – pisze w liście 
do prezydenta Krzysz-
tofa Matyjaszczyka 
prezes PZPN Zbigniew 
Boniek. –Pańskie 
obawy w odniesieniu do 
modernizacji obiektu, 
na którym powinniśmy 
z emocjami śledzić eks-
traklasowe mecze Rakowa, w pełni 
pokrywają się z naszymi. Własny sta-
dion godny najwyższej klasy 
rozgrywkowej to wspólne marzenie 
Miasta i kibiców drużyny – podkreśla 
prezydent Częstochowy w odpowiedzi.

–Kierując się jednak uznaniem dla 
sportowej strony awansu Rakowa, PZPN 
zdecydował się warunkowo przyznać Ra-
kowowi licencję na sezon 2019/20, mając 
na uwadze deklaracje samego Pana Prezy-
denta, jak i władz miejskich obiecujących 
budowę, bądź gruntowną modernizację 
obiektu Rakowa. Byliśmy przekonani jako 
Związek, że w ciągu roku przynajmniej 
częściowo Raków Częstochowa zacznie 
spełniać wymogi licencyjne, pozwalające 
prowadzić rozgrywki Ekstraklasowe na 
własnym stadionie – przypomina w liście 
opublikowanym m.in. przez Sportowe 
Fakty Zbigniew Boniek. Prezes dodał także, 
że niestety w ciągu tych kilku miesięcy 
nie zauważono jakiegokolwiek postępu 
w nadrabianiu zaległości licencyjnych. 
– Z całą mocą i powagą oświadczam, 
że brak postępów w budowie nowego 
obiektu Rakowa będzie skutkować bra-
kiem przyznania licencji na Ekstraklasowe 
rozgrywki w sezonie 2020/21 - pisze do 
prezydenta prezes PZPN, przekonując, że 
rozumie skomplikowaną sytuację miasta, 
jego problemy budżetowe, a także priory-
tety społeczne.

-Mamy nadzieję, że obecne kłopoty z 
zakończeniem formalności przetargowych, 
a także fundamentalny problem związany 
z montażem finansowym przedsięwzięcia 
w jego obecnej formule, nie wpłynie ne-
gatywnie na przyszłość drużyny Rakowa 
Częstochowa w Ekstraklasie, nie mówiąc 
już o degradacji do klasy niższej. Zgadzam 

się z opinią, że jest to sytuacja trudna do 
wyobrażenia dla wszystkich, którym leży 
na sercu dobro częstochowskiego klubu – 
pisze w odpowiedzi na list prezesa PZPN 
Krzysztof Matyjaszczyk i wyjaśnia – Przy-
gotowując i projektując inwestycję, która 
ma sprawić, że stadion Rakowa uzyska 
stosowny standard i nadrobi zaległości 
licencyjne, trafiliśmy na wiele przeszkód, 
niezależnych od miasta. Jednym z nich była 
i jest bezwzględna konieczność trzymania 
się procedur zamówienia publicznego. Do-
szliśmy jednak wreszcie do fazy końcowej 
rozstrzygania przetargu wykonawczego. W 
przypadku tak dużego zamówienia trudno 
precyzyjnie określić termin jego rozstrzy-
gnięcia, gdyż zamawiający ma obowiązek 
domagania się kompletnej dokumentacji 
od oferenta. Zdarza się, że uzupełniana jest 
ona wielokrotnie, co przesuwa termin roz-
strzygnięcia przetargowego. Jeżeli chodzi 
o obecny etap, wciąż trwa procedura prze-
targowa. Konsorcjum, które złożyło tańszą 
ofertę w przetargu, było kilkukrotnie 
wzywane do uzupełnienia dokumentacji. 
Ostatnie brakujące dokumenty przedstawi-
ciele oferenta, po naszym wezwaniu, mają 
złożyć do 18 listopada br.

Prezydent Częstochowy podkreślił, że 
drugą przeszkodą jest to, że obie oferty 
znacząco przewyższają kwoty zapisane 
obecnie w miejskim budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta na realizację 
zadania „Centrum Piłki Nożnej w Często-
chowie”. Przypomniano w odpowiedzi, że 
złożono ponowną prośbę do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie, prze-
kazując informację o wysokości złożonych 
ofert. Krzysztof Matyjaszczyk wyjaśnił rów-
nież, że mimo najszczerszych chęci, samo-
rząd częstochowskich uzależniony jest od 
wspomnianych czynników.

zdj.�UM�Częstochowa

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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POZIOMO: 1) część twarzy poniżej warg; 2) ubiór kosmonauty; 
3) nie kopie; 4) trzyma guzik; 5) przeciwnik w dyskusji; 6) potok z 
Wodogrzmotami Mickiewicza; 7) do połowu ryb; 8) „arabska 
stolica Izraela”; 9) przepływa przez Mostar; 10) trzecie najwięk-
sze jezioro Finlandii; 11) wśród domowego ptactwa; 12) Jo, nor-
weski pisarz „Czerwone gardło”; 13) zastępowała dzwonek u 
drzwi; 14) rzeka w Gruzji i Azerbejdżanie; 15) mieszkają w Izraelu; 
16) wiadomość tekstowa w telefonie; 17) Kurosawa, japoński 
reżyser; 18) wilczy głód; 19) rzadkości w zbiorach; 20) podkuwał 
konie; 21) decymter; 22) boks i bieganie; 23) szwedzka wyspa z 
Borgholmem; 24) jony z plusami; 25) front; 26) kategoria jachtów; 
27) zimowe legowisko niedźwiedzia; 28) muzyk grający na oboju; 
29) kauczuk syntetyczny; 30) obrotowe bez klamek; 31) wcięcia 
w tekście; 32) ojczulek; 33) słup z flagą; 34) podziemne cmenta-
rze; 35) domowe lub futerkowe; 36) styl nawiązujący głównie do 
antyku

PIONOWO: 1) majowy Piłsudskiego; 5) ocieplenie w zimie; 16) 
ogród owocowy; 20) ludowy zespół muzyczny; 22) na każdej 
książce z biblioteki; 24) zbiorniki na paliwo; 37) odprowadza 
kuchenne opary; 38) państwo; 39) zastępcza droga; 40) przepły-
wa przez Bremę; 41) zwijane placki z serem; 42) boisko hoke-
istów; 43) myśliwska selekcja zwierzyny; 44) złote myśli; 45) lew 
z Narnii; 46) mżawka, kapuśniaczek; 47) rodzaj nadwozia samo-
chodu; 48) Jagiellonowie i Wazowie; 49) szkoła Ambrożego 
Kleksa; 50) największy port w Europie; 51) Włodzimierz, przewod-
niczący SLD; 52) ryba z wąsami; 53) przy ścianie sali gimnastycz-
nej; 54) rzadkie imię żeńskie; 55) maszyna do koszenia; 56) 
komunizm według Lwa Trockiego; 57) ostrzegawcze lub zodiaku; 
58) wozi piasek; 59) drugi kręg szyjny z zębem; 60) graniczy z 
Portugalią; 61) uciskowe na rany; 2) autor „Folwarku zwierzęce-
go”; 63) ciągniona sieć na ryby, wór; 64) Europejskie Stowarzyszenie 
Wolnego Handlu; 65) ukochana Konrada Wallenroda; 66) aktor 
występujący w tragedii

POZIOMO: 1) spec w swoim fachu; 2) utytułowany sportowiec; 
3) dawna umowa przedślubna; 4) największe jezioro w Iranie; 5) 
smaczna ryba wędzona; 6) nierealistyczne poglądy, marzenia; 
7) narzędzie do rytowania; 8) obywatele Tadżykistanu; 9) zawo-
dowe lub partnerskie; 10) góry gruzu lub węgla; 11) niespodzie-
wany, raptowny; 12) kanał z nieczystościami; 13) kwas nikoty-
nowy; 14) szyje na zamówienie; 15) Edward, były prezydent 
Malty; 16) dawny władca Rosji; 17) małżonka Ozyrysa; 18) 
wazowa łycha, warząchew; 19) jad wytwarzany przez organi-
zmy żywe; 20) imię męskie; 21) partia Kosiniaka-Kamysza; 22) 
kości klatki piersiowej; 23) filozoficzna doskonałość; 24) samo-
chodowe lub do włosów; 25) rysunkowa łamigłówka; 26) imię 
żony Gorbaczowa; 27) skowronek polny; 28) Septyma, królowa 
Palmiry; 29) ... Faso, kraj w Afryce; 30) marka szwedzkich 
samochodów; 31) grecka Bogini Sprawiedliwości; 32) cykoria, 
ale nie podróżnik; 33) ulica w szpalerze drzew; 34) piąte co do 
wielkości miasto Niemiec; 35) dział zoologii, nauka o wężach; 
36) duża małpa człekokształtna

PIONOWO: 1) nieprawdziwy; 5) przyłączana do laptopa; 16) 
stary kozioł; 20) port jachtowy; 22) świecą pod sufitami; 24) 
pracownik laboratoryjny; 37) hurtowa lub detaliczna; 38) ple-
śniowe, białe i zółte; 39) trucizna na strzałach; 40) Kubica, kie-
rowca F1; 41) zgromadzenie św. Alberta Chmielowskiego; 42) 
klacz marszałka Piłsudskiego; 43) państwo z Reykjavikiem; 44) 
azjatyckie państwo na 61 wyspach; 45) front, przednia część; 
46) tekst słowny opery; 47) ojciec Indiry Gandhi; 48) gęsta fry-
zura; 49) opera Giuseppe Verdiego; 50) dział nauki badający 
węch; 51) Steven, reżyser „Lista Schindlera”; 52) kanał niemiec-
kiej telewizji; 53) mieszka w Iranie; 54) jezioro między jeziorami 
Tanganika i Niasa; 55) Skagerrak lub Bosfor; 56) przyprawa do 
wódek i likierów; 57) pułapka na zwierzynę; 58) niegroźne koli-
zje drogowe; 59) masowe występowanie choroby; 60) zakon 
założony przez ks. Alojzego Orione; 61) śnieżne pantery; 62) 
napisał „Przygody Augiego Marcha”; 63) ślad po przejściu piły; 
64) i Anna, i Jan; 65) miasto z Placem Czerwonym; 66) stolica 
Turcji

KRZYŻÓWKA NR 14  Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę

KRZYŻÓWKA NR 15  Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę

Bilety na spektakl „Telewizja kłamie” za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 13 otrzymuje pani Renata Sowada - gratulujemy  
i zapraszamy po odbiór do redakcji Życia Częstochowy i Powiatu  
(Al. NMP. 51, I piętro)

Rozwiązanie  krzyżówki nr 14 lub 15  
przyślij na adres email: konkursy@zycieczestochowy.pl

do dnia 21.11.2019


