
Policja i straż miejska zapowiada wysokie kary

Na Błesznie wyrzucają 
śmieci przez okno

- To trzecia dzielnica Częstochowy, na jakiej mieszkam, i jest jeszcze gorzej niż 
było - ludzie wyrzucają z okien kiełbasy, kotlety, parówki, makarony, wnętrzności 
ryb i oczywiście kości. Jedzenie ląduje też na chodnikach, trawnikach i wokół ławek 
– alarmuje nasza czytelniczka, Klaudyna.

Ciąg dalszy na str. 8

Masz w domu telewizor i radio? Nawet 
jeśli z nich nie korzystasz, musisz za-
płacić abonament RTV. Jeśli tego nie 
zrobisz, narażasz się na karę, która może 
być nawet trzydziestokrotnością mie-
sięcznej opłaty abonamentowej. Część 
osób opłaty uiszczać jednak nie musi.

Poczta Polska opublikowała stawki abo-
namentu RTV na przyszły rok. Wysokość 
opłaty abonamentowej w porównaniu do 
bieżącego nie zmieniła się. Za odbiornik 
telewizyjny zapłacimy 22,70 złotych mie-
sięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca 
uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 
miesięcy wyniesie 272,40 zł), a za radiowy 
7 złotych (jeżeli abonent każdego miesiąca 
uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 
miesięcy wyniesie 84,00 zł). Ci, którzy zde-
cydują się na uregulowanie płatności z góry, 
mogą skorzystać z bonifikaty. Jak to działa w 
praktyce? Użytkownicy odbiorników, którzy 
uiszczą opłatę abonamentową za cały 
rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Co 
istotne przez cały rok można również sko-
rzystać z pozostałych zniżek z tytułu wno-
szenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry 
do 25.  dnia pierwszego miesiąca okresu 
rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym 
abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, 
w którym ta płatność wpływa na rachunek 
bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, 
gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. 
dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 
26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej 
nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej 
uiszczeniu.

Część osób jest zwolniona z opłat abo-
namentowych. Zaliczają się do nich między 
innymi:
▸ osoby, które ukończyły 75 rok życia,
▸ osoby, co do których orzeczono całkowitą 

niezdolności do pracy,
▸ osoby o znacznym stopniu niepełno-

sprawności
▸ osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
▸ kombatanci będący inwalidami wojen-

nymi lub wojskowymi,
▸ osoby, które ukończyły 60 lat i mają 

prawo do emerytury, której wysokość nie 
przekracza miesięcznie kwoty 50% prze-
ciętnego wynagrodzenia.
       

Warto jednak zaznaczyć, że osoby upraw-
nione do zwolnienia od opłat abonamen-
towych muszą przedstawić w urzędzie 
pocztowym dokument potwierdzających 
uprawnienie do zwolnienia oraz odpo-
wiednie oświadczenie.

Co ciekawe z analiz wynika, że abona-
ment RTV płaci niewielki procent Polaków, 
podczas gdy do posiadania radia lub telewi-
zora przyznaje się aż 95 proc. gospodarstw 
domowych. Tymczasem kara za niepłacenie 
abonamentu może wynieść nawet 30-krot-
ność miesięcznej opłaty czyli 681 zł.

          Katarzyna Gwara

Sprawdź, ile zapłacisz

Znamy nowe stawki abonamentu RTV

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Aż 3 finalistki z Częstochowy brały udział w jubileuszowej gali kon-
kursu Miss Polonia. Wśród nich znalazła się zdobywczyni tytułu Miss 
Polonia Ziemi Częstochowskiej Milena Bilska, Pierwsza Wicemiss 
Ziemi Częstochowskiej Patrycja Brudkiewicz oraz startująca w kate-
gorii OPEN Aleksandra Kielan.

Ciąg dalszy na str. 4

Częstochowa domaga się blisko 67 mln zł ze Skarbu Państwa. To kwota, którą 
miasto musiało dołożyć do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 
Chodzi między innymi o wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych, wyda-
wanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, decyzje w sprawach meldunkowych, 
nadawanie numeru PESEL, jak również chociażby prowadzenie ewidencji gruntów. 
Miasto ze swoimi roszczeniami wystąpiło już na drogę sądową. 

Ciąg dalszy na str. 3

Praca u konkurencji, prowadzenie kursu tańca, uczestnictwo w meczach koszy-
kówki, czy udział w biegu ze złamaną nogą to tylko niektóre z aktywności osób 
będących na zwolnieniu lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował 
wyniki kontroli zwolnień lekarskich w pierwszych trzech kwartałach tego roku. W 
województwie śląskim zakwestionował chorobowe u ponad 3,6 tysiąca osób na 
kwotę przekraczającą 3,2 mln zł. W skali kraju suma, na jaką wstrzymano bądź cof-
nięto wypłatę zasiłków chorobowych, wyniosła blisko 28,6 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 4

ZUS

Blisko 3 mln zł  
z cofniętych świadczeń

Miss Polonia 2019

Częstochowianka z tytułem 
jednej z najpiękniejszych Polek

Sprawa w sądzie

Miasto chce 67 mln zł ze 
Skarbu Państwa

Ilość miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty 
abonamentowej (zł)

2-mce 13,60 zł
3-mce 20,15 zł
4-mce 3 + 1 27,15 zł
5-mcy 3 + 2 33,75 zł
6-mcy 39,90 zł
7-mcy 6 + 1 46,90 zł
8-mcy 6 + 2 53,50 zł
9-mcy 6 + 3 60,05 zł

10-mcy 6 + 3 + 1 67,05 zł
11-mcy 6 + 3 + 2 73,65 zł

12-mcy(rok) 75,60 złt

Ilość miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty 
abonamentowej (zł)

2-mce 44,05 zł
3-mce 65,35 zł
4-mce 3 + 1 88,05 zł
5-mcy 3 + 2 109,40 zł
6-mcy 129,40 zł
7-mcy 6 + 1 152,10 zł
8-mcy 6 + 2 173,45 zł
9-mcy 6 + 3 194,75 zł

10-mcy 6 + 3 + 1 217,45 zł
11-mcy 6 + 3 + 2 238,80 zł

12-mcy(rok) 245,15 zł

Wysokość opłat abonamentowych za używanie 
odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego 

i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu 
wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Wysokość opłat abonamentowych za używanie 
odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z 
tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Skorzystaj z promocji! Tego nie możesz przegapić! - szczegóły na stronach: 16 i 24
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Konkurs plastyczny

Odblaski 
ratują życie

Koleje Śląskie

Telefon 
zamiast 
dowodu

Inicjatywa społeczna

Zawodnicy Rakowa spotkali 
się z „Pszczółkami”

Wykonanie pracy pla-
stycznej, która będzie zachęcać 
do noszenia odblasków – to za-
danie, z którym zmierzą się 
uczestnicy konkursu „Odblaski 
ratują życie”. Plastyczną rywa-
lizację organizuje Komenda 
Miejska Policji w Częstochowie 
wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 50 w Częstochowie. 
Prace można nadsyłać do  
11 grudnia. 

Organizatorem konkursu jest 
Szkoła Podstawowa nr 50 w Czę-
stochowie, przy współpracy między 
innymi z Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie. Plastyczna rywa-
lizacja jest skierowana do uczniów 
klas I – VIII szkół podstawowych. 
Uczestnicy mają za zadanie przygo-
tować prace plastyczne wykonane 
dowolną techniką (w formacie A4). 
Należy je przekazywać – w opisa-
nych kopertach - osobiście, pocztą 
lub za pośrednictwem opiekuna do 
organizatora, czyli SP nr 50. 

Celem konkursu jest przede 
wszystkim podniesienie świado-
mości młodzieży  z korzyści płynących 
z noszenia odblasków, uświadamianie 
na jakie zagrożenia narażeni są 
uczestnicy ruchu drogowego oraz 
popularyzowanie wśród uczniów na-
wyków noszenia odblasków.

Organizatorzy na prace czekają 
do 11 grudnia. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 18 grudnia o godzinie 
10:00 w auli budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 50.

Katarzyna Gwara

Od 1 grudnia w pociągach 
Kolei Śląskich podczas kontroli 
biletów swoją tożsamość będzie 
można potwierdzać przy po-
mocy usługi mTożsamość 
dostępnej w aplikacji mobilnej 
mObywatel. W praktyce więc 
będziemy mogli pokazać  
telefon zamiast dowodu.

Od 1 grudnia osoby korzystają 
z rozwiązań mObwatel nie będą 
musiały okazywać dokumentu po-
twierdzającego tożsamość w po-
staci papierowej. Wystarczające 
będzie okazanie dokumentu elek-
tronicznego na ekranie np. telefonu.

mTożsamość to bezpłatna usługa 
umożliwiająca potwierdzanie 
swojej tożsamość w każdym mo-
mencie przy użyciu urządzeń mo-
bilnych. By ją jednak aktywować 
musimy mieć profil zaufany. Można 
go bez problemu założyć online. Ze 
względów bezpieczeństwa dane za-
pisane w telefonie są zaszyfrowane 
i podpisane certyfikatem wydanym 
przez Ministerstwo Cyfryzacji.  
Dzięki temu nawet po zgubieniu te-
lefonu dane są bezpieczne — chroni 
je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale 
też zabezpieczenie blokadą tele-
fonu oraz hasło, które wybieramy 
przy aktywacji aplikacji. Co istotne 
– z mTożsamości nie możemy ko-
rzystać, gdy nasz zwykły dowód jest 
nieważny. 

Katarzyna Gwara

Za co można dostać żółtą 
kartę? Czym jest spalony? Ilu 
bramkarzy ma Raków? Co się 
dzieje w szatni podczas przerwy 
w czasie meczu? W jaki sposób 
piłkarze spędzają swój wolny 
czas? Te i wiele innych pytań 
zadali podopieczni Świetlicy 
Integracyjnej „Pszczółki” pod-
czas spotkania z piłkarzami 
RKS Raków Częstochowa.

Świetlica Integracyjna „Pszczółki” 
działa przy Polskim Komitecie Po-
mocy Społecznej ZM w Często-
chowie. Prowadzi ją Dorota Jakiel. 
Placówka opiekuje się kilkuna-
stoma osobami niepełnospraw-
nymi i zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. Podopieczny spo-
tykają się przy Alei Pokoju 5. To 
tu rozwijają swoje umiejętności  
i pasje. Biorą udział w różnego ro-
dzaju konkurach, uczestniczą w 
występach, jeżdżą na wycieczki... 
Ostatnio pojechali do Bełchatowa 
na mecz Rakowa z Wisłą Płock. 
Inicjatorem wypadu był wieloletni 
przyjaciel „Pszczółek”, a prywatnie 

brat jednej z podopiecznych, An-
drzej Zembik, który przed dwoma 
laty zorganizował dla nich przejazd 
zabytkowym tramwajem. Obiecał, 
że na tym nie poprzestanie i słowa 
dotrzymał. - Kilku podopiecznych 
wiernie kibicuje naszym piłkarzom. 
Stwierdziłem więc, że zrobię całej 
grupie niespodziankę i zabiorę na 
mecz – mówi. - Nie udałoby się to, 
gdyby nie pomoc jednego z naj-
wierniejszych kibiców Rakowa 
– Grzegorza z SK Wieczny Raków, 

który udostępnił nam miejsca w au-
tokarze. Wrażenia były niesamowite. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że z 
chęcią pojechaliby na kolejny mecz 
– dodaje Andrzej Zembik. Na tym 
jednak nie koniec niespodzianek.  
Kilka dni później „Pszczółki” - rów-
nież z inicjatywy Andrzeja Zembika 
- miały okazję poznać bliżej czę-
stochowskich piłkarzy. Zawitało do 
nich bowiem dwóch zawodników 
Petr Schwarz i Michał Skóraś. Był 
czas na zadawanie pytań, podpisy-

wanie pamiątkowych kart, wymianę 
upominków, a także wspólne po-
zowanie do zdjęć. - Zawsze bardzo 
chętnie przystępujemy do takich 
akcji. Osoby, które tutaj poznaliśmy, 
pomimo tego że są chore, zarażają 
pozytywną energią – podkreślał 
piłkarz Rakowa Michał Skóraś. - Pa-
trząc na te uśmiechnięte twarze, 
można było się naprawdę wzruszyć. 
Cieszę się, że mogłem wziąć udział 
w takiej inicjatywie i mam nadzieję, 
że ponownie zobaczymy „Pszczółki” 
na naszych meczach – podsumował. 

tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Gwara
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Sprawa w sądzie

Częstochowa chce 
67 mln zł ze Skarbu 

Państwa

W jego ślinie wykryto amfetaminę i marihuanę

19-latek  
wyprzedzał na skrzyżowaniu

Dokończenie ze str.  1
Oprócz własnych zadań miasto 

realizuje szereg zadań zleconych 
przez Skarb Państwa. Ten – zgodnie 
z ustawą – powinien przekazywać 
dotację pokrywającą w 100% koszty 
ich obsługi. - W praktyce od wielu lat 
Skarb Państwa przekazywał dotację 
na zadania zlecone w zaniżonej 
wysokości – mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. 
- Miasto musiało więc dopłacać bra-
kujące kwoty z własnych środków, 
tak aby zapewnić mieszkańcom 
ciągłość obsługi ich spraw. Musiało 
to robić, gdyż w innym przypadku 
musiałoby przerwać świadczenie 
dziesiątek usług dla mieszkańców 
wśród których znajdują się między 
innymi tak kluczowe usługi jak: np 
wydawanie i unieważnianie do-
wodów osobistych; wydawanie 
aktów urodzenia, małżeństwa, 
zgonu; decyzje w sprawach mel-
dunkowych; nadawanie numeru 
PESEL; jak również chociażby pro-
wadzenie ewidencji gruntów – wy-
licza Włodzimierz Tutaj. Mimo że 
miasto przekazywało do wojewody 
informacje o rzeczywistej wyso-
kości środków, które pokryłyby 
koszty realizacji zadań zleconych, 
to ten co roku przekazywał niewy-
starczające kwoty. - W roku 2016 
kancelaria prawna reprezentująca 
miasto złożyła zawezwania do 
zawarcia ugody przed sądem, do-

tyczące roszczeń z tytułu przekazy-
wania przez Skarb Państwa dotacji 
na realizację zadań zleconych w 
zaniżonej wysokości za lata 2006 – 
2008. W wyniku braku woli drugiej 
strony do zawarcia ugody miasto 
było zmuszone do złożenia w 2018 
roku pozwu w zakresie roszczeń 
za lata 2006 – 2008. W roku 2019 
kancelaria reprezentująca miasto 
złożyła rozszerzenie powództwa w 
zakresie zaniżenia dotacji przeka-
zanych przez wojewodę o kolejne 
lata 2009-2018 – wyjaśnia Włodzi-
mierz Tutaj.

Kwota niedofinansowania zadań 
zleconych za cały okres 2006 - 2018 
została wyliczona na 66 mln 867 tys. 
zł plus odsetki liczone, jak dla za-
ległości podatkowych. - Wojewoda, 
reprezentujący w terenie Skarb 
Państwa był kilkakrotnie wzywany 
do przedsądowej próby ugodowej. 
Nie przyniosło to jednak rezultatu. 
W związku z tym miasto Często-
chowa wykorzystując delegację 
ustawową wystąpiło na drogę są-
dową z tymi roszczeniami. Pierwsza 
rozprawa odbyła się w paździer-
niku bieżącego roku. Kolejna 
jest zaplanowana na 20 grudnia 
– tłumaczy Włodzimierz Tutaj. 
Sprawa toczy się przed Sądem 
Okręgowym w Katowicach, Skarb 
Państwa reprezentuje Prokuratoria 
Generalna.

Katarzyna Gwara 

19-letni kierowca golfa wyprzedzał na skrzyżo-
waniu z sygnalizacją świetlną i zderzył się z 
renault. Okazało się, że to dopiero początek jego 
kłopotów. Wstępne badanie na obecność środków 
psychoaktywnych, wykazały obecność amfeta-
miny i marihuany. Jeśli wynik badania krwi 
kierowcy będzie taki sam, mężczyzna usłyszy kry-
minalne zarzuty.

Kryminalni z Komisariatu Policji we Wręczycy Wiel-
kiej zajmują się sprawą 19-letniego kierowcy volkswa-
gena golfa, który spowodował kolizję groźną kolizję. 
Młody mężczyzna jechał od Truskolasów w kierunku 
Częstochowy. W pewnym momencie postanowił wy-
przedzić pojazdy stojące na skrzyżowaniu z sygnali-
zacją świetlną. - Ten sprzeczny z przepisami i bardzo 
niebezpieczny manewr zakończył się dwoma zde-
rzeniami - najpierw uderzył w prawidłowo skręcające 
w ul. Mickiewicz renault, a następnie w sygnalizator 

świetlny – mówi mł. asp. Kamil Raczyński, rzecznik pra-
sowy kłobuckich policjantów. Za kierownicą renault 
megane siedział 41-letni mieszkaniec powiatu kłobuc-
kiego. Na miejscu policjanci sprawdzili stan trzeźwości 
kierujących – oboje byli trzeźwi. - Wobec okoliczności 
zdarzenia, a w szczególności bardzo ryzykownego ma-
newru, jakiego dopuścił się kierowca golfa, mundu-
rowi zdecydowali przeprowadzić wstępne badanie na 
zawartość substancji psychoaktywnych w organizmie 
19-latka – wyjaśnia. Badanie przeprowadzone na mo-
bilnym urządzeniu wykazało obecność amfetaminy  
i marihuany w ślinie młodego mężczyzny.

19-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Dodatkowo, 
jeśli wynik badania krwi kierowcy golfa potwierdzi 
obecność zabronionych substancji w jego organizmie, 
mężczyzna usłyszy policyjne zarzuty. Grożą mu surowe 
konsekwencje: wysoka grzywna, orzeczenie zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kilku-
letni pobyt w więzieniu.

 Katarzyna Gwara

KAMPANIA INFORMACYJNA
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Miss Polonia 2019

Częstochowianka z tytułem 
jednej z najpiękniejszych Polek

Dokończenie ze str.  1
Tytuł Miss Polonia 

2019 powędrował do 
pochodzącej z Łodzi 
Karoliny Bielawskiej. 
Zdobywczyni wartej 
50 tysięcy złotych 
Bursztynowej Korony 
będzie tym samym re-
prezentować nasz kraj 
w Londynie podczas 
prestiżowego konkursu 
Miss World.

Piękne Ślązaczki w 
pierwszej trójce
Pozostałe miejsca na podium zajęły po-

chodzące z województwa śląskiego fotomo-
delki: Drugą Wicemiss została Karina Nowak 
z Żor, natomiast tytuł Pierwszej Wicemiss 
otrzymała 21-letnia częstochowianka, Alek-
sandra Kielan. To pierwszy tak wielki sukces 
mieszkanki naszego miasta w tym organizo-
wanym od 1929 roku konkursie.

Pierwsza Wicemiss Polonia pochodzi z 
Częstochowy. W 2014 roku wygrała kon-
kurs The Look of The Year i od tamtej pory 
pracuje jako fotomodelka w Polsce oraz za 
granicą.

- Teraz już emocje trochę opadły, ale 
podczas finału ich nie brakowało – powie-
działa Aleksandra.

Co planuje w najbliższym czasie zdo-
bywczyni tytułu I Wicemiss?

- Mam już kilka pomysłów na siebie – 
zdradza. – Chciałabym się rozwijać, a przy 
okazji pomóc także młodym dziewczynom, 
które zaczynają karierę w modelingu.

Sylwia Chwalana
zdj: archiwum prywatne A. Kielan

W Częstochowie powstaje kolejny park handlowy

Nowoczesna inwestycja przy 
centrum przesiadkowym

ZUS

Blisko 3 mln zł z cofniętych świadczeń
Dokończenie ze str.  1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy 
obowiązek prowadzić kontrole zwolnień lekar-
skich, co też regularnie czyni. Pomimo tego, że 
większość chorych prawidłowo korzysta ze zwol-
nienia lekarskiego, to wciąż jest grono osób, które 
zamiast skupić się na leczeniu, podczas „chorobo-
wego” dorabia u drugiego pracodawcy albo pro-
wadzi własny biznes. Czas na zwolnieniu lekarskim 
ma służyć rekonwalescencji, a zasiłki chorobowe 
nie są dodatkowym wsparcie budżetu domowego, 
lecz ekwiwalentem za okresowy brak możliwości 
zarobkowania.

- Gdy mówimy o kontroli zwolnień lekarskich, 
tak naprawdę mamy na myśli, dwa rodzaje kontroli, 
czyli kontrolę prawidłowość orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy oraz kontrolę wykorzystania 
zwolnień lekarskich – mówi Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS województwa ślą-
skiego. - W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy 
ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim 
nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwol-
nienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Natomiast 
kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego polega na sprawdzeniu, czy osoba ko-
rzystająca ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy 
pracy lub nie wykonuje innych czynności, które 
mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba 
korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przezna-
czeniem, Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, 

a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot 
– tłumaczy Beata Kopczyńska.

I tak w przypadku pierwszej kontroli, czyli pra-
widłowości orzekania o czasowej niezdolności do 
pracy, śląskie oddziały ZUS w okresie od stycznia 
do września przeprowadziły 55 tys. kontroli zwol-
nień lekarskich, z czego 1430 osobom wstrzymano 
wypłatę zasiłków na kwotę  ponad 575 tys. zł. Naj-
więcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS 
w Rybniku, bo ponad 12,2 tysięcy. Jednak to w od-
dziale ZUS w Częstochowie, choć tych kontroli było 
znacznie mniej - 7,6 tysięcy, wydano najwięcej, bo 
481 decyzji o braku prawa do zasiłku. Dla porów-
nania w rybnickim oddziale w wyniku takiej kon-
troli 210 osób uznano za zdolnych do pracy. 

W przypadku kontroli wykorzystywania zwol-
nień lekarskich, to w trzech kwartałach tego roku 
oddziały ZUS w województwie śląskim przeprowa-
dziły ich ponad 12 tys. Okazało się, że 2173 osoby 
zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobo-
wego. Kwota cofniętych świadczeń wyniosła ponad 
2 mln 633 tys. zł.  - Warto pamiętać, że kontrole wy-
korzystywania zwolnień lekarskich mogą prowa-
dzić i prowadzą również samodzielnie pracodawcy, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego 
powyżej 20 ubezpieczonych – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego.

Katarzyna Gwara

SP im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii

O sztuce dziennikarskiej z uczniami 
ze Starego Kocina

Obiekt o powierzchni 3400 metrów kwadra-
towych w wysokim standardzie A++. Do tego 
aż 137 miejsc parkingowych. Tak wygląda pro-
jekt nowoczesnego kompleksu handlowego, 
który powstaje w Częstochowie przy ulicy  
Bohaterów Monte Cassino 42.

Inwestycja to Park Handlowy Alex, którego otwarcie 
zaplanowano na grudzień 2020 roku. Teren pod bu-
dowę obiektu znajduje się w pobliżu dworca kolejowego 
Stradom i aktualnie tworzonego centrum przesiadkowego 
oraz na południowym wlocie z autostrady A1. Projekt zo-
stał już ukończony i wkrótce ruszą prace budowlane.

Jak zapowiada inwestor na swojej stronie interne-
towej, obiekt ma być gotowy do końca IV kwartału 2020 
roku. Na www można zobaczyć także liczne wizualizacje 
oraz nawiązać kontakt w sprawie wynajmu przestrzeni.

Sylwia Chwalana
zdjęcia: TS

Czym są media? Kim jest dziennikarz? 
Jak wygląda praca w redakcji? Tego dowie-
dzieli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w 
Starym Kocinie w ubiegłym tygodniu pod-
czas warsztatów dziennikarskich 
przygotowanych przez naszą redakcję.

W zajęciach teoretyczno-praktycznych udział 
wzięła klasa szósta, siódma i ósma. Uczniowie 
mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat 
mediów, usłyszeć ciekawostki związane z pracą 
dziennikarza, a także dowiedzieć się, jak prze-
biega cały proces powstawania gazety. Mówi-
liśmy między innymi o tym, czym charakteryzuje 
się dziennik lokalny, jak pozyskiwać informacje i 
jak je weryfikować, wyjaśniliśmy kluczowe po-
jęcia z zakresu dziennikarstwa, takie jak kolumna, 
szpalta, rubryka, winieta czy lid, a ponadto prze-
ćwiczyliśmy makietowanie gazety, wykorzystując 
wcześniej zdobytą teorię w praktyce. Omówiona 
została także zasada odwróconej piramidy, obo-
wiązująca przy pisaniu notatek prasowych i ana-
lizowaliśmy wybrane przykłady w gazecie. Nie 

sposób było nie poruszyć kwestii internetowych 
gatunków dziennikarskich, więc krótko powie-
dzieliśmy sobie, czym się one charakteryzują, jakie 
informacje publikujemy na portalu i czy różnią się 
od tych, zamieszczanych w gazecie oraz jaką rolę 
odgrywa portal społecznościowy Facebook w na-
szej działalności.

Zachęcaliśmy uczniów do obserwacji otoczenia 
i próbowania swoich sił w pisaniu, bowiem jest to 
najlepszy sposób, aby sprawdzić swoje predyspo-
zycje do zawodu dziennikarza. Mamy nadzieję, że 
warsztaty te rozbudziły ciekawość w młodych lu-
dziach i zainspirowały ich do działania.

Paula Nogaj, zdj. archiwum własne

Poniżej 2 tabelki dot. kontroli orzekania o czasowej niezdolności i kontroli wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy za I-IX 2019r.

L.P. OZUS

Liczba wydanych 
orzeczeń przez 
lekarzy orzeczników 
w sprawia kontroli 
ZUS ZLA

Liczba wydanych decyzji 
o braku prawa do zasiłku 
- liczba badanych osób 
uznanych za zdolnych 

do pracy

Liczba dni absencji z prawem 
do zasiłku chorobowego 

ograniczona  w wyniku kontroli

w tys. w liczbach bezwzględnych
0 1 2 3

1 BIELSKO-BIAŁA 5,2    189    824    

2 CHORZÓW 10,9    224    1 103    

3 CZĘSTOCHOWA 7,6    481    2 683    

4 RYBNIK 12,2    210    1 093    

5 SOSNOWIEC 9,6    214    1 366    

6 ZABRZE 10,0    116    966    

Wyniki kontroli  wykorzystania zwolnień lekarskich za I-IX 2019r.

L.P. OZUS
 Liczba osób poddanych kontroli Liczba osób pozbawionych prawa do 

zasiłku 

w liczbach bezwzględnych
0 1 2

  RAZEM O/ZUS 12 166    2 173    
1 BIELSKO-BIAŁA 1 836    157    
2 CHORZÓW 1 835    675    
3 CZĘSTOCHOWA 1 960    211    
4 RYBNIK 2 691    637    
5 SOSNOWIEC 2 081    249    
6 ZABRZE 1 763    244    

Wszystkim finalistkom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!



Muzeum Częstochowskie ma 
nowego dyrektora. Została nim 
Katarzyna Ozimek. Na stano-
wisku zastąpiła Tadeusza 
Piersiaka, który odszedł na 
emeryturę. 

Tadeusz Piersiak był dyrektorem 
Muzeum Częstochowskiego od 
stycznia 2018 roku. Wcześniej kie-
rował Ośrodkiem Promocji Kultury 
Gaude Mater. Oprócz tego przez 
ponad 20 lat opisywał i organizował 
lokalne wydarzenia kulturalne. Za-
słynął m.in. jako pomysłodawca 
Mstowskiej Nocy Świętojańskiej 
oraz twórca i realizator plebiscytu 

„Najlepsi w kulturze”.
Nowym dyrektorem została Ka-

tarzyna Ozimek, która w Muzeum 
Częstochowskim do tej pory pełniła 
funkcję p.o. zastępcy dyrektora ds. 
naukowych. Jest kustoszem, absol-
wentką kulturoznawstwa na Wy-
dziale Filologicznym w Instytucie 
Nauk o Kulturze Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach (2005), a także 
podyplomowych studiów z zakresu 
Public Relations na Wydziale Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej w 
Instytucie Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(2006) oraz muzealniczych studiów 
kuratorskich w Instytucie Historii 

Sztuki na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(2010). Z Muzeum Częstochowskim 
jest związana od 2006 roku. Począt-
kowo pracowała w Dziale Historii, 
a następnie w Dziale Edukacji i 
Wystaw. Od połowy lutego 2017 r. 
pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrek-
tora ds. naukowych. Jest kuratorką 
i koordynatorką licznych projektów 
i wystaw, a także autorką i współ-
autorką ekspozycji realizowanych 
m.in. w cyklu „Gabinety wybitnych 
częstochowian”. Jej artykuły są pu-
blikowane na łamach Rocznika Mu-
zeum Częstochowskiego.

Sylwia Chwalana,  
Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Zatrzymany 
za posiadanie 
narkotyków

Straż miejska

Wjechał słup 
z kamerą  
i uciekł

Częstochowscy strażnicy 
miejscy ujęli pijanego męż-
czyznę, który doprowadził do 
kolizji. Kierowca wjechał w 
słup, na którym... znajdowała 
się kamera miejskiego monito-
ringu. Niewiele myśląc, uciekł. 
Na nic mu się to jednak zdało. 

Operator miejskiego monitoringu 
stwierdził, że kamera znajdująca się 
przy Rondzie Mickiewicza w Czę-
stochowie nagle przestała działać. 
Spojrzał na obraz z innej i okazało 
się, że... jeden z kierowców dopro-
wadził do kolizji i uderzył w słup, na 
którym znajdowało się urządzenie. 
Na miejsce zostali wysłani funkcjo-
nariusze straży miejskiej. Okazało się, 
że... w pojeździe nie było kierowcy. 
Świadek zdarzenia stwierdził, że wi-
dział mężczyznę, który zaraz po zda-
rzeniu wysiadł z samochodu i uciekł. 
Zaszło podejrzenie, że może być pod 
wpływem alkoholu. Strażnicy miejscy 
- mając rysopis sprawcy - rozpoczęli 
poszukiwania. Kierowca został ujęty 
przy ul. Ambulatoryjnej i przekazany 
policjantom z I Komisariatu Policji. 
Przypuszczenia, co do nietrzeźwości 
okazały się słuszne. Teraz będzie mu-
siał pokryć szkody oraz odpowiedzieć 
prawnie za swój czyn.

Katarzyna Gwara

47 sztuki tabletek i ponad 
100 gramów środków odurzają-
cych oraz substancji 
psychotropowych znaleźli poli-
cjanci u 25-letniego mieszkańca 
Częstochowy. Mężczyzna usły-
szał zarzut dotyczący 
posiadania znacznej ilości nar-
kotyków. Grozi mu kara do  
10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z komendy zatrzymali 
mężczyznę, którego podejrzewali 
o związek z przestępczością narko-
tykową. - Z posiadanych informacji 
operacyjnych wynikało, że może 
on mieć znaczną ilość narkotyków. 
Funkcjonariusze zatrzymali 25-latka 
na ulicy. W trakcie legitymowania 
znaleźli przy nim woreczek foliowy 
z zawartością zbrylonego proszku 
– mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z 
częstochowskiej policji.

W trakcie przeszukania mieszkania 
mundurowi zabezpieczyli kolejne nar-
kotyki ukryte w komodzie. - Znajdo-
wały się tam woreczki z zamknięciem 
strunowym z zawartością sypkiej kry-
stalicznej substancji w ilości 20 sztuk, 
7 woreczków z zawartością suszu 
roślinnego oraz 47 sztuk tabletek ko-
loru czarnego - dodaje. Substancje 
zbadano testerem. Okazało się, że w 
woreczkach była marihuana, meta-
amfetamina oraz tabletki esctasy. 

25–letni mieszkaniec Często-
chowy usłyszał już zarzut posia-
dania znacznej ilości narkotyków. 
Grozi mu kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. Decyzją proku-
ratora zasotowano wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego.

Katarzyna Gwara

Dotychczasowy odszedł na emeryturę

Nowy dyrektor  
Muzeum Częstochowskiego

 zdj. UM Częstochowa
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Targi Ślubne

Przeżyjmy to jeszcze raz
Setki pomysłów na ślub ma-

rzeń można było zobaczyć w 
Galerii Jurajskiej. A wszystko to 
za sprawą kolejnej edycji 
Targów Ślubnych. W sumie za-
prezentowało się kilkadziesiąt 
firm z całego regionu. Wśród 
wystawców byli m.in. wedding 
planerzy, przedstawiciele ze-
społów weselnych, firm 
zajmujących się produkcją 
filmów z imprez, fotografowie, 
właściciele sal, makijażyści, 
barmani, cukiernicy, produ-
cenci zaproszeń, dekoratorzy i 
floryści. Nie zabrakło  również 
pokazu mody ślubnej - dla pań 
i panów.

Narzeczeństwa, które niebawem 
zamierzają stanąć na ślubnym ko-
biercu w jednym miejscu mogły za-
łatwić wszystkie sprawy związane z 
organizacją wesela. Organizowane 
przez nas Targi Ślubne zgroma-
dziły kilkudziesięciu wystawców. 
Eksperci doradzali m.in. jak przy-
gotować wieczór panieński i ka-
walerski, urządzić ślub w ogrodzie, 
dobrać kwiaty i wino. Nie zabrakło 
również właścicieli restauracji i sal 
weselnych, a także firm cateringo-
wych. Z kolei o tym jak zaaranżować 
salę można było porozmawiać z 
florystami i dekoratorami. Fotogra-
fowie i filmowcy podpowiadali jak 
uchwycić wszystkie najważniejsze 
momenty w kadrze. Poza tym 
można było spróbować weselnych 
smakołyków. Cukiernicy zaprezen-
towali swoje pomysły na torty we-
selne oraz ciasta, z kolei specjaliści 
od wina doradzali, jak dobrać wino 
i szampana do weselnego menu. 
Przyszłe pary młode mogły rów-
nież znaleźć inspiracje dotyczące 
samochodów ślubnych. Jak co roku 
można było porozmawiać z profe-
sjonalnymi wedding plannerami. 
To osoby, którym można powierzyć 
kompleksową organizację ślubu. 
Specjaliści ci najlepiej znają branżę 
weselną, wiedzą gdzie szukać 
kwiatów, sukni ślubnej i weselnej 
kapeli. Całość uświetnił pokaz mody 
ślubnej – największy w Często-
chowie. Mogliśmy zobaczyć suknie 
ślubne i garnitury, a także pomysły 
na ślubną fryzurę, makijaż czy ma-
nicure.

Katarzyna Gwara

Wszystkim wystawcom 
biorącym udział w targach 
serdecznie dziękujemy za 
profesjonalizm, piękne 
przygotowanie stoisk oraz 
za stworzenie tak niepo-
wtarzalnej atmosfery. 
Z tego miejsca chcemy 
również podziękować 
dyrekcji oraz wszystkim 
pracownikom Galerii 
Jurajskiej za współpracę 
i okazaną pomoc przy or-
ganizacji targów. Mamy 
nadzieję, że podczas ko-
lejnej edycji spotkamy 
się w takim samym - lub 
większym - gronie! My już 
nie możemy się doczekać! 

Do zobaczenia!
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Rozpoczęła się ważna inwe-
stycja w dzielnicy Stradom 
– przebudowa ulic Artyleryjskiej 
i ul. Kościelnej na odcinku od ul. 
Matejki do przedłużenia ulicy 
Jagiellońskiej do ul. Kościelnej. 
Pochłonie ona blisko 6,5 mln zł. 
Całość ma być gotowa do listo-
pada przyszłego roku.

Modernizowany odcinek ma 
długość ponad 1,1 km. - Część dro-
gowa obejmuje wykonanie jezdni 
ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej oraz 
przebudowę skrzyżowań z korektą 
łuków i wymianą nawierzchni na 
wlotach (z wyłączeniem skrzyżowań 
ul. Artyleryjskiej z ul. Komandorską  
i z ul. Oficerską) – mówi Maciej Hasik, 
rzecznik MZDiT w Częstochowie.  
- W ciągu ul. Artyleryjskiej powstaną 
obustronne odcinki piesze, a istnie-
jący będzie przebudowany. Jedno-
stronny ciąg pieszy w ul. Kościelnej 
także czeka przebudowa. Część 

drogową dopełni m.in. wykonanie 
oznakowania oraz obsianie skarp  
i nasadzenia zieleni – dodaje.

Przy okazji inwestycji zostanie 
również przebudowana kanali-
zacja deszczowa i wodociągowa od  
ul. Matejki do ul. Oficerskiej.

Planowany termin zakończenia 
wszystkich prac związanych z in-
westycją, na którą udało się zdobyć 
dofinansowanie z ministerialnego 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
to listopad przyszłego roku. Wyło-
nionym w przetargu wykonawcą 
prac jest spółka Bitum z Lublińca. 
Koszt zadania to blisko 6,5 mln zł  
(z czego dofinansowanie ma wy-
nieść ok. 2,6 mln zł).

W związku z inwestycją kierowcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami 
– wyłączony z ruchu jest odcinek 
Kościelnej między ul. Jagiellońską  
a Artyleryjską.

Katarzyna Gwara
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zdj. MZDiT

W dzielnicy Stradom

Ruszyła rozbudowa ulic 
Artyleryjskiej i Kościelnej

Przed koncertami adwentowymi

Jasnogórskie organy nastrojone

Uwaga

Autostrada A1 zamknięta!

Tradycyjnie przed koncer-
tami adwentowymi w bazylice 
jasnogórskiej odbywa się stro-
jenie organów. Prace 
wykonuje organmistrz  Zdzi-
sław Mollin, który opiekuje 
się instrumentem od czasów 
jego renowacji zakończonej  
w 2013 roku.

- Organy w bazylice jasnogór-
skiej składają się z ok. 8 tysięcy 
piszczałek. Instrument zawiera 
elementy zarówno drewniane, jak 
i metalowe, czułe na działanie 
mechaniczne i pogodowe. Dlatego 
koniec upałów i włączenie ogrze-
wania w bazylice to dobry moment 
na konserwację - mówi  o. Seba-

stian  Matecki, opiekun jasnogór-
skich instrumentów i organizator 
Wieczorów Organowych. I to wła-
śnie piszczałki, które najbardziej 
ulegają wpływom atmosferycznym, 
wymagały strojenia.

Jasnogórskie organy to obecnie 
trzeci pod względem wielkości in-
strument w Polsce, po organach 
bazyliki w Licheniu i katedry we 
Wrocławiu. Pomyślane tak, aby dało 
się na nich wykonywać całą wielką 
literaturę organową, zwłaszcza lite-
raturę organową epoki symfonizmu 
XIX i XX w. Organy w bazylice ja-
snogórskiej zostały wybudowane 
w latach 50-tych ubiegłego wieku, 
dzięki staraniom ówczesnego 
przeora Jasnej Góry o. Jerzego 

Tomzińskiego. - Trzeba wielką 
chwałę oddać byłemu przeorowi Ja-
snej Góry o. Jerzemu Tomzińskiemu, 
który w tak bardzo trudnym okresie 
powojennym zdołał wybudować 
prawie 100-głosowy instrument. 
Nie był jednolitego pochodzenia 
- pozyskiwano piszczałki, wiatrow-
nice w z różnych miejsc. Niemniej 
jest to piękny, wielki instrument, na 
owe czasy była to rewelacja - pod-
kreśla o. Sebastian Matecki.

W najbliższym czasie przewi-
dziane jest także strojenie organów 
w Kaplicy Matki Bożej i odnowa 
tzw. ‚organów godzinkowych’, znaj-
dujących się obecnie w Kaplicy św. 
Józefa na Halach.

Oprac. Katarzyna Gwara

Planowaliście w weekend 
wycieczkę za miasto w stronę 
centralnej Polski? Uważajcie, 
autostrada A1 na odcinku 
węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków 
Trybunalski Zachód będzie za-
mknięta. Kierowcy na trasę 
będą mogli wrócić dopiero 2 
grudnia. 

Zamknięcie autostrady A1 na 
odcinku od węzła Tuszyn do Piotr-
kowa Trybunalskiego ma związek 
z koniecznością wyburzenia wia-
duktów łącznicy na węźle Piotrków 
Trybunalski Zachód, po których od-
bywał się ruch z Warszawy w kie-
runku Katowic. W związku z tym od 
najbliższego piątku – 29 listopada 

od godziny 16.00 do poniedziałku 2 
grudnia do godziny 6.00 zamknięta 
zostanie autostrada A1 na odcinku 
węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Try-
bunalski Północ. Wyznaczone ob-
jazdy poprowadzą:
- w kierunku Katowic: z węzła Tu-

szyn DK12 do węzła Piotrków 
Trybunalski Północ i dalej drogą 
ekspresową S8 do autostrady 
A1, na którą wrócimy na węźle 
Piotrków Trybunalski Zachód. 

- analogicznie w drugim kierunku: 
od strony Katowic w kierunku 
Łodzi z autostrady A1 zjedziemy 
na drogę ekspresową S8 na węźle 
Piotrków Trybunalski Zachód, 
skąd dotrzemy do węzła Piotrków 

Trybunalski Północ i dalej DK12 
do węzła Tuszyn, gdzie wrócimy 
na autostradę A1. Skąd będzie 
można kontynuować podróż w 
kierunku Łodzi i Gdańska. 

Prace zaplanowano na weekend, 
aby ograniczyć do minimum uciąż-
liwości związane z działaniami dro-
gowców. - Apelujemy do kierowców 
o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i stosowanie się do oznako-
wania. Jeśli istnieje taka możliwość, 
warto rozważyć alternatywną trasę, 
jeśli w ten weekend wybieramy się 
w podróż przez centrum Polski – 
zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Katarzyna Gwara

Pasażerowie PKP wreszcie w łatwy 
sposób będą mogą wybierać konkretne 
miejsca, na których chcą siedzieć. Takie 
rozwiązanie dotyczy jednak tylko nie-
których pociągów. 

PKP Intercity wprowadziło kolejne udo-
godnienie dla podróżnych. Pasażerowie po-
ciągów Pendolino, Flirt3 i PesaDART, czyli 
nowoczesnych składów zespolonych, mają 
możliwość łatwego wyboru miejsc na mapie 
członu pociągu, w którym planują podró-
żować. Rozwiązanie to wprowadzone zostało 
dla połączeń realizowanych od 15 grudnia, 
czyli od dnia wejścia w życie nowego rocz-
nego rozkładu jazdy. - Graficzna prezentacja 
miejsc to rozwiązanie, dzięki któremu każdy 
może w intuicyjny sposób wybrać najlepsze 
dla siebie miejsce, zgodnie ze swoimi prefe-
rencjami czy potrzebami – przekonuje Marek 
Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Graficzna prezentacja miejsc pojawia się 
po wyborze konkretnego połączenia oraz 
wskazaniu liczby pasażerów i ewentualnych 
ulg im przysługujących, a także określeniu, 
czy pasażer potrzebuje skorzystać z miejsc 
specjalnych, takich jak np. dla osób z niepeł-
nosprawnościami, w przedziale rodzinnym 
czy dla osób z rowerem. Na dole ekranu wy-
starczy nacisnąć przycisk „Wybierz miejsce ze 
schematu”. Wyświetla się wówczas schemat 
układu miejsc w danej części pociągu, które 
można łatwo zaznaczyć. Na tym etapie pa-
sażer może zdecydować, czy woli siedzieć 
przy oknie czy przy korytarzu. Zobaczy, gdzie 
jest wejście, toaleta, miejsce na bagaże. 

Nowe rozwiązanie ułatwia także wybieranie 
miejsc obok siebie w przypadku podróży z ro-
dziną czy znajomymi.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str.  1
W wyniku postępowania sąsiadów kilka 

dni temu ucierpiał jej pies, przebijając sobie 
podniebienie znalezioną pod blokiem kością. 
Sytuacja wydarzyła się 23 listopada w Często-
chowie, na Osiedlu „Błeszno”, należącym do Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.

Za zaśmiecanie przestrzeni publicznej 
grożą wysokie kary

- W sytuacji, gdy ktoś wyrzuca przedmioty 
przez okno lub wylewa płyny, ale nie ma to 
żadnych następstw, jest to rozpatrywane 
zgodnie z art. 75 Kodeksu Wykroczeń i taka 
osoba podlega karze grzywny do 500 zł albo 
karze nagany – mówi asp. szt. Marta Kaczyńska 
z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Straż Miejska ukarze za zaśmiecanie
- Jeśli widzimy kogoś, kto zanieczyszcza 

miejsce publiczne, możemy wezwać patrol 
Straży Miejskiej – mówi Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej w Częstochowie. 

- Do ukarania takiej osoby jest potrzebny 
świadek zdarzenia, który będzie w stanie 
wskazać sprawcę, czyli na przykład podać ry-
sopis, numery rejestracyjne samochodu lub 
piętro w bloku, z którego ten ktoś wyrzucił 
śmieci. Natomiast jeśli jesteśmy poszkodo-
wani, ale nie widzieliśmy sprawcy, to należy 
zwrócić się do jednostki policji, która przepro-
wadzi w tej sprawie dochodzenie.

Wyrzucanie przedmiotów przez okno 
może być przestępstwem!

Sprawy tego typu nie zawsze są traktowane 
tylko jako wykroczenie. Za wyrzucanie przed-

miotów przez okno może grozić nawet kara 
więzienia:

- W przypadku, gdy zrzucamy z okna ciężkie 
przedmioty, na przykład dzbanek z wodą albo 
słoik, to jest już przestępstwo karne pod kątem 
art. 160, czyli narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia. Za to grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności – powiedziała nam 
Marta Kaczyńska z częstochowskiej policji.

- Sprawa będzie rozpatrywana w ten sposób 
bez względu na to, czy zagrożony był człowiek, 
czy zwierzę i czy coś faktycznie się stało.

Jeżeli natomiast ponosimy jakieś koszty 
przez niefrasobliwość sąsiadów, możemy 
również pociągnąć ich do odpowiedzialności 
cywilnej:

- Jeśli zostanie ustalony sprawca, to rów-
nież na drodze cywilnej można wnieść o 
zwrot kosztów opieki i leczenia – dodaje 
oficer prasowy.

Jak znaleźć sprawcę?
- Najlepiej dokładnie opisać sytuację. Takie 

pismo należy skierować do prokuratury, która 
zapozna się z tym i poleci wykonać stosowne 
czynności policjantom.

Zanim więc wyrzucimy śmieci w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym, zastanówmy się, 
czy jesteśmy gotowi za to odpowiadać. Jak 
widać, kary za zrzucanie przedmiotów z okna 
mogą być bardzo dotkliwe. Poszkodowany 
może również od nas zażądać zwrotu kosztów 
leczenia poniesionych w wyniku naszego po-
stępowania.

Czy pozorna oszczędność czasu i pieniędzy 
jest warta tak nieprzyjemnych konsekwencji?

Sylwia Chwalana

Policja i straż miejska zapowiadają wysokie kary

Na Błesznie wyrzucają 
śmieci przez okno

PKP

Nareszcie wybierzesz 
sobie miejsce

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
podróżni mogą korzystać z Wi-Fi już we 
wszystkich pojazdach Pendolino. Dostęp 
do bezprzewodowego internetu jest za-
pewniony w 341 składach i wagonach 
przewoźnika. Z usługi można skorzystać w 
19 pociągach Pendolino, 20 jednostkach 
PesaDART i 20 składach FLIRT3 oraz 282 
wagonach należących do PKP Intercity. 
Usługa darmowego bezprzewodowego 
internetu cieszy się dużym zainteresowa-
niem podróżnych. W ciągu 10 miesięcy 
funkcjonowania Wi-Fi w pociągach EIP 
skorzystało z niego ponad 708 tysięcy 
pasażerów, co daje średnio 2330 osoby 
dziennie. Wraz ze wzrostem dostępności 
usługi, rośnie też zainteresowanie – w 
październiku 2019 r. z darmowego do-
stępu do internetu korzystało średnio 
4846 osób każdego dnia. Od początku 
stycznia do końca października pasa-
żerowie PKP Intercity pobierali średnio 
583 GB danych dziennie. W październiku 
każdy zalogowany użytkownik korzy-
stał z Wi-Fi średnio przez ok. 1 godzinę 
i 58 minut - internet towarzyszy więc 
pasażerom pociągów Pendolino przez 
znaczną część podróży.
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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 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 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 HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, rok prod. 2009 16.900 złn CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 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 FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000 3.900 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

Za darmo

Sprawdź światła w samochodzie
W ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Twoje światła – Nasze bezpieczeń-
stwo” częstochowscy kierowcy mogą 
bezpłatnie sprawdzić prawidłowość 
ustawienia świateł w swoich samocho-
dach. Przy tej okazji mundurowi 
tłumaczą uczestnikom akcji, jak ważna 
jest w okresie jesienno-zimowym dobra 
widoczność na drodze. Rozdają też od-
blaskowe opaski.

- Wpływ na bezpieczeństwo na drodze za-
leży w dużej mierze od samych kierowców  
- przypomina asp. szt. Marta Kaczyńska z czę-
stochowskiej policji. - Na bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym duży wpływ ma także stan 
techniczny pojazdów. Wielu kierowców nie pa-
mięta o tym, że trzeba przetrzeć reflektory, gdy 
są brudne lub wymienić żarówki w przypadku 
ich przepalenia. Niewielu zwraca uwagę na to, 
aby ustawić światła pod odpowiednim kątem. 
W okresie jesienno-zimowym często przez złe 
ustawienie świateł można spowodować ośle-
pienie innych uczestników ruchu albo zbyt 
późno dostrzec pieszego lub przeszkodę na 
drodze – wyjaśnia.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje 
światła- Nasze bezpieczeństwo” często-
chowscy kierowcy mogą cyklicznie zrobić 
darmowy przegląd prawidłowego ustawienia 
świateł samochodów. Do tej pory tego ro-
dzaju akcje odbywały się we współpracy ze 
Stacją Kontroli Pojazdów Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dzielnicy „Parkitka” przy ulicy Si-
korskiego 82/94 w Częstochowie, ze Stacją 
Kontroli Pojazdów WORD przy ul. Hallera 1 
oraz Z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów 
przy ul. Drogowców 36. Kolejna możliwość, 
aby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł 
w pojazdach odbędzie się 11 grudnia w 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy 
MPK w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem 
drogowym: 

• kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł 
mijania podczas jazdy w warunkach normalnej 
przejrzystości powietrza;

• w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach nor-
malnej przejrzystości powietrza,   zamiast świateł 
mijania, kierujący pojazdem może używać świateł 
do jazdy dziennej;

• w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlo-
nych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie 
z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł 
drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących 
albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kie-
rujący pojazdem, używając świateł drogowych, 
jest obowiązany przełączyć je na światła mijania 
w razie zbliżania się: pojazdu nadjeżdżającego z 
przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących 
wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany 
uczynić to samo; do pojazdu poprzedzającego, je-
żeli kierujący może być oślepiony, do pojazdu szy-
nowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają 
się w takiej odległości, że istnieje możliwość ośle-
pienia kierujących tymi pojazdami;

• na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi zna-
kami drogowymi, kierujący pojazdem może używać 
przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu 
do świtu, również w warunkach normalnej przejrzy-
stości powietrza.

zdj. KMP w Częstochowie
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Black Friday

Ruszają przedświąteczne wyprzedaże
Na ten dzień miłośnicy za-

kupów czekają cały rok! 
Zakupowe szaleństwo z okazji 
Black Friday z każdym rokiem 
w naszym kraju nakręca się 
coraz bardziej. To prawdziwa 
gratka dla amatorów przecen i 
oszczędności. Oczywiście 
emocje, które nam towarzyszą, 
nie są tak duże, jak na przykład 
u Amerykanów, jednak liczba 
osób, która decyduje się na ku-
powanie właśnie w tym dniu, 
rośnie lawinowo. Ale czarny 
piątek to coś więcej niż tylko 
świąteczne zakupy wśród 
tłumów.

Czarny Piątek (Black Friday) wy-
pada w różnych terminach. Obchodzi 
się go w czwarty piątek każdego li-
stopada – czyli tuż po amerykańskim 
Dniu Dziękczynienia. W tym roku 
jest to, więc 29 listopada. To symbo-
liczny początek zakupowego szaleń-
stwa i czas, kiedy sklepy zaczynają 
„wietrzyć” swoje magazyny przed 
Bożym Narodzeniem. Doroczne 
święto zakupów swoje korzenie ma 
w Stanach Zjednoczonych. Zwy-
czaj celebrowania tego dnia sięga 
połowy XX wieku. Na początku XXI 
wieku zaczął być propagowany i roz-
powszechniany - z powodów komer-
cyjnych - w coraz większej liczbie 
innych krajów. Od kilku lat także 
w Polsce Czarny Piątek to dzień, w 
którym zaczynamy sezon przedświą-
tecznych promocji.

 O co w tym wszystkim 
chodzi?

Najprościej mówiąc i... jedno-
dniowe okazje i zniżki. W niektó-
rych sklepach sięgają one nawet 
70-80%. W Stanach Zjednoczonych 
jest on często najbardziej docho-
dowy dla sprzedawców w ciągu ca-
łego roku - tego dnia od wielu lat 
zakupów dokonuje ponad 100 mi-
lionów Amerykanów! Co ciekawe, 
w Czarny Piątek niektóre sklepy 
otwierały już o 4 rano. Od kilku se-
zonów wiele z nich jest czynnych 
już od północy! Na tym jednak nie 
koniec – kolejki do nich potrafią 
się ustawiać nawet kilka godzin 
wcześniej! Z szacunków wynika, że 
centra handlowe w tym czasie po-
trafi odwiedzić prawie 6 razy więcej 
klientów!

Warto zaznaczyć, że w naszym 
kraju atmosfera Czarnego Piątku 
jest zdecydowanie spokojniejsza 
niż ta w USA. Wybrane przez sklepy 
artykuły można nabyć średnio od 

20 do 50% taniej. To więc dosko-
nała okazja na zrobienie zakupów w 
atrakcyjnych cenach, a także wcze-
śniejsze przygotowanie prezentów 
bożonarodzeniowych, na które nie 
będziemy musieli wydawać ma-
jątku. Istotne jest również to, że 
wiele sklepów właśnie w Czarny 
Piątek zaczyna sezon bożonarodze-
niowych wyprzedaży. Na specjalne 
okazje możemy więc liczyć również 
w kolejnych dniach.

Dlaczego Czarny Piątek jest 
czarny?

Nie można jednoznacznie od-
powiedzieć na to pytanie. Teorii na 
temat pochodzenia nazwy jest bo-
wiem kilka. Jedna z nim mówi o tym, 
że termin wywodzi się z Filadelfii. 
Podobno użyto go po raz pierwszy 
w latach 60. z powodu tłumów na 
ulicach w dzień po święcie Dzięk-
czynienia. Określenia tego miał użyć 
pewien policjant, przerażony wiel-
kością zatoru, z jakim przez kilka 
godzin musieli mierzyć się miesz-
kańcy miasta. Druga teoria ma nie-
wiele wspólnego z handlem. Mówi 
o tym, że nazwa pochodzi jeszcze z 
XIX wieku, kiedy to pewnego listo-
padowego poranka w 1869 roku 
ceny złota na amerykańskim rynku 
były rekordowo niskie i niemal do-
prowadziły do załamania rynku. 
To efekt interwencji rządu Stanów 
Zjednoczonych, który obniżył ceny 
złota o ponad 20%. Trzecia – najbar-
dziej popularna - odwołuje się do 
dnia, w którym właściciele sklepów 
odnosili duże zyski, co w języku an-
gielskim określa się wyrażeniem 
„being in the black” („black”, czyli 
czarny), które oznacza być na plusie.

 Początkowo wyłącznie 
Stany Zjednoczone

Czarny piątek zawdzięczamy 
Stanom Zjednoczonym. Zwyczaj ten 
szybko jednak przejęli najbliżsi są-
siedzi – Kanadyjczycy. Promocje po 
północnej stronie granicy zaczęły 
się, kiedy kanadyjscy sprzedawcy 
zorientowali się, że duża część ku-
pujących jest skłonna na tę wła-
śnie okazję wybrać się do Stanów. 
A więc.... postanowili również wyjść 
frontem do klienta. Potem szaleń-
stwo zakupowe ogarnęło Meksyk, 
Brazylię, Wielką Brytanię i resztę 
Europy.

 Najbardziej dochodowy 
dzień w roku

Do 2003 roku dniem, kiedy w 
sklepach notowano największe 

zyski, była ostatnia sobota przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Jednak niemal od 16 lat tytuł ten 
jest zarezerwowany dla piątku po 
święcie Dziękczynienia.

 Prawdziwe święto
Za oceanem szaleństwo zaku-

powe ogarnia niemal wszystkich.  
Z tego też powodu w blisko połowie 
amerykańskich stanów Czarny 
Piątek jest... świętem!

 Na co wydajemy 
najwięcej?

Przede wszystkim na prezenty 
dla rodziny, na swoje zachcianki, na 
jedzenie, słodycze oraz na upominki 
dla przyjaciół. Wśród najpopularniej-
szych produktów są wszelkiego ro-
dzaju ubrania i kosmetyki, zabawki 
dziecięce, artykuły do dekorowania 
domu, sprzęty elektroniczne, a także 
produkty dla domu i ogrodu.

 Kupuj w zaufanych 
miejscach

Black Friday to pożywka dla wielu 
nieuczciwych sprzedawców, którzy 
wykorzystują nieuwagę części 
klientów. Dlatego też pamiętajmy, 
aby robić zakupy wyłącznie w zaufa-
nych i sprawdzonych sklepach.

 Takie same prawa
Podczas Black Friday konsu-

mentów obowiązują takie same 

prawa jak w każdy inny dzień w 
roku. Zasady zwrotów i reklamacji 
są określone w ustawie o prawach 
konsumenta, nie zależą od widzi-
misię sklepu. Oczywiście sklep może 
wyjść klientom naprzeciw i pójść 
im bardziej na rękę, na przykład 
wydłużając okres zwrotu. Pamię-
tajmy jednak, że sklepy stacjonarne 
nie mają obowiązku przyjmowania 
zwrotów. Warto więc przed zakupem 
dopytać sprzedawcę o tę kwestię. 
Niektóre sklepy stacjonarne owszem 
dokonują zwrotów, ale tylko na kartę 

podarunkową albo nie przyjmują 
zwrotów produktów z wyprzedaży 
- to jest, jak najbardziej zgodne z 
przepisami. Przyjmując zwroty, z 
własnej woli, idą klientowi na rękę, 
więc mogą sobie dowolnie określić 
zasady. Jeśli chodzi o reklamację, to 
przysługuje nam ona zawsze – za-
równo podczas zakupów online, jak 
i w sklepach stacjonarnych. Dotyczy 
to również towaru, który znalazł się 
na wyprzedaży – oczywiście chodzi 
tu o sytuację, gdy wyprzedaż była 

sezonowa, a obniżka ceny nie wyni-
kała z wady produktu, którą właśnie 
chcemy reklamować. Reklamację 
możemy złożyć w ciągu dwóch lat 
od daty zakupu. Reklamować mo-
żemy wszystko, co sprawia, że pro-
dukt jest niezgodny z umową. Jeśli 
nabyty przez nas towar jest wadliwy, 
sprzedawca ma obowiązek go na-
prawić, wymienić, obniżyć cenę lub 
zwrócić nam pieniądze. Pamiętajmy 
też, że do reklamacji nie potrze-
bujemy paragonu, wystarczy jaki-
kolwiek dowód zakupu – wydruk z 
konta, potwierdzenie z karty, a nawet 
świadek, który towarzyszył nam w 
czasie zakupów. Sklep ma 14 dni na 
rozpatrzenie naszej reklamacji. Jeśli 
nie poinformuje nas w tym czasie o 
swojej decyzji, reklamacja uznana 
jest za przyjętą.

Katarzyna Gwara
zdj. freepik.com
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu 
Szkół Samochodowo-Budowlanych uczcili 

rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę
11.11.2019r. w 101 rocznicę Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę odbyły się uroczystości 
na Placu im. W. Biegańskiego w Częstochowie. 
Goście, poczty sztandarowe, uczniowie często-
chowskich szkół, orkiestra i harcerze uroczyście 
przemaszerowali od Jasnogórskich Błoni na Plac 
Biegańskiego. Zespół Szkół Samochodowo- Bu-
dowlanych  reprezentowali : dyrektor szkoły p. 
Jacek Grzegorzewski, wicedyrektorzy: p. Agnieszka 
Burzyńska i p. Paweł Szewczyk, p. Tomasz Jakub-
czak- kierownik kształcenia praktycznego oraz 
nauczyciele: p. Teresa Michałowska, p. Izabela Za-
borska, p. Ewa Kublik, p. Ewa Krakowiak- Szewczyk, 
p. Aleksandra Kuśmirek, p. Ewa Jura i uczniowie 
klas mundurowych:  II a TS, I a TS i I d TS. 

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych ze 
„Świętym Mikołajem” dla Kresów  „Święty Mikołaj 

dla Kresów” 

– to akcja charytatywna, w którą po raz kolejny 
aktywnie włączył się Zespół Szkół Samochodo-
wo-Budowlanych. W dniach 22.10 – 08.11.2019 r. 
na terenie szkoły zorganizowana została zbiórka 
funduszy przeznaczonych na zakup żywności, 
zabawek lub innych artykułów dla polskich dzieci 
mieszkających na Litwie, Białorusi  i Ukrainie. 
Łącznie zebrano zł. 1174,81. Kontynuacją szkolnej 
akcji była zbiórka żywności w sklepach Biedronka 
w dniach 08-09.11.2019 r. W zbiórce brali udział 

uczniowie z klasy: I BTS, II A TS, III ATS, III CTS, 
IV CTS pod opieką nauczycielek: p. Aliny Grabnej,                      
p. Ewy Kublik, p. Aleksandry Kuśmirek i p. Anny 
Majchrzak.

Uczennica Zespołu Szkół Samochodowo –Bu-
dowlanych z wyróżnieniem podczas Zaduszek 

Katyńskich
8.11.2019 r. w Muzeum Monet i Medali zostały 

zorganizowane przez Jadwigę Wiśniewską, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Zaduszki Katyń-

skie. Podczas uroczystości 20 młodych ludzi z 
województwa śląskiego odebrało pamiątkowe 
publikacje, które są owocem Jubileuszowego Wo-
jewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego 
„Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Uczennica Zespołu 
Szkół Samochodowo –Budowlanych - Wiktoria Ka-
sprzyk z kl. IIIa TS, przygotowywana przez p. Alinę 
Grabną  znalazła się w gronie osób wyróżnionych w 
X edycji tegoż konkursu za pracę: „Bo w grupie jest 
siła. Działalność Stowarzyszenia Rodzina Katyńska 
w Częstochowie” .

Akcja oddawania krwi  w Zespole Szkół Samo-
chodowo-Budowlanych

 Twoja krew to bezcenny lek, którego nie da się 
wyprodukować! Pod takim hasłem 7.11.2019r. 
odbyła się w ZSSB tradycyjna młodzieżowa akcja 
oddawania krwi,którą zorganizowała nauczycielka 
biologii p. Anna Jędras. Młodzież ,jak co roku, 
wykazała się piękną, odpowiedzialną postawą i 
zrozumieniem potrzeb ludzi chorych, biorąc licznie 
udział w akcji. Krew oddały 43 osoby. Pozyskano 
ponad 19 litrów tego bezcennego leku. Każdy 
krwiodawca otrzymał 8 czekolad i mógł uzyskać 
informacje  o posiadanej grupie krwi, a także o no-
sicielstwie chorób zakaźnych . Ponadto uczniowie, 
którzy przyłączyli się do tej szlachetnej akcji, zo-
stali nagrodzeni wzorową oceną z zachowania. 
Uczniowie, oddając krew, dali dowód największej 
ludzkiej solidarności i miłości. 

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-
budowlanych na zajęciach w Uniwersytecie Jana 

Długosza i Politechnice Częstochowskiej 
4 listopada 2019 r. młodzież Zespołu Szkół 

Samochodowo –Budowlanych  , tradycyjnie 
jak co roku, pod opieką nauczycielki: p. Kata-
rzyny Sosnowskiej  ,wzięła udział w zajęciach 
z języka angielskiego w Instytucie Filologii Ob-
cych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Czę-

stochowie. Zajęcia te pozwalają uczniom na 
poszerzanie słownictwa i umiejętności mówienia z 
zakresu angielskiego ogólnego jak i branżowego.                                                                                            
W dniu 7.11.2019r. uczniowie klas czwartych Ze-
społu Szkół Samochodowo –Budowlanych     pod 
opieką nauczycieli: p. Jarosława Jaśkiewicza i 
p. Leszka Węgrzyna   wzięli udział w zajęciach w 
Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Często-
chowskiej.  Zajęcia obejmowały wykład oraz ćwi-
czenia w laboratorium silnikowym  oraz w hamowni 
podwoziowej. Zajęcia prowadzili Prof. Wojciech 
Tutak oraz dr inż. Grab-Rogaliński. 

22 .11.2019r.odbyły się zajęcia na Politech-
nice Częstochowskiej - „Moje przedsiębiorstwo 
- Zonopoly”. Udział w nich wzięli uczniowie z I i II 
klasy Szkoły Branżowej oraz z II klasy technikum 
pod opieką pani Kamili Michałowskiej-Bryły . Za-
jęcia poprzez autorską grę strategiczną przybliżyły 
młodzieży mechanizmy panujące na rynku, jego 
funkcje i zasady  zdrowej konkurencji oraz dzia-
łanie giełdy. Uczyły umiejętności  szybkiego podej-
mowania decyzji i pracy w grupie. Uczniowie mogli 
wcielić się w rolę przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność gospodarczą.

 I Mistrzostwa Strongman 2019 w Zespole Szkół 
Samochodowo- Budowlanych

17.10.2019r. na boisku szkolnym Zespołu Szkół 
Samochodowo –Budowlanych  odbyły sięI Mistrzo-
stwa ZSSB Strongman 2019. Pomysłodawcą i sę-
dzią głównym zawodów był nauczyciel wychowania 
fizycznego p. Wojciech Przerada. Współorganiza-
torem i sędzią był  p. Rafał Skorek. W zawodach 
wzięli udział:: Michał Wilk, Jakub Kubicki, Arka-
diusz Kubczyk, Bartosz Wójcik,   Krzysztof Woźniak, 
Marcin Skrzypczyk, Radosław Rachwalik, Damian 
Dróżdż, Adrian Adamczyk, Bartosz Marczak, Maciej 
Nowak, Kuba Gałązka w następujących konkuren-
cjach: spacer farmera, waga płaczu, kowadło, prze-
rzucanie opony, przeciąganie pojazdu.

Finał akcji ,,Nakrętkowa Częstochowa”
W października bieżącego roku w 

sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy 
odbyło się podsumowanie akcji ,,Nakręt-
kowa Częstochowa”. Celem akcji zeszło-
rocznej edycji była zbiórka nakrętek dla 
małego Jasia, a dokładnie pomoc w jego 
rehabilitacji. Z roku na rok obserwujemy 
coraz większe zaangażowanie uczniów 
naszej szkoły w działania kształtujące 
postawy prospołeczne oraz proekolo-
giczne. W akcji brali udział uczniowie, 
wolontariusze, nauczyciele i pracownicy 
naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy do kolejnej zbiórki nakrętek 
w ramach tegorocznej akcji skierowanej 
na pomoc dla 6- letniej Oli.

  Agnieszka Soduła
Konferencja historyczna

21 listopada 2019 roku uczniowie 
z klasy I Enp wzięli udział w konfe-
rencji zorganizowanej w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym  „Wykorzystanie 
rekonstrukcji historycznych w dydak-
tyce przedmiotów humanistycznych”. 
Została ona uświetniona prelekcją ks. 
Macieja Woszczyka dotyczącą rekon-
strukcjom historycznym wydarzeń z I i 
II wojny światowej. Jest on prezesem 
Stowarzyszenia Rekonstruktorów Hi-
storii Helle Berg w Opatowie. Wykład 

był połączony z prezentacją mundurów 
i broni  związanych z dziejami obu 
wojen. Zwłaszcza ta część spotkała się 
z żywym zainteresowaniem młodzieży. 
Została ona zakończona krótkimi fil-
mami z rekonstrukcji historycznych. 
Następna część konferencji dotyczyła 
Muzeum Dywizjonu 303 im. J. Zum-
bacha w Napoleonie, którą przedsta-
wiła dyrektor tej placówki - Karolina 
Kulejewska. Zapoznała ona zebranych z 
zasobami muzeum, z których większość 
to autentyki z czasów II wojny i działal-
ności Dywizjonu 303. W zasobach mu-
zeum znajdują się również samoloty. 
Wszystko wskazuje na to, że już wiemy, 
gdzie udać się na wycieczkę klasową. 

Alicja Wojciechowska
Obchody Święta Niepodległości

8 listopada 2019 roku odbyła się 
w naszej szkole uroczysta akademia 
z okazji 101 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Została ona 
poprzedzona wspólnym odśpiewaniem 
całego hymnu o godzinie 11.11. Aka-
demię  przygotowana  młodzież z klas 
technikum. Składała się ona z montażu 
słowno-muzycznego m.in. wierszy Je-
rzego Żuławskiego i Marii Konopnickiej.  
Tło muzyczne stanowiły utwory  Fryde-

ryka Chopina i pieśni wojskowe. Fakty 
historyczne przybliżył krótki film obra-
zujący przełomowy moment naszych 
najnowszych dziejów. Młodzież  wzięła 
również udział w  miejskich obchodach 
Święta Niepodległości. Poczet sztan-
darowy ZSME przeszedł  wraz z innymi 
spod Jasnej Góry na Plac Biegańskiego, 
gdzie o godzinie 17.00 odbyły się główne 
uroczystości obejmujące złożenie 
kwiatów pod Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, Pomnikiem bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz Pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Apel Pamięci. Prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w 
swoim przemówieniu wspomniał czę-
stochowian, którzy walczyli o wolność 
na różnych frontach.  Całość została 
uświetniona koncertem chóru śpiewa-
jącego pieśni patriotyczne oraz defiladą 
pododdziałów mundurowych: kompanii 
honorowej Jednostki Wojskowej Koman-
dosów z Lublińca, straży pożarnej i klas 
mundurowych częstochowskich szkół.

Alicja Wojciechowska
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

6 listopada 2019 roku odbyła się XXXIII 
edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 
Uczniowie zmagali się z trzydziestoma py-
taniami testowymi jednokrotnego wyboru, 
zadaniem z ekonomii i pytaniem ogólnym 
związanym z myślą przewodnią olim-
piady- „Gospodarka i społeczeństwo w erze 
czwartej rewolucji przemysłowej”. Naszą 
szkołę dzielnie reprezentują: Tomasz Mi-
szczyk, Adrian Szałowski, Radek Nalberski, 
Krzysztof Kucharczyk i Jakub Kromołowski. 
Trzymamy kciuki za powodzenie w I etapie. 
Wyniki już na początku grudnia.

 Małgorzata Wrońska

Szlakiem zabytków techniki 
województwa śląskiego

 Korzystając z pięknej październi-
kowej aury uczniowie klasy 2 En wraz 
z opiekunem panią Agnieszką Sodułą 
wyruszyli na lekcję geografii i topografii 
w teren.  Odwiedzili unikatowy na skalę 
europejską obiekt, a mianowicie  Mu-
zeum Zapałek przy ulicy Ogrodowej 
18/22. Dawna Zapałczarnia to wyjąt-
kowe miejsce na mapie przemysłowej 
Częstochowy, niegdyś znaczący zakład 
produkujący wyjątkowe zapałki, które 
rozpalały ogień nie tylko w polskich do-
mach, ale również eksportowane były 
do niemal wszystkich krajów świata. 
Przebywając w tym miejscu, mogliśmy 
przez chwilę poczuć jego atmosferę, a 
nawet niemal przenieść się w czasie, 
spacerując po poszczególnych po-
mieszczeniach, poznając jego historię, 
a także żmudny proces wytwarzania 
zapałki. Muzeum Zapałek znajdujące 
się na Szlaku Zabytków Techniki woje-
wództwa śląskiego rozbudziło nasze 
zainteresowania dotyczące historii 
Częstochowy i … nic dziwnego, że już 
wybieramy kolejny obiekt leżący na tym 
ciekawym szlaku.

Agnieszka Soduła           

Turniej szachowy
Dnia 25 października 2019 roku został 

zorganizowany Turniej o Indywidualne i 
Drużynowe Mistrzostwo w Szachach Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego w Często-
chowie. W zawodach wzięło udział 22 
zawodników z ośmiu klas. Na dystansie 
pięciu rund w systemie szwajcarskim 
najlepszym indywidualnie  okazał się 

Mateusz Ruman (klasa IV En), przed Se-
bastianem Górniakiem (klasa I Enp), a na 
najniższym stopniu podium uplasował się 
Emil Skwara (klasa II En). Zwycięzcy re-
prezentowali szkołę w rozgrywkach mię-
dzyszkolnych podczas Licealiady.

Stanisław Snarski
Wycieczka do Warki

W październiku 2019 roku miała 
miejsce wycieczka klasy I Enp do Warki 
- siedziby muzeum patrona szkoły Kazi-
mierza Pułaskiego. Termin ten związany 
jest z obchodami Dnia Kazimierza Puła-
skiego. Licznie zgromadzone delegacje 
szkół imienia Pułaskiego z całej  Polski 
oddały hołd bohaterowi dwóch narodów, 
w 240. rocznicę jego śmierci. Obchody 
rozpoczęły się w samo południe patrio-
tyczną mszą św. w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.  
Następnie w asyście Kompanii Honorowej 
WP uczestnicy uroczystości udali się  pod 
pomnik Kazimierza Pułaskiego. Część 
patriotyczną otworzyła dyrektor muzeum 
Iwona Stefaniak, która powitała zebra-
nych i przypomniała krótko biografię Kazi-
mierza Pułaskiego. Następnie głos zabrali  
liczni goście.  Wszyscy podkreślili odwagę 
i heroizm Kazimierza Pułaskiego, który w 
walce o wolność poświęcił swoje życie. 
Przy pomniku Kazimierza Pułaskiego zgro-
madziło się wiele pocztów sztandarowych 
z instytucji  i organizacji, w tym noszących 
imię Pułaskiego. W części artystycznej 
Dnia Pułaskiego odbył się wernisaż wy-
stawy „Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. 
Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce 
i USA”, którą nasi uczniowie zwiedzili po 
uroczystym otwarciu przez panią Iwonę 
Stefaniak – dyrektor muzeum.

     Alicja Wojciechowska



W nowo wyremon-
towanej sali 
gimnastycznej w 
Szkole Podstawowej 
nr 42 im. Jana 
Brzechwy w Często-
chowie, odbyło się 
pasowanie na 
uczniów klas pierw-
szych. Nie zabrakło 
recytacji, wspólnego 
śpiewania i tanecz-
nego szaleństwa. 
Najważniejszym mo-
mentem było jednak 
uroczyste ślubowanie.

Do pasowania 
przystąpili uczniowie 
trzech klas pierw-
szych. Odświętnie 
ubrani pierwszokla-
siści zaprezentowali 
program artystyczny 
- był to ich pierwszy 
występ w nowej szkole! 
Namłodsi stanęli na wysokości 
zadania i udowodnili, że  zasłu-
gują na to, aby dołączyć do braci 
uczniowskiej. Swoje umiejęt-
ności zaprezentowali najlepiej, 
jak tylko potrafią. Pięknie recyto-
wali wiersze, rytmicznie śpiewali 
piosenki, a także wykonali dwa 
– niezwykle trudne – układy ta-
neczne. Pierwszaki zdały egzamin 

celująco, prezentując szeroki 
wachlarz umiejętności scenicz-
nych – ich występy zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Nad 
wszystkim czuwały  nauczycielki: 
Beata Pietrzak, Joanna Kucharska 
oraz Katarzyna Pawlak. Najważ-
niejszym momentem był jednak 
czas ślubowania. Aktu pasowania 
na uczniów dokonał dyrektor SP 

nr 42 im. Jana Brzechwy w Często-
chowie – Jacek Włodyka oraz za-
proszeni goście Grzegorz Papalski 
- naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Częstochowy oraz 
Mariusz Kałwak przewodniczący 
Rady Rodziców. Później uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz kuferki ze słodkościami.

Katarzyna Gwara
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zdj. Waldemar Deska

Obchody 50-lecia istnienia naszej szkoły

W tym roku nasza szkoła obchodzi 
50 -lecie swojego istnienia, z tej okazji 
– punktualnie o godz. 12.00 - dokona-
liśmy uroczystego odsłonięcia rzeźby, 
upamiętniającej ten fakt z historii na-
szego miasta. Tę wyjątkową chwilę 
swoją obecnością uświetnili znakomici 
goście z panią Katarzyną Zakrzewską 
– autorką projektu rzeźby -  na czele.                                                                                                                                           
 W drugiej części tego wyjątkowego dnia  
królowały dwie klasy pierwsze - mundu-
rowe, które  zgodnie z naszym szkolnym 
zwyczajem zawsze podczas obchodów 
Dnia Niepodległości składają ślubowanie. 
W tej podniosłej  chwili naszym kadetom 
towarzyszyli zaproszeni goście z wice-
prezydentem R. Stefaniakiem na czele.                                                                                                                                           
W związku z obchodami 50 –lecia szkoły, 
nasza placówka  otrzymała zaszczytne 

wyróżnienie: ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONO-
ROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO. Na ręce dyrektora szkoły gra-
tulacje złożyli: Pani B. Kocik i Pan S. Gmi-
truk z Sejmiku Śląskiego. Również dyrektor 
szkoły – pan Stanisław Dzwonnik został 
odznaczony przez wiceprezydenta R. Ste-

faniaka „Strzeleckim Krzyżem Zasługi” - za 
szczególne zasługi dla ruchu strzeleckiego 
i krzewienia tradycji oręża polskiego.   Na 
oprawę artystyczną ślubowania i wrę-
czenia odznaczeń złożyły się: film, ukazu-
jący młodzież z klas mundurowych, biorącą 
udział w uroczystościach patriotycznych i 
państwowych na terenie miasta i regionu, 
wzruszające wokalne występy uczniów 
(piosenka „Twarze” – z repertuaru Michała 
Bajora, hymn „Żeromskiego”,  dwie pieśni 
legionowe:  „Legiony” i „Szara piechota”) 
oraz inscenizacja historyczna, ukazująca 
spotkanie Józefa Piłsudskiego i Stefana 
Żeromskiego w Zakopanem w listopadzie 
1918 roku.  Po części oficjalnej naszych 
miłych gości, rodziców i uczniów z klasy I 
a i I c (bohaterów dzisiejszej uroczystości)  
w świetlicy szkolnej poczęstowano woj-
skową grochówką i pysznymi bułeczkami.

Beata Janicka – wicedyrektor szkoły   
Julia Bulska Mistrzynią Europy  

w Taekwon-do
20 listopada odbyło się miłe spo-

tkanie Dyrektora naszej szkoły Stanisława 
Dzwonnika z uczennicą klasy pierwszej 
LO , w której wdrożono innowację peda-
gogiczną „Wychowanie patriotyczne i 
obywatelskie”, Julią Bulską, na którym 
młoda zawodniczka miała okazję zapre-
zentować swoje osiągnięcia w sztukach 
walki Taekwon-do.  A było czym się po-
chwalić! Mimo młodego wieku na swoim 
koncie zgromadziła liczne medale i osią-
gnięcia. Nie był to przypadek, ale efekt 
ciężkiej, wytrwałej kilkuletniej pracy. Uko-
ronowaniem dotychczasowej kariery było 
powołanie do reprezentacji Polski na Mi-
strzostwach Europy. Zawodniczka Kadry 

Narodowej spisała się znakomicie. Z 
Sarajewa wróciła z dwoma złotymi meda-
lami, w układach formalnych i technikach 
specjalnych. Trenuje w świetnym klubie 
KS Dragon Janów, który ze stolicy Bośni i 
Hercegowiny powrócił do kraju z licznymi 
medalami, zarówno indywidualnymi jak i 
drużynowymi. Ta młoda zawodniczka na 
swoim koncie zgromadziła liczne osią-
gnięcia: Mistrzyni Polski Juniorów Młod-
szych w Głubczycach (2017), Mistrzyni 
w Pucharze Europy Kadetów w Lublinie 
(2017), Mistrzyni Polski w walkach do 50 
kg i Wicemistrzyni w technikach specjal-
nych w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Nowej Rudzie(2019). Lista 
jest długa, a wiele walk jeszcze jest przed 
nią. Wszyscy trzymamy kciuki!

Medal Komisji Narodowej 
5 października 2019, w Sali Marmu-

rowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji, w trakcie której za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania zostały 
wręczone Medale Komisji Narodowej. 
Wśród wyróżnionych tym odznaczeniem 
znalazła się Urszula Martyka-Wiecha, 
nauczycielka języka niemieckiego oraz 
doradca zawodowy w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w Częstochowie.

W uroczystości w Sali Marmurowej 
uczestniczyli Kurator Oświaty Urszula 
Bauer a także Wicewojewoda Śląski Ro-
bert Magdziarz, Wicekuratorzy Oświaty 
Jacek Szczotka i Dariusz Domański, dy-
rektorzy Delegatur i Wydziałów, przedsta-
wiciele związków zawodowych i organów 
prowadzących szkoły. Medal Komisji Naro-
dowej jest nadawany nauczycielom inicju-
jącym i podejmującym nowatorskie formy i 
metody pracy edukacyjnej, wychowawczej 
i opiekuńczej.

W tym roku otrzymała go Pani Urszula 
Martyka-Wiecha za podejmowanie działań 
mających na celu popularyzację języka 
niemieckiego oraz realizację programów 
unijnych na rzecz kształcenia zawodo-

wego. Od 2005 roku co roku są realizo-
wane projekty mobilności zawodowej 
w ramach programów unijnych wspiera-
jących kształcenie zawodowe, obecnie 
Erasmus+, dzięki którym młodzież naszej 
szkoły zdobywa cenne doświadczenia w 
ramach realizowania szkolnej praktyki w 
krajach Unii Europejskiej. Głównym celem  
jest poprawa jakości kształcenia zawodo-
wego oraz  wzmocnienie współpracy mię-
dzynarodowej szkoły oraz podwyższenie 
wyników z egzaminów kwalifikacyjnych,  
a także certyfikacja podjętych działań 
szkoleniowych, promocja nauki  języków 
obcych, wzmocnienie kompetencji ucznia 
w zakresie umiejętności adaptacyjnych w 
nowym środowisku pracy, radzenia sobie w 
sytuacjach nietypowych, trudnych, wzmoc-
nienie kompetencji ucznia w zakresie 
świadomego planowania dalszej drogi za-
wodowej, doradztwo zawodowe, przeciw-
działanie przerywaniu nauki przez uczniów 
oraz podwyższenie wyników z egzaminów 
kwalifikacyjnych.  Ponadto od 9 lat pani Ur-
szula Martyka-Wiecha  uczestniczy w pro-
jekcie hospitacyjnym prowadzonym przez 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy, zakładającym 
współpracę z niemieckimi nauczycielami 
stażystami, ich wizytę w polskiej placówce 
oświatowej, hospitowanie lekcji polskich 
nauczycieli oraz przeprowadzanie zajęć i 
wymianę doświadczeń zawodowych.

Żeromski w Rimini
Nieprzerwanie od czternastu lat 

uczniowie ZSTiO im. S. Żeromskiego 
mają możliwość odbycia stażu zawo-
dowego w Rimini, jednym z najbardziej 
znanych i chętnie odwiedzanych przez 
turystów z całego świata nadmorskich 
kurortów. Projekt ten finansowany jest w 
stu procentach przez Unię Europejską w 
ramach programu Erasmus+ „Staż czyni 
mistrza – mobilność zagraniczna war-
tością dodaną w procesie kształcenia 
umiejętności zawodowo – organizacyjno 

– społecznych uczniów technikum”.
Dziesięcioro uczniów klasy gastrono-

micznej przyjechało do Rimini na początku 
października, aby pracując w hotelowych 
restauracjach nie tylko zdobyć doświad-
czenie zawodowe, ale również poznać 
włoską kulturę, obyczaje i podstawy języka 
włoskiego. Cztery tygodnie spędzone we 
Włoszech były dużym wyzwaniem. Trzeba 
było odnaleźć się w nowym środowisku, 
innej kulturze, komunikując się w języku 
obcym, z dala od domu. Jak zawsze 
jednak wszyscy uczniowie Żeromskiego 
sprostali wymaganiom i oczekiwaniom, o 
czym świadczą wysokie oceny pracy wy-
stawione przez pracodawców. Podczas 
pobytu we Włoszech młodzież miała moż-
liwość zwiedzić tak piękne miejsca jak San 
Marino i Wenecję, a w wolnych chwilach 
chętnie spacerowali po uroczych uliczkach 
i plażach Rimini.  

Zdobyte przez uczniów umiejętności 
i doświadczenie nie tylko zawodowe z 
pewnością będą procentować w przy-
szłości. Oni sami, podsumowując swój 
staż, mówią, że czas spędzony w Rimini 
„pokazał, że praca w innym kraju może być 
ciekawa i mimo wielu wymagań i stresu 
było to bardzo fajne doświadczenie, które 
każdemu warto polecić, a Włochy to piękny 
kraj” - Patrycja. Inni, jak Kordian, poza do-
świadczeniem zawodowym dostrzegają 
też zdobyte inne umiejętności: „Mój pobyt 
we Włoszech był wymagający i ciekawy. 
Nauczyłem się większej samodzielności i 
gospodarowania pieniędzmi.”

Uczestnikami październikowego stażu 
w Rimini byli: Patrycja Barczyk, Andżelika 
Kasprzak, Klaudia Sokołowska, Wiktoria 
Sokołowska, Kamila Juszczyk, Natalia 
Łysak, Izabela Hyra, Karolina Owczarek, 
Filip Jaśkiewicz i Kordian Gasiak.  

 Aneta Ciesielska

W Szkole Podstawowej nr 42

Pasowanie na pierwszaków
Rusza zbiórka

Charytatywnie  
dla zwierząt

Uczniowie Zespołu Szkół 
Techniczny już po raz czwarty 
organizują zbiórkę, której 
celem jest wsparcie często-
chowskiego schroniska oraz 
pomoc stowarzyszeniom i fun-
dacjom działającym na rzecz 
zwierząt w mieście.

 
W ramach akcji zbierane jest 
wszystko, co może przydać się 
zwierzakom, a także czuwającym 
nad nimi wolontariuszkom i wo-
lontariuszom – chodzi więc o koce, 
poduchy, karmy, makarony, jedzenie 
w puszkach z długim terminem 
ważności, ale także leki i akcesoria 
dla zwierząt. – Zwierzaki potrzebują 
naszego wsparcia i opieki. Cieszy 
nas, że w Częstochowie troszczy 
się o nie tylu wolontariuszy – tych 
pracujących na rzecz schroniska, 
ale również poszukujących we 
własnym zakresie nowych domów 
dla psów i kotów. Ułatwienie im 
codziennej pracy z potrzebującymi 
zwierzakami jest celem naszej akcji 
– podkreślają organizatorzy zbiórki, 
Jakub Sikora i Damian Trzeszkowski 
z Zespołu Szkół Technicznych.
„Fanty” dla potrzebujących zwie-

rzaków można dostarczać do 17 
grudnia. Głównym miejscem zbiórki 
w tym roku jest siedziba Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego przy al. Niepodległości 30. 
Podsumowanie akcji odbędzie się 
19 grudnia w Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt przy ul. Gilowej. 
W dotychczasowych edycjach 
zbiórki udało się zebrać ponad 4 
tony karmy, 600 kg żwirku, ponad 
440 poduch i koców oraz leki, ryż 
itp. W akcję włączyły się nie tylko 
częstochowskie szkoły, ale także 
młodzież i nauczyciele ze szkół na 
terenie powiatu, jak również miesz-
kanki i mieszkańcy miasta.

Szczegóły dotyczące miejsca 
zbiórki w każdej szkole można 
uzyskać poprzez bezpośredni kon-
takt z organizatorami akcji lub 
szkolnymi koordynatorami. Jednak, 
aby wspomóc akcję, nie trzeba być 
uczennicą czy uczniem – wystarczy 
odwiedzić wydarzenie na Facebooku 
pod linkiem: https://www.facebook.
com/events/401610727392520/   
i ustalić indywidualny termin oraz 
miejsce odbioru darów dla czworo-
nogów.

Katarzyna Gwara
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Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jurajscy poszukiwacze wiedzy

Szkoła Podstawowa nr 29  
ma swoją Zieloną Pracownię

III edycja konkursu

„Eko-Wynalazcy” rozstrzygnięci

„TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”

WFOŚiGW w Katowicach 
zaprasza do konkursu

Jurajscy poszukiwacze wiedzy – tak na-
zwano pracownię przyrodniczą w 
częstochowskiej szkole, której wniosek zna-
lazł się wśród 87 zwycięskich wniosków z 
terenu województwa śląskiego. Wyposażona 
jest ona m.in. w interaktywny monitor doty-
kowy, mikroskop z kamerą, zestaw do 
badania gleb, przenośną stację meteorolo-
giczną i wiele innych różnorodnych pomocy 
dydaktycznych. -Te wszystkie profesjonalne 
akcesoria ułatwią prowadzenie ciekawych 
lekcji, a tym samym pomogą młodzieży w od-
krywaniu pasji intelektualnych – przyznają 
nauczyciele. 

Podczas ceremonii otwarcia obecna była Alicja 
Janowska – dyrektor  Delegatury w Częstochowie 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Stanisław 
Gmitruk – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, 
dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Ka-
towicach, Grzegorz Papalski – naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,  Aleksander 
Sałacki – kierownik Referatu Realizacji Inwestycji 
i Remontów w Wydziale Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, Piotr 
Włoczek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w 
Częstochowie, Iwona Bialik – dyrektor Miejskiego 
Przedszkola nr 32 w Częstochowie, Marzena 
Ułamek – przewodnicząca Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie oraz 
Barbara Witowska – architekt pracowni. 

Dyrektor szkoły – Iwona Nędzyńska-Mól powi-
tała przybyłych gości oraz uczniów, a następnie 
poprosiła zaproszone osobistości do przecięcia 
symbolicznej wstęgi na znak oddania do użytku 
ukończonego projektu. Aktu tego dokonała Alicja 
Janowska– dyrektor  Delegatury w Częstochowie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Stanisław 
Gmitruk – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, 
dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w 
Katowicach, Grzegorz Papalski – naczelnik Wy-
działu Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, a 
także przedstawiciel uczniów. Dyrektor szkoły zło-
żyła wyrazy wdzięczności Wojewódzkiemu Fundu-
szowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach oraz organowi prowadzącemu szkołę 
za zaufanie, pomoc merytoryczną przy realizacji 
projektu oraz za wkład wniesiony w podniesienie 
świadomości ekologicznej uczniów szkoły. Szcze-
gólne podziękowania zostały skierowane do Bar-
bary Witowskiej – rodzica, który stworzył projekt 
graficzny pracowni oraz do zespołu nauczycieli 
pracujących przy realizacji projektu. 

Prezentacja sali
Gdy część oficjalna ceremonii otwarcia dobiegła 

końca, uczniowie i nauczyciele mieli możliwość za-
prezentować swoją niezwykłą pracownię. Ósmokla-
siści wcieli się w role dziennikarzy programu 
telewizyjnego z lekcją przyrody w tle. Oczywiście 
ich medialny spektakl wiązał się z prezentacją 
nowoczesnych sprzętów w praktycznym ich wy-
korzystaniu. Część laboratoryjna wzbudziła spory 
zachwyt. -Zaprojektowana pracownia nawiązuje do 
krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co 
miało na celu zwrócenie uwagi uczniów na naszą 
małą ojczyznę i zachęcenie ich do podejmowania 
inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Poprzez 
utworzenie zielonej pracowni szkoła chce kształ-
tować młodego człowieka, który będzie bardziej 
odpowiedzialny i wrażliwy na sprawy środowiska 
naturalnego. Człowieka, który będzie świadomy 
zależności zachodzących w przyrodzie – wyjaśnia 
dyrekcja szkoły. Redakcja Życia Częstochowy i Po-
wiatu życzy zarówno uczniom, jak i nauczycielom 
owocnych i fascynujących lekcji w nowej pracowni!

W konkursie „Eko-Wynalazcy” udział 
wziąć mogli uczniowie szkół podstawowych, 
a także przedszkolaki. Starsi mieli za zadanie 
przygotować makietę lub film, przedstawia-
jący rozwiązania ekologiczne, jakie można 
zrealizować w szkole lub jakie szkoła już 
wdrożyła. Najmłodsi natomiast brali udział 
w indywidualnym konkursie plastycznym.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie 
Podaj dalej. To już trzecia edycja tego wydarzenia. 
Każdego roku temat prac jest inny. W latach ubie-
głych były to alternatywne sposoby pozyskiwania 
energii oraz sposoby eliminowania smogu. Prace 
przygotowane specjalnie na konkurs – makiety, 
filmy oraz twórczość plastyczna zostały zaprezen-
towane 18 listopada w sali sesyjnej. Oczywiście 
najlepsi mogli liczyć na ciekawe nagrody - głośniki 
i słuchawki bezprzewodowe, power-banki, drew-
niane stajnie i domki, zabawki i pluszaki. Co więcej 
– projektanci tych prac, mogą pochwalić się tym, 

że ich zwycięskie projekty będą teraz „podróżo-
wały” po szkołach w celach edukacyjnych. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta 
Częstochowy. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Przedszkola:

III miejsce - Mikołaj Piotrowicz, Miejskie Przed-
szkole nr 31

II miejsce - Maja Żukowska, Szkoła Podstawowa  
nr 2 - Oddział Przedszkolny

I miejsce - Paulina Kaleta, Szkoła Podstawowa  
nr 53 - Oddział Przedszkolny

Szkoły podstawowe:
III miejsce - Klara Folfasińska, Szkoła Podstawowa 

nr 2
II miejsce - Szymon Węgrzynek, Szkoła Podstawowa 

nr 2
I miejsce - Iga Surlej i Zuzia Wosik, Szkoła Podsta-

wowa nr 33 im. Marii Kownackiej

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach zaprasza do 
udziału w organizo-
wanym przez siebie 
konkursie plastycznym 
„TAK dla CZYSTEGO 
POWIETRZA”.  Mogą w 
nim wziąć udział 
uczniowie szkół podsta-
wowych i podopieczni 
świetlic środowisko-
wych z terenu 
województwa śląskiego. 
Tematem prac konkur-
sowych są efekty  
likwidacji niskiej emicji. 

Prace konkursowe rozpatrywane 
będą w następujących kategoriach 
wiekowych: kategoria A – 6-7 lat, kate-
goria B – 8-9 lat, kategoria C – 10-11 
lat, kategoria D – 12-13 lat, kategoria 
E – 14-15 lat. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie internetowej 
Funduszu wraz z kartą zgłoszeniową 
i dodatkowymi informacjami. Prace 
konkursowe należy dostarczyć do 4 
grudnia 2019 roku do godz. 15.00. 

Fundusz informuje, że decyduje data 
wpływu do Biura WFOŚiGW w Kato-
wicach. Materiały należy nadsyłać na 
adres Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,  
40-035 Katowice z dopiskiem „Kon-
kurs plastyczny”. Rozstrzygnięcie kon-
kursu oraz wręczenie nagród nastąpi 
jeszcze przed Nowym Rokiem. 

Stawy hodowlane

Dzikie ptaki lubią karpie
Święta Bożego Narodzenia do-

piero za trzy tygodnie, ale już 
teraz organizacje ekologiczne na-
głaśniają problem związany z 
tradycją sprzedaży żywych karpi 
oraz ich spożywania podczas wigi-
lijnej wieczerzy. Hodowla karpi 
sprzyja tak naprawdę środowisku 
naturalnemu, ponieważ dzięki 
nim w Polsce utrzymywane są 
setki unikalnych miejsc bytowania 
rzadkich ptaków. Jak to możliwe? 
Wyjaśniamy.

W niektórych regionach Polski, a także 
w naszej najbliższej okolicy, wskazać 
możemy stawy ziemne, które wpisały 
się na dobre w krajobraz i gospodarkę. 
Gatunkiem ryby, który hodowany jest 
najczęściej w takich stawach jest oczy-
wiście karp. Służy on nie tylko ludziom, 
ale również ptakom. Stawy karpiowe są 
otoczone bogatą szatą roślinną i tworzą 
idealne warunki dla ich osiedlania. 
-Dzikie ptaki lubią karpie, ponieważ 
karpie sprzyjają tworzeniu dogodnych 
dla ptaków warunków życia, żerowania, 
lęgów czy chociażby odpoczynku – tłu-
maczy dr Mirosław Kuczyński, biolog 
specjalista ochrony środowiska. 

Różnorodność stawów
Stawy karpiowe, które stały się rów-

nież elementem krajobrazu to także 
dogodne siedliska dla świadomego 
chowu gatunków dziko żyjących, takich 
jak: boleń, brzana, jaź, jelec, czy kleń. 
Nawet jeżeli stawy zarybia się konkret-
nymi gatunkami, mogą przedostać się 
do niego również inne ryby, poprzez do-
pływającą wodę rzeczną.  Różnorodność 
stawów opiera się na misie stawowej, 
która jest wypełniona żyzną wodą. Nie 
tylko ryby zasiedlają toń wodną. Mowa 
tu o wielu gatunkach bakterii, a także 
o obecności do 750 gatunków glonów, 
175 taksonów zwierząt planktonowych, 
kilkudziesięciu gatunków owadów stale 
żyjących lub część życia spędzających w 
wodzie. Listę tę uzupełnić należy około 
1000 gatunków roślin naczyniowych, 

wodnych, ziemno-błotnych i współtwo-
rzących otoczenie stawów. 

Zbiorniki wodne, takie jak stawy 
ziemne, w których prowadzi się ho-
dowlę karpi, umożliwiają retencję wód 
powierzchniowych. To środowisko 
stworzone przez człowieka jest nie-
jako przyczółkiem do ochrony bioróż-
norodności gatunkowej fauny i flory. 
Stawy stały się miejscem edukacji 
ekologicznej, obszarem badawczym 
dla ornitologów, a także terenami 
ochrony przyrody. Wiele kompleksów 
stawowych wpisanych zostało na listę  
NATURA 2000. 

Karp a życie ptaków
– Dzięki stawom i obecności w 

nich karpi, w Polsce utrzymywane są 
setki unikalnych miejsc bytowania 
wielu gatunków dzikich zwierząt, w 
tym rzadkich ptaków, odnajdujących 
w otoczeniu wypracowanym przez 
hodowców karpi doskonałe warunki 
do żerowania, lęgów czy odpoczynku 
– mówi dr Mirosław Kuczyński. Długą 
listę gatunków ptactwa spotykanego 
w gospodarstwach stawowych otwie-
rają perkozy, łabędzie, czaple i żurawie. 
Istotne jest również to, że na obszarach 
stawowych regularnie gniazdują ptaki 
z gatunków zagrożonych i gatunków 
rzadkich. Karpie podczas żerowania i 
przemieszczania się powodują zmęt-
nienie wody, które sprzyja utrzymy-
waniu między pasem szuwarów a 
wolną płaszczyzną niezarośniętej toni 
wodnej. – W ten sposób karp kształtuje 
różnorodność siedlisk, dzięki czemu 
są one zasiedlane tak dużą liczbą 
gatunków roślin i zwierząt. Jednym 
słowem bez karpi, stawy ulegają stop-
niowej, coraz szybszej sukcesji, pora-
stają z czasem krzewami i drzewami i 
stają się miejscem dla pojedynczych 
gatunków ptaków. Woda, trzcinowiska 
i otaczające tereny funkcjonują znako-
micie nie mimo obecności karpi w sta-
wach, lecz właśnie dzięki tej obecności 
– stwierdza dr Kuczyński.

zdj. SP nr 29

zdj. SP nr 29

zdj. WFOŚiGW
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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 lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM 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 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  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

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

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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

minimalna kwota zamówienia 15 zł
doliczamy opakowanie 1 zł

dowóz od 3 zł

Wspaniała Pizza zawsze w dobrej cenie.
Odwiedź nas i przekonaj się sam!

ul. Czartoryskiego 17 | Częstochowa
róg Jana Pawła i Armii Krajowej (dawne Delicje)
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Rozwiązanie wyślij do dnia 06.12.2019 na adres email: 
konkursy@zycieczestochowy.pl

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 14 otrzymuje pani Wanda Górzyńska, natomiast za rozwiązanie krzyżówki nr 15  
- pan Maciej Gronowski. Zapraszamy po odbiór nagród do redakcji Życia Częstochowy ( Al. NMP 51, brama, I piętro) wraz z aktualnym numerem naszej gazety.

Rozwiąż jedną z krzyżówek i wygraj bilet na kinoteatr MUMIO!
KRZYŻÓWKA NR 16

POZIOMO: 1) zupa z kapusty; 2) miski na sałatki; 3) 
wyspa, kolebka karate; 4) Północna i Południowa, 
stany w USA; 5) Alberto, były prezydent Peru; 6) kelner 
na statku; 7) do pary ze śrubą; 8) członek Zakonu Mal-
tańskiego; 9) hymn Francji; 10) duży wąż dusiciel; 11) 
Keith, gitarzysta The Rolling Stones; 12) grają w te-
atrze; 13) szwedzka wyspa z Visby; 14) fotoreporter 
od sensacji; 15) ze stolicą w Basse-Terre; 16) sklep dla 
łasuchów; 17) w potfelu; 18) głoszone z ambon; 19) 
azjatyckie sztućce; 20) uzależnieni od leków; 21) nauka 
badająca pozostałości z przeszłości; 22) duńska wyspa 
w cieśninie Sund; 23) fabryki statków; 24) Henryk, były 
trener kadry piłkarskiej; 25) wydra olbrzymia inaczej; 
26) zarodki; 27) trzecie największe miasto Korei Połu-
dniowej; 28) zrywane w sadzie; 29) muszla koncertowa 
w plenerze

PIONOWO: 2) ryby w puszce; 5) instrument ludowy z 
wierzbiny; 13) marka samochodów z USA; 14) Polska 
Agencja Prasowa; 18) oznaka przeziębienia; 19) dawny 
ubiór więźnia; 30) kostna lub mięśniowa; 31) pisany 
do gazety; 32) Piotr dla kolegów; 33) grecka muza po-
ezji lirycznej; 34) odgłos lecącej strzały; 35) dostarcza 
orzechy nanerczowe; 36) ... świętego Elma; 37) dawni 
kozaccy przywódcy wojskowi; 38) największe jezioro 
Alaski; 39) kururu, ropucha olbrzymia; 40) mielonka w 
puszcze; 41) miś z Australii; 42) tworzą napisy; 43) III 
symfonia Beethovena; 44) Beenhakker lub Messi; 45) 
najwyższy szczyt Filipin;46) graniczy z Tanzanią i Za-
mbią; 47) ... chinensis, śliwka chińska; 48) duże, czarne 
ptaki; 49) Jolie, aktorka, córka Jona Voighta; 50) lasy 
z sosnami i świerkami; 51) borealny las iglasty; 52) 
gwiżdże w kuchni; 53) marka gum do żucia; 54) pań-
stwo nad Morzem Czarnym; 55) kolorowy wzór na po-
sadzce; 56) przewlekłe schorzenie płuc; 57) księgowe 
zestawienie; 58) przydomek Eisenhowera; 59) gaz 
musztardowy

POZIOMO: 1) przekazywanie myśli na odległość; 2) Bie-
lanka kerguleńska; 3) komendant, zarządca; 4) sklep z 
samochodami; 5) marka francuskich samochodów; 6) 
beznogie jaszczurki; 7) odprowadza wodę z dachu; 8) 
sąsiadka Węgier; 9) niemiecki producent autobusów; 
10) inwencja twórcza, rozmach; 11) potocznie o nar-
tach; 12) papier wartościowy; 13) określanie ciężaru; 
14) rola Viggo Mortensena we „Władcy pierścieni”; 15) 
zespół Marka Grechuty; 16) średniowieczny rycerz; 17) 
odchudzająca lub poselska; 18) tor wyścigowy w RPA; 
19) jezioro na granicy Ugandy i Konga; 20) Streep, ak-
torka amerykańska; 21) płynie przez Jezioro Bodeńskie; 
22) długi drąg zakończony hakiem i grotem; 23) tatu-
siowie; 24) judasz, kolaborant; 25) czczona figurka w 
wiosce Indian; 26) układ, porozumienie; 27) jednostka 
monetarna Nigerii; 28) narząd słuchu i równowagi; 
29) gęsty i sumiasty zarost; 30) miasto Barbary Taylor 
Bradford; 31) zapasowi zawodnicy; 32) napar ziołowy 
z liści czerwonokrzewu; 33) twórca przygód Sherlocka 
Holmesa; 34) mierzone w barach; 35) natarczywie, na-
trętnie; 36) pismo na wypadek śmierci

PIONOWO: 1) bębenek baskijski; 5) na głowie zimą; 
16) niebezpieczny w rzece; 20) spadająca gwiazda; 22) 
szyszak, chełmiak; 24) pasożytują na skórze waleni; 37) 
wyspa z Denpasar; 38) Karewicz lub Zola; 39) element 
balustrady; 40) korekta zdjęcia; 41) łowny ptak polny; 
42) kraina z Mediolanem; 43) otwarcie wystawy ob-
razów; 44) kobieta brzemienna; 45) grecka muza poezji 
miłosnej; 46) francuski zimny sos do sałaty; 47) trzecie 
największe jezioro Finlandii; 48) inspektor przy Sher-
locku Holmesie; 49) grecki matematyk, twórca geome-
trii; 50) część pieca; 51) wiedza tajemna; 52) Matejko i 
Brzechwa; 53) kraj z Kilimandżaro; 54) Rb dla chemika; 
55) np. eland; 56) koń Don Kichota; 57) pagórek; 58) 
znany meksykański kurort; 59) podkład podłogowy, 
szlichta; 60) imię Magellana, żeglarza; 61) na drzewach; 
62) narty i rower w jednym; 63) martenowski w hucie; 
64) Mandelsztam, poeta; 65) wykaz błędów drukarskich; 
66) mieszka w Krakowie

KRZYŻÓWKA NR 17
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Mistrzostwa Częstochowy w piłce siatkowej dziewcząt

Zawodniczki z „Norwida” najlepsze

LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY SETY
GRUPA  I

  1 I IV LO Sienkiewicza 6 6 : 2
2 II VII LO Kopernika 5 5 : 2
3 III V LO Mickiewicza 4 3 : 5 /0,6/
4 IV T Z N 3 1 : 6

GRUPA  II
1 I IX LO Norwida 6 6 : 0
2 II ZSTiO Żeromskiego 5 4 : 2
3 III I LO Słowackiego 4 2 : 4 / 0,5/

   4 IV ZS Prusa 3 0 : 6
GRUPA III

1 I III LO Biegańskiego 6 6 : 1
2 II ZS Ekonomicznych 5 4 : 2
3 III ZS Kochanowskiego 4 3 : 4 /0,75/
4 IV ZS Technicznych 3 0 : 6

 TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI                             
Kto Z kim Wynik

IV LO Sienkiewicza VII LO Kopernika 2 : 0
IX LO Norwida III LO Biegańskiego 2 : 0

III LO Biegańskiego IV LO Sienkiewicza 0 : 2
VII LO Kopernika IX LO Norwida 0 : 2

III LO Biegańskiego VII LO Kopernika 0 : 2
IV LO Sienkiewicza IX LO Norwida 0 : 2

FINAŁ B
ZS Żeromskiego ZS Kochanowskiego 2 : 0

ZS Ekonomicznych V LO Mickiewicza 2 : 0
V LO Mickiewicza ZS Żeromskiego 1 : 2

ZS Kochanowskiego ZS Ekonomicznych 2 : 0
V LO Mickiewicza ZS Kochanowskiego 1 : 2
ZS Żeromskiego ZS Ekonomicznych 2 : 1

TABELA KOŃCOWA FINAŁU A I B

LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY SETY
FINAŁ  A

  1 I IX LO im.C.K.Norwida 6 6 : 0
2 II IV LO Sienkiewicza 5 4 : 2
3 III VII LO Kopernika 4 2 : 4
4 IV III LO Biegańskiego 3 0 : 6

FINAŁ  B
1 I ZS Żeromskiego 6 6 : 2
2 II ZS Kochanowskiego 5 4 : 3
3 III ZS Ekonomicznych 4 3 : 4

   4 IV V LO Mickiewicza 3 2 : 6

Drużyna IX LO Norwida wystąpiła w składzie: Chmielewska Martyna, Deska Aleksandra, Fajer Na-
talia, Fyda Klaudia, Jasińska Zuzia, Kołacz Oliwia, Kozak Małgorzata, Langier Olga, Magdziarz Julia /
kapitan/ Malinowska Agata, Mizgała Natalia, Mroczka Nikola, Nowak Julia, Oleksiak Klaudia, Podsiedlik 
Weronika, Przewoźnik Wiktoria, Rajek Weronika, Szymańska Natalia. Trener:  Anita Krzyczmonik

Drużyna IV LO im.H.Sienkiewicza wystąpiła w składzie: Celoch Kamila, Grajcar Kinga, Jońska Na-
talia, Konieczna Marta, Kowalczuk Natalia, Kowalik Natalia, Kowalska Natalia, Milka Anna, Nabiałczyk 
Oliwia, Pacak Julia, Pietruszewska Weronika, Sanowska Julia, Sterczewska Liwia, Stępień Weronika, 
Stolarska Joanna, Sudoł Klaudia, Wołek Julia. Trener: Tomasz Góra

Drużyna VII LO im.M. Kopernika wystąpiła w składzie: Fijałkowska Hanna, Grabińska Aneta, Kluczna 
Agnieszka, Kotyl Maja, Kulej Daria, Oberska Oliwia, Puchowska Maja, Sikora Kinga, Szydłowska Wero-
nika, Świąć Justyna, Tyras Magda, Urbańska Aleksandra. Trener: Katarzyna Domagała  

zdj. IV LO im. Sienkiewicza

zdj. VII LO im. Kopernika

zdj. IX LO im. Norwida

Siatkarki z IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
C.K. Norwida zostały mi-
strzynami Częstochowy! 
Do udziału w rywalizacji 
zgłosiło się dwanaście 
drużyn.

Mistrzostwa Częstochowy 
w siatkówce szkół ponadpod-
stawowych to kolejna impreza 
organizowana przez Szkolny 
Związek Sportowy. Większość 
zawodów rozegrano w hali 
„Częstochowianki”. Do udziału 
w rywalizacji zgłosiło się dwa-
naście drużyn, które zostały 
podzielone na trzy grupy elimi-
nacyjne grając systemem każdy  
każdym. Do finału A awanso-
wały drużyny, które w elimina-
cjach zajęły pierwsze miejsca w 
grupach oraz najlepszy zespół z 
drugich miejsc grając o miejsca 
I – IV. Pozostałe zespoły roze-
grały finał B o miejsca V – XII.

Tytułu mistrzowskiego z 
ubiegłego roku broniły siat-
karki „Sienkiewicza”. Musiały 
one jednak uznać wyższość 
rywalek z IX Liceum Ogólno-
kształcącego im. C.K. Norwida. 
Zawodniczki nie miały sobie 
równych - zarówno w elimina-
cjach, jak i w finale, nie stra-
ciły nawet seta! Dziewczęta 
do zdobycia tytułu mistrzyń 
Częstochowy prowadziła 
Anita Krzyczmonik, która pełni 
funkcję drugiego trenera w KS 
„Częstochowianka”. Co istotne, 
w skład drużyny „Norwida” we-
szły zawodniczki z pierwszej i 
drugiej klasy – to dobry pro-
gnostyk i szansa na tytuły mi-
strzowskie w kolejnych latach. 
- Dziewczęta są niezwykle uta-
lentowane. Dzięki temu może 
uda nam się wreszcie przerwać 
dominiację Dąbrowy Górni-
czej w rozgrywkach siatkówki 
dziewcząt – zaznaczają przed-

stawiciele częstochowskiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego. - Co istotne, właściwie 
wszystkie spotkania, zarówno w 
eliminacjach, jak i w finale, stały 
na wysokim poziomie. Zainte-
resowanie dziewcząt z naszego 
miasta siatkówką jest ogromne. 
To oczywiście również zasługa 
nauczycieli oraz trenerów – do-
dają.  Dziewczęta z „Norwida” 
czeka teraz walka w zawodach 
rejonowych, gdzie zmierzą się 
z najlepszymi drużynami z po-
wiatu kłobuckiego i ziemskiego. 
Rywalizacja rozpocznie się w 
marcu. Jeżeli udam im się zająć 
pierwsze miejsce,  awansują do 
półfinałów Mistrzostw Śląska i 
spotkają się tam z najlepszymi 
drużynami z Zawiercia, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca. Zwy-
cięzca tego turnieju awansuje 
do finału wojewódzkiego mi-
strzostw Śląska.
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CKM Włókniarz

Michał Świącik prezesem 
przez kolejne 4 lata

I liga

Exact Systems Norwid 
vs. MCKIS Jaworzno

Skra Częstochowa

Ostatni mecz przed 
przerwą zimową

I liga

Częstochowianka 
jedzie do Szczyrku

Michał Świącik został wy-
brany prezesem Stowarzyszenia 
CKM Włókniarz na kolejne 
cztery lata, podczas walnego 
zgromadzenia sprawozdawczo-
-wyborczego w  miniony piątek 
22 listopada.

Zebranie członków stowarzy-
szenia odbyło się w kawiarence 
klubowej. Zdecydowano jednogło-
śnie, że przez kolejne 4 lata funkcję 

prezesa tego podmiotu sprawować 
będzie Michał Świącik. Stanowisko 
to piastuje od 2014 roku, ale we 
Włókniarzu działa już od ponad 25 
lat. Przez długi czas pracował m.in. 
jako rzecznik prasowy. Na zebraniu 
Stowarzyszenia CKM Włókniarz wy-
brano również Członków Komisji 
Rewizyjnej. Organ ten tworzą Pa-
trycja Świącik-Jeż, Łukasz Banaś, a 
także Mateusz Żesławski.

MCKIS Jaworzno będzie na-
stępnym rywalem drużyny 
Exact Systems Norwid. Spo-
tkanie odbędzie się w sobotę 30 
listopada o godz. 17:00 w Hali 
IX LO im. Cypriana Kamila Nor-
wida w  Częstochowie. 

W środku minionego tygodnia 
częstochowska drużyna rozegrała 
mecz trzeciej rundy Pucharu Polski 

z drużyną BBTS-u Bielsko-Biała 
0:3, żegnając się tym samym z roz-
grywkami. Teraz po pucharowej 
przygodzie, Norwid wraca na li-
gowe podwórko. Mecz z Jaworznem 
będzie spotkaniem w ramach 12. 
kolejki Krispol 1. Ligi. Obecnie ze-
spół spod Jasnej Góry zajmuje 11 
miejsce w tabeli. Sobotni rywal jest 
natomiast na miejscu 8. Obie dru-
żyny dzieli różnica 7 punktów.

W najbliższą sobotę 30 listo-
pada Skra Częstochowa rozegra 
ostatni mecz przed przerwą zi-
mową. Rywalem podopiecznych 
Pawła Ściebury będzie drużyna 
Lech II Poznań. Początek spo-
tkania na stadionie przy ul. 
Loretańskiej w naszym mieście 
już o godz. 13:00.

Piłkarze Skry pokonali Garbarnię 
Kraków w ramach meczu wyjaz-
dowego i nie zwalniają tempa. Po 
zwycięstwie z Legionovią, dopi-
sali kolejne trzy punkty na swoim 
koncie. Przed sobotnim meczem z 
Lechem II Poznań tracą zatem za-
ledwie punkt do bezpiecznej strefy.

-Bardzo trudno się to oglądało, 
natomiast za kilka dni nikt nie bę-

dzie pamiętał o okolicznościach, a 
najważniejsze są trzy punkty. Było 
już za dużo meczów, w których 
ładnie graliśmy, a nie zdobywaliśmy 
punktów. Wiedzieliśmy, że musimy 
uważać na stałe fragmenty gry, 
byliśmy na tym skoncentrowani – 
ocenił swoją drużynę po meczu z 
Legionovią trener  Paweł Ściebura. 
Dzięki tej wygranej Skrzaki wyprze-
dziły w tabeli Stal Stalową Wolę i 
zbliżyły się na punkt do Garbarni. 
-Są duże szanse na to, że przerwę 
zimową spędzimy poza strefą spad-
kową. Już teraz zapraszamy kibiców 
na „Loretę”. Początek meczu z Lechi-
tami (30.11) o godzinie 13.00 – za-
chęca klub. 

Galeria Jurajska Częstocho-
wianka w sobotę 30 listopada 
zmierzy się z SMS PZPS I 
Szczyrk. Spotkanie zaplano-
wano na godzinę 15:00 w 
Centralnym Ośrodku Sportu w 
Szczyrku, który znajduje się 
przy ul. Plażowej 8. 

Miniony weekend z pewnością 
był pełen radości i satysfakcji dla 
zawodniczek oraz całego sztabu 
częstochowskiego zespołu. Nasze 
siatkarki rozegrały bowiem wyjaz-
dowy mecz w Jarosławiu, na który 
wybrały się mocno zmotywowane 
i dobrze przygotowane taktycznie. 

-Przed kolejką Galeria Jurajska 
zajmowała szóste miejsce, a Jaro-
sław okupował drugą lokatę. Do 
meczu przystąpiliśmy zatem spo-
kojnie i z pokorą...ale taką spor-
tową. Ogromny potencjał zespołu 
z Jarosławia nawet na chwilę nie 
wybił nas z rytmu – informuje klub. 
Częstochowska drużyna zwyciężyła 
całe spotkanie 3:0 i zajęła 5 miejsce 
w tabeli. Na koncie ma obecnie 21 
punktów, dzięki czemu zrównała się 
punktowo z czwartym w tabeli Jaro-
sławiem i trzecim Poznaniem. 

PKO Ekstraklasa

Raków zmierzy się  
z Jagiellonią Białystok

Amatorska Liga Piłki Nożnej

Podsumowanie rundy jesiennej

Relacja z 5. kolejki

Liga 40-latków w piłce siatkowej

II liga

Pierwsza domowa wygrana AZS-u 2020

Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią 
Białystok w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy 
w niedzielę 1 grudnia na stadionie w Bełcha-
towie, gdzie Czerwono-Niebiescy rozgrywają 
swoje mecze domowe. 

Podopieczni Marka Papszuna znajdują się obecnie 
na 11 miejscu w tabeli klasyfikacji generalnej z ilością 
19 punktów. Jagiellonia będzie faworytem niedziel-
nego spotkania, bowiem jest obecnie na 7 miejscu i 
ma na swoim koncie 26 punktów.  Klub przypomina o 
wyjeździe zorganizowanym. Zbiórka odbędzie się przy 
byłym markecie “Intermarche” przy ulicy Lipowej (za 

“Biedronką”) o godzinie 9.30. Wyjazd o 9.35. Oczywi-
ście jak zwykle wejście do autokaru możliwe będzie za 
okazaniem biletu przejazdu oraz dowodu tożsamości. 
W poprzednim spotkaniu Raków przegrał w Kielcach z 
Koroną 0:3 w meczu 16. kolejki PKO Ekstraklasy. Rywal 
„Czerwono-Niebieskich” zwyciężył dzięki bramkom 
swoich zawodników - Adnana Kovacevicia i Erika Pa-
cindy, a także samobójczemu trafieniu Kamila Piąt-
kowskiego. Raków po tym meczu wrócił do domu bez 
punktów. Miejmy nadzieję, że choć w nadchodzącym 
spotkaniu podopieczni Marka Papszuna, nie są fawory-
tami, zaskoczą kibiców.

ZC Michaś, Jagiellończycy i Perła to zespoły, 
które po rundzie jesiennej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej znajdują się w czołówce rozgrywek. Choć 
postawa „Cukierników” i „Jagiellonów” nikogo 
nie dziwi, to debiutująca Perła jest z pewnością 
niemałą niespodzianką. 

O medale w rundzie wiosennej mogą jeszcze po-
walczyć Koral Kłobuck i Klub 54. Na pewno dużym 
zaskoczeniem dla wszystkich jest postawa w rundzie 
jesiennej Auto-Daru/Budmix. W ubiegłym roku dru-
żyna ta na półmetku rozgrywek była liderem w tabeli, 
a dziś z dorobkiem jedynie 9 punktów znajduje się w 

dolnej połowie klasyfikacji. Ostatnie zwycięstwo w 
lidze Auto-Dar odniósł bowiem ponad miesiąc temu. 
Tytuł najlepszego strzelca jesieni zdobył Michał Szym-
czyk z Michasia. Odnotował on przy swoim nazwisku 
25 bramek. Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zdobyli 
Grzegorz Nowak z Jagiellończyków (23 bramki) i Artur 
Szymczyk z ZC Michaś (19 bramek). -Teraz żegnamy się 
do wiosny z trawiastym boiskiem na Limanowskiego i 
zapraszamy na kolejną już, tradycyjną Ligę Futsalu o 
Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy – informuje 
Marcin Mazik, kierownik do spraw sportu i rekreacji  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pierwszy pojedynek piątej kolejki rozegrały 
między sobą ekipy Gminy Mykanów i Pocze-
sna&Blachownia K&K. Kolejno zmierzyły się ze 
sobą drużyny Gmina Rędziny i EKO-STAR Gro-
dzisko, Mikrus i Temida, a także Volley i Sami 
Swoi.

Drużyna z Poczesnej od początku spotkania wypra-
cowała sobie bezpieczną przewagę. Przy stanie 8:15 
Gmina ruszyła w pogoń za rywalem, lecz nie udało się 
już odwrócić losów tego seta. Początek drugiej części 
meczu był wyrównany, lecz wraz z jego upływem Po-
czesna powiększała swoją przewagę, co finalnie dało 
tej drużynie zwycięstwo 2:0. MVP spotkania został Łu-
kasz Czerwonka, reprezentujący zespół Poczesna&Bla-
chownia K&K.

Drugi mecz zdominowała Gmina Rędziny. Drużyna 
EKO-STAR Grodzisko pozostała mocno w tyle. Pierwszy 
set zakończył się po niespełna kwadransie wynikiem 
25:9. Druga partia niespodziewanie rozpoczęła się 
od prowadzenia siatkarzy z Grodziska, jednak Rędziny 

szybko odrobiły straty i wyszły na prowadzenie, które 
utrzymały już do końca seta. Zakończył się on wyni-
kiem 25:14. MVP wyróżniony został Kryspin Błaszczyk 
z Rędzin. 

Trzeci mecz tego dnia pomiędzy Mikrusem a Te-
midą przyniósł bardzo zacięty pojedynek. Na początku 
siatkarze obu drużyn walczyły punkt za punkt, jednak 
ostatecznie tę partię wygrał Mikrus. Drugi set należał 
do Temidy (25:18). W tie-breaku zwyciężyła 15:11. MVP 
meczu otrzymał Konrad Żaczek ze zwycięskiej ekipy.

Czwarty mecz pomiędzy Volley i Sami Swoi był wy-
jątkowo długi i zacięty. Drużyny na przemian zdoby-
wały punkty i praktycznie cały mecz walka toczyła się 
punkt za punkt. Lepi tym razem okazali się Sami Swoi, 
wygrywając 2:1 (28:26; 24:26, 15:13). MVP został za-
wodnik Samych Swoich Stanisław Kiebdaj. 

Kolejne mecze zostaną rozegrane w niedzielę 1 
grudnia o godz. 10.00 Temida - EKO STAR Grodzisko, 
11.00 Automania Mikrus Mykanów - Poczesna & Bla-
chownia K&K, 12.00 Gmina Rędziny – Volley, 13.00 
Flyspot - Sami Swoi. 

Drużyna Eco-Team AZS 2020 Stolzle Często-
chowa w 6. kolejce II ligi przełamała się przed 
własną publicznością i odniosła zwycięstwo we 
własnej hali po raz pierwszy w tym sezonie. Spo-
tkanie było zacięte i trzymające w napięciu do 
ostatniej chwili. Ostatecznie jednak często-
chowska ekipa pokonała Arcobaleno Kasztelan 
Rozprza 3:1.

To już drugie zwycięstwo częstochowian w tym se-
zonie w rozgrywkach II ligi, ale pierwsze przed własną 
publicznością. Kolejny mecz AZS 2020 Częstochowa 
rozegra w najbliższą sobotę 30 listopada w Hali Spor-
towej „Częstochowa”, gdzie będzie podejmować MMKS 
Lotnik Łęczyca. Początek meczu o godzinie 16.00. Wstęp 
na to wydarzenie jest wolny. 

Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa vs. Arcoba-
leno Kasztelan Rozprza 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 27:25)

AZS 2020 Częstochowa: Brożyniak, Czyżak, Socha-
czewski, Janczyk, Woźniak, Jarmołowski, Pogłodziński 
(L), Skopiński (L) oraz Janelt, Fijałka, Kamiński.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

zdj. AZS 2020
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