
Wały Dwernickiego

Będzie przetarg na ryneczek
Decyzja zapadła – będzie przetarg na dzierżawę terenu na Wałach Dwernickiego, 

na którym znajduje się ryneczek. Władze miasta nie przewidują innej funkcji dla 
tego terenu i są jak najbardziej za utrzymaniem miejsc i stanowisk pracy na targo-
wisku przez obecnie tam handlujących. - W umowie zostanie zawarte zastrzeżenie, 
że dzierżawca będzie miał obowiązek zawarcia umów z osobami dotychczas prowa-
dzącymi działalność handlową na targowisku, jeżeli wyrażą one wolę kontynuowania 
takiej działalności – podkreśla Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

 Ciąg dalszy na str. 3

Po trzydziestu latach zmie-
niają się przepisy dotyczące 
zawierania ślubu kościelnego. 
Konferencja Episkopatu Polski 
kilka dni temu opublikowała w 
tej sprawie odpowiedni dekret. 
Jest w nim mowa o koniecz-
ności przeprowadzania rozmów 
kanoniczno-duszpasterskich z 
narzeczonymi. Ksiądz poten-
cjalnych przyszłych małżonków 
będzie mógł zapytać między in-
nymi o zmianę płci oraz... 
impotencję.

Nowy dokument wprowadza 
szereg zmian w przepisach doty-
czących zawierania ślubu kościel-
nego. Ich celem jest dostosowanie 
przepisów do nowych wyzwań,  
z którymi narzeczeni i duszpa-
sterze stykają się w zmieniającej 
się sytuacji religijnej, społecznej 
i cywilnoprawnej. Chodzi także 
o fakt rozpadania się związków 
zawartych także w Kościele.  
- W ostatnich dziesięcioleciach w 
sposób znaczący wzrosła liczba 
małżeństw zawieranych przez ka-
tolików z osobami należącymi do 
innych wyznań i religii, a także  
z osobami, które nie identyfikują 
się z żadną wspólnotą religijną. 
Nowe przepisy uzasadnione są 
także koniecznością uregulowania 
sytuacji wynikających z łatwości 
przemieszczania się osób, czaso-
wymi wyjazdami za granicę, moż-
liwości zawierania małżeństwa 

w miejscach pielgrzymkowych w 
kraju i poza jego granicami – mo-
żemy przeczytać na stronie epi-
skopatu. Dekret mówi więc jasno 
o konieczności przeprowadzania 
rozmów kanoniczno-duszpaster-
skich z narzeczonymi tak, aby 

kapłan przygotowujący i dopusz-
czający narzeczonych do mał-
żeństwa miał moralną pewność, 
że będzie ono zawarte ważnie  
i godziwie. Duchowny będzie więc 
musiał zweryfikować, czy kandy-
daci rzeczywiście są gotowi na 

zawarcie małżeństwa, robią to  
w sposób świadomy i zgodny z re-
ligią. Przyszli małżonkowie mogą 
spodziewać się, że nagle ksiądz zada 
im niedyskretne pytania.  Jakie?  
Na przykład te dotyczące impotencji. 
Dlaczego? Bo zgodnie z zasadami 

„niezdolne do zawarcia małżeństwa 
są osoby, które nie mogą dokonać 
stosunku małżeńskiego”. W dekrecie 
jest jasno zaznaczone, że wszystkie 
tego typu pytania powinny być sta-
wiane każdej ze stron bardzo dys-
kretnie, z właściwą delikatnością  
i szacunkiem. 

Problem z uzyskaniem zezwo-
lenia na ślub mogą mieć też osoby, 
które otwarcie będą mówić o tym, 
że nie chcą mieć dzieci, bądź będą 
rozważały możliwość separacji w 
przyszłości. Ksiądz może zapytać 
również o to, czy któryś z kandy-
datów na małżonków, nie przeszedł 
operacji zmiany płci. - Nie można 
bowiem dopuścić do zawarcia 
związku między osobami tej samej 
płci (z punktu widzenia biolo-
giczno-genetycznego) – czytamy 
w dokumencie. Co istotne, każdy  
z narzeczonych będzie rozmawiał 
z księdzem osobno. Ma to sprzyjać 
szczerości odpowiedzi. Na pod-
stawie rozmowy z narzeczonymi, 
ksiądz oceni, czy nie istnieją żadne 
przeszkody, które mogłyby dopro-
wadzić do nieważności związku  
i upewni się, że kandydaci mają 
czyste intencje i w pełni zdają sobie 
sprawę, jakie są konsekwencje ślubu 
kościelnego. W dekrecie pojawił się 
również zapis mówiący o tym, że nie 
powinno się brać ślubu w miejscu 
innym niż kościół czy kaplica. 

Zmiany mają obowiązywać od  
1 czerwca 2020 roku. 

Katarzyna Gwara

Ślub po nowemu

Ksiądz może zadać niedyskretne pytania

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Dwa miesiące w areszcie spędzi 44-letni obywatel Ukrainy, który sie-
dząc za kierownicą busa, doprowadził do zderzenia z pociągiem 
osobowym relacji Przemyśl-Szczecin. Jak się okazało, mężczyzna miał 
ponad pół promila alkoholu w organizmie. 

 Ciąg dalszy na str. 4

Pracę przy budowie autostrady A1 idą pełną parą. Rozpoczął się już montaż 
ekranów akustycznych na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Często-
chowa Blachownia. Trwają też odbiory kolejnych obiektów inżynierskich. Poza tym 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Transportu podpisała ostatnią niezbędną 
umowę przed dopuszczeniem tej trasy do ruchu. Dzięki temu jeszcze przed końcem 
roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1.

 Ciąg dalszy na str. 5

W naszym mieście trwa testowanie cyfrowych tablic, które mają za zadanie in-
formować pasażerów o rzeczywistym czasie przyjazdów/odjazdów autobusów i 
tramwajów na najbardziej uczęszczanych przystankach. W sumie zamonotowano 
50 urządzeń tego typu. Cały System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie 
oczywiście dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych. 

 Ciąg dalszy na str. 4

MPK

Tablice świetlne przy 
przystankach

 44-latek był pijany

Wjechał pod pociąg.  
Trafił do aresztu

Autostrada A1

Ostatnia umowa podpisana

Tego nie możesz przegapić! Zapraszamy!                    szczegóły na str. 14 i 16
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Zrębice

Zebrali ponad 30 tysięcy zł 
dla wieloraczków

Ponad 30 tysięcy złotych 
udało się zebrać podczas XII 
Charytatywnego Balu Miło-
śników Gminy Olsztyn. 
Pieniądze zostaną przekazane 
rodzinie wieloraczków ze 
Zrębic.

Przypomnijmy, pięcioraczki ze 
Zrębic przyszły na świat w lipcu 
– jako wcześniaki. Niestety życia 
dwóch maluchów nie udało się 
uratować. Pozostała trójka rodzeń-
stwa potrzebuje stałej rehabilitacji. 
Jej koszty znacznie przewyższają 
możliwości finansowe rodziny. 
Stąd pomysł, aby XII Bal Charyta-
tywny Miłośników Gminy Olsztyn 
dedykować właśnie rodzicom i ich 
pociechom.  Na wydarzeniu ba-
wiło się ponad 160 osób. O oprawę 
muzyczną zadbał zespół Apress 
Band, który rozgrzał publiczność 
największymi przebojami zespołu 
Maanam oraz DJ Dziker. Ogromne 
zainteresowanie oraz podziw pu-
bliczności wzbudził zespół Need 
For Strings – gwiazda wieczoru. 
Podczas imprezy odbyła się wyjąt-
kowa licytacja. Wśród przedmiotów, 
które można było kupić, znalazły 
się między innymi obraz olejny po-
darowany przez Prezesa Rady Mi-
nistrów, Mateusza Morawieckiego, 
album z muzyką Wojciecha Kilara 
oraz grafika Weroniki Siupki od Ja-
kuba Chełstowskiego, marszałka 
województwa śląskiego, a także 
pióro sygnowane symbolami na-
rodowymi, grafiki oraz oryginalnie 

oprawione serwetki koniakowskie 
od Jarosława Wieczorka, wojewody 
śląskiego. Europoseł Jadwiga Wi-
śniewska podarowała zaproszenie 
na wyjazd studyjny do Brukseli, se-
nator Ryszard Majer wieczne pióro, 
a posłanka Lidia Burzyńska ekspres 
do kawy oraz zestaw obiadowy. 
Poza tym Andrzej Gołaszewski prze-
kazał atrakcyjne nagrody sportowe, 
prezes firmy „Sokpol” Roman Sob-
czyk ufundował lot śmigłowcem,  
pilot Witold Filus lot balonem,  
a Volvo Car Częstochowa „weekend 
z Volvo z pełnym bakiem. To wła-
śnie dzięki między innymi tym po-
darunkom udało się zebrać ponad 
30 tysięcy złotych. Oprócz tego 
Grzegorz Trylski z firmy TAKO prze-
kazał rodzicom dzieci, Aleksandrze  
i Łukaszowi Kozieł, wózki wraz z fote-
likami samochodowymi oraz sanki. Z 
kolei Adam Morzyk, członek zarządu 
powiatu częstochowskiego i radna 
powiatowa - Monika Kosielak, prze-
kazali rodzinie sprzęt AGD o wartości 
3000 zł (pralko-suszarkę), ufundo-
wany przez Zarząd Powiatu Często-
chowskiego. Zebrane pieniądze i 
prezenty zostaną przekazane rodzinie 
wieloraczków ze Zrębic.

Podczas balu wójt gminy Olsztyn, 
Tomasz Kucharski oraz zastępca 
wójta, Małgorzata Haładyj wręczyli 
statuetki „Olsztyńskiego Anioła 
Stróża” osobom i organizacjom, 
które w sposób szczególny przy-
czyniają się do rozwoju i promocji 
gminy.

Katarzyna Gwara

Wały Dwernickiego

Będzie przetarg na ryneczek

 Dokończenie ze str.  1

Spotkania, dyskusje, analizy...
Przypomnijmy, z końcem roku wy-

gaśnie 15-letnia umowa dzierżawy 
terenu na Wałach Dwernickiego, na 
którym znajduje się ryneczek. Została 
ona podpisana za czasów prezyden-
tury Tadeusza Wrony. Zgodnie z jej 
zapisami  plac - wraz ze wszystkimi 
elementami, które powstały na prze-
strzeni lat – wraca do rąk miasta. W 
takiej sytuacji zgodnie  z ustawo-
wymi zapisami, miasto miało do wy-
boru dwa rozwiązania. Przedłużenie 
umowy dzierżawy oraz ogłoszenie 
przetargu, w którym oczywiście 
może wystartować Stowarzyszenie 
Kupców Targowiska  “Wały Dwer-
nickiego”. Kupcy byli przekonani, że 
miasto wybierze pierwszą opcję. 
Z niedowierzaniem przyjęli więc 
wiadomość, że jednak przymierza 
się do przetargu, który miałby wy-
łonić zarządcę terenu. Sprawa 
budziła ogromne kontrowersje. 
Kupcy twierdzą, że nie sprostają 
wymaganiom finansowym i teren 
przejmie ktoś inny. Przypominają też, 
że kilka lat temu ryneczek przeszedł 
metamorfozę. – Zainwestowaliśmy 
w to miejsce 12 milionów złotych! 

Dzięki temu jest czysto, schudnie  
i bezpiecznie. Zaciągnęliśmy kre-
dyty i wielu z nas będzie je spłacać 
jeszcze przez wiele lat. Jesteśmy 
przekonani, że nie wygramy ewen-
tualnego przetargu. Nowy najemca 
przyjdzie więc na gotowe, a my stra-
cimy nasze pieniądze. Już teraz do-
stajemy telefony od biznesmenów, 
którzy twierdzą, że „zrobią z nami 
porządek” – alarmowali. Były więc 
spotkania, dyskusje, analizy...

 
Decyzja zapadła

Decyzja dotycząca dalszej - prze-
targowej  lub  bezprzetargowej 
- dzierżawy  targowiska, miała zo-
stać podjęta pod koniec  listopada 
- po  poznaniu aktualnej wyceny 
wysokości czynszu dzierżawnego 
targowiska (gruntu wraz ze stoją-
cymi na nim pawilonami). Tak też 
się stało. - Kolegium prezydenckie 
zdecydowało ostatecznie, że najbar-
dziej transparentną formułą będzie 
przetarg – mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy magistratu. - Taka 
była decyzja kierunkowa  i - po  roz-
ważeniu wszystkich  okoliczności - 
została ona podtrzymana. W innym 
przypadku, na zawarcie nowej 
umowy (na podstawie aktualnej wy-
ceny) z dotychczasowym dzierżawcą 
(Stowarzyszeniem Kupców Targo-
wiska  „Wały Dwernickiego”), nie-
zbędna byłaby zgoda Rady Miasta. 
Należy dodać, że mimo wyjaśnień 
składanych przez Zarząd Stowarzy-
szenia pewne wątpliwości związane 
z tym, czy i w jakim stopniu Sto-
warzyszenie reprezentuje wszyst-
kich handlujących na tzw. ryneczku, 

pozostały. Również dlatego zde-
cydowano, że sprawę dalszej ad-
ministracji miejskiego targowiska, 
powinien zweryfikować przetarg, do 
którego przystąpi - na co miasto ma 
nadzieję - aktualny administrator 
targowiska – wyjaśnia Włodzimierz 
Tutaj.  Miasto chce w ten sposób 
zabezpieczyć interes społeczny i za-
wodowy osób obecnie handlujących 
przy Wałach Dwernickiego w warun-
kach przetargu i umowy, która zo-
stanie podpisana. - Troską miasta nie 
może być jedynie sytuacja Stowa-
rzyszenia, ale dbałość o położenie  
i interesy całego środowiska kupców 
prowadzących działalność na targo-
wisku – zapewnia.

 
Ryneczek nie zniknie

Warto zaznaczyć, że władze miasta 
nie przewidują innej funkcji dla tego 
terenu i są jak najbardziej za utrzy-
maniem miejsc i stanowisk pracy 
na targowisku przez obecnie tam 
handlujących. - W umowie zostanie 
zawarte zastrzeżenie, że dzierżawca 
będzie miał obowiązek zawarcia 
umów z osobami dotychczas pro-
wadzącymi działalność handlową 
na targowisku, jeżeli wyrażą one 
wolę kontynuowania takiej działal-
ności – podkreśla Włodzimierz Tutaj. 
Umowa dzierżawy zostanie pod-
pisana na dwa  lata - z  przeznacze-
niem na prowadzenie działalności 
handlowej (targowiska). Przepro-
wadzenie przetargu zaplanowano 
na 30 grudnia. Warunkiem przy-
stąpienia będzie wpłata wa-
dium w wysokości 50 000 zł. 
 Katarzyna Gwara
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MPK

Tablice świetlne przy 
przystankach

 44-latek był pijany

Wjechał pod pociąg.  
Trafił do aresztu

MPK

Chce wynająć 
elektryczne 

autobusy
Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacyjne w 
Częstochowie ogłosiło 
przetarg na wynajem 
autobusów elektrycz-
nych. Oznacza to, że do 
istniejącego taboru do-
łączą zupełnie nowe 
pojazdy. Będą zasilane 
energią elektryczną, a 
takich pod Jasną Górą 
do tej pory nie było.

MPK za sprawą auto-
busów elektrycznych chce 
uzupełnić swój tabor o po-
jazdy przyjazne środowisku. 
Docelowo ma ich być pięt-
naście. - Wszystkie mają być 
frabrycznie nowe i ekolo-
giczne. Chcemy je wynająć 
na okres siedmiu lat – mówi 
Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MPK w Częstochowie. 
- Tego typu pojazdów jeszcze 
w naszym mieście nie było 
– dodaje. Zgodnie z wytycz-
nymi pojazdy mają pomie-
ścić minimum 70 pasażerów. 
Mają być wyposażone w 

klimatyzację, monitoring, 
elektroniczną informację pa-
sażerską, biletomaty oraz wi-
fi. Oferty w przetargu można 
składać do 31 grudnia. Nowe 
autobusy w Częstochowie 
mają pojawić się w połowie 
września przyszłego roku. 

Przy tej okazji przypomi-
namy, że MPK stara się, aby 
stojące bezczynnie autobusy 
hybrydowe o napędzie ga-
zowo-elektrycznym można 
było włączyć do eksploatacji.  
W tym celu nawiązało współ-
pracę z firmą Autosan, która 
opracowuje rozwiązania po-
zwalające na wprowadzenie 
takich modyfikacji do na-
pędu i innych układów tych 
pojazdów, które pozwolą na 
ich bezpieczne użytkowanie 
w najbliższym czasie. Do 
końca roku powinny się za-
kończyć pierwsze testy, które 
dadzą odpowiedź, kiedy by-
łoby to możliwe. 

Sylwia Chwalana,  
Katarzyna Gwara

Myszków dołącza do grona miast, 
które będą surowo karać za palenie w 
piecach śmieciami. W ten sposób chcą 
realizować program przeciwdziałania 
smogowi. W jego ramach odbył się lot 
testowy drona, który w losowych miej-
scach sprawdzał jakość powietrza.

Testowane urządzenie zostało wypo-
sażone w czujniki, które umożliwiają po-
miar stopnia zanieczyszczenia powietrza. 
Jest w stanie wykryć związki powstające 
w wyniku spalania odpadów. Dzięki temu 
Straż Miejska będzie w stanie wskazać, kto 
i gdzie łamie prawo, paląc w piecu śmie-
ciami. Strażnicy ukarzą osoby, które w ten 
sposób przyczyniają się do pogorszenia  
jakości powietrza.

Dron podczas próbnego przelotu spraw-
dzał zanieczyszczenie w losowych lokaliza-
cjach. Burmistrz Myszkowa rozważa zakup 
lub wynajem urządzenia, w celu poprawy ja-
kości powietrza w miejscowości. 

Myszków znalazło się w rankingu Pol-
skiego Alarmu Smogowego, jako jedno  
z miast o najgorszej jakości powietrza w kraju. 
Pomiary wykazały, że średnioroczne stężenie 
pyłów PM10 w 2018 r. było w Myszkowie 
większe, niż w Katowicach czy Krakowie.

Straż Miejska w Myszkowie apeluje do 
mieszkańców o zwracanie uwagi na jakość 
opału, którym ogrzewają swoje domy.

Sylwia Chwalana

W Myszkowie 

Dron badał 
jakość powietrza

 Dokończenie ze str. 1
 - Tablice są sukcesywnie uru-

chamiane i wprowadzane w tryb 
testowy, dzięki któremu zostaną 
zaprogramowane potrzebne 
dane i wypróbowane wszystkie 
funkcje urządzeń – mówi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy Miej-
skiego Zarządu Dróg i Transportu 
w Częstochowie. Jak na razie ta-
blice wyświetlają informacje na 
temat rozkładu jazdy autobusów i 
tramwajów przy najważniejszych 
przystankach na terenie miasta. 
Docelowo po właściwym urucho-
mieniu systemu, oprócz plano-
wanego czasu przyjazdu danego 
pojazdu, wyświetlany będzie także 
rzeczywisty czas jego dotarcia na 
miejsce oraz informacje o ewen-
tualnych utrudnieniach i zagro-
żeniach. - Do czasu zintegrowania 

wszystkich tablic i przeprowa-
dzenia testów na urządzeniach 
widnieć będzie informacja o te-
stach. W trakcie ich trwania może 
dochodzić do chwilowych wyłączeń 
i drobnych korekt w wyświetlanych 
informacjach – mówi Maciej Hasik. 
Testy mają zakończyć się w trakcie 
pierwszego kwartału 2020 roku. - 
Dokładna data zakończenia testów 
i uruchomienia Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej w 
docelowym trybie, uzależniona jest 
od pomyślności integrowania opro-
gramowania, które też jest w fazie 
testowej – dodaje Maciej Hasik.

Warto zaznaczyć, że cały system 
będzie dostosowany do potrzeb 
osób niedowidzących i niewido-
mych.  - Tej grupie pasażerów dedy-
kowane są przyciski przy każdym ze 
słupków, na którym zamontowano 
tablice. Po ich naciśnięciu infor-

macje z tablicy przekazywane są 
w formie dźwiękowej – wyjaśnia 
rzecznik MZDiT.

Częstochowianie z największym 
stopniem niepełnosprawności 
narządu wzroku będą mogli bez-
płatnie otrzymać piloty do wywoły-
wania komunikatów głosowych. W 
sumie będzie ich tysiąc sztuk. Jak na 
razie opracowywane są jednak pro-
cedury, na podstawie których osoby 
niepełnosprawne będą mogły 
wejść w posiadanie tego typu urzą-
dzeń. - Do czasu uruchomienia SDiP 
w docelowym, dynamicznym trybie 
wszyscy chętni i uprawnieni pasa-
żerowie będą mogli już korzystać 
ze wspomnianych pilotów – podsu-
mowuje Maciej Hasik.

Wartość inwestycji - Systemu Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej - 
wynosi ponad 3,6 mln zł.

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str. 1
Do zderzenia dostawczego busa 

renault z pociągiem osobowym 
relacji Przemyśl-Szczecin doszło 
w minioną niedzielę, 1 grudnia, 
kilkanaście minut po godzinie 
16.00 na niestrzeżonym przejeź-
dzie kolejowym, na ul. Długiej w 
Kulejach (gmina Wręczyca Wielka). 
- Na miejscu policjanci z kłobuckiej 
drogówki ustalili, że kierowca busa, 
44-letni obywatel Ukrainy, wjechał 
na niestrzeżony przejazd pod nad-
jeżdżający pociąg, co doprowadziło 
do zderzenia tych pojazdów – mówi 
mł. asp. Kamil Raczyński, oficer pra-
sowy kłobuckich policjantów. - Po 
uderzeniu, bus został doszczętnie 
zniszczony. Kabina samochodu 
znajdowała się przy samym prze-
jeździe, a pozostała część pojazdu 
została pociągnięta przez skład kil-
kaset metrów dalej – dodaje.

W busie jechał jeszcze 34-
letni pasażer, obywatel Mołdawii.  
Z miejsca zdarzenia mężczyźni zo-
stali zabrani do częstochowskiego 
szpitala na szczegółowe badania.  
– Obcokrajowcy jadący samo-
chodem dostawczym mogli mówić 
o dużym szczęściu, gdyż po dokład-
nych badaniach okazało się, że na 
skutek zdarzenia nie odnieśli po-
ważnych obrażeń ciała – wyjaśnia  
mł. asp. Kamil Raczyński.

Pociągiem podróżowało około 
300 pasażerów. I w tym przypadku 
nikt nie został ranny. Co istotne, w 
trakcie badania stanu trzeźwości 
kierowcy wyszło na jaw, że w jego 
organizmie było ponad pół promila 
alkoholu. Pasażer pojazdu rów-
nież był nietrzeźwy. - Wobec stanu 
nietrzeźwości kierowcy busa oraz 

wszystkich okoliczności zdarzenia, 
44-latek po przeprowadzonych w 
szpitalu badaniach został zatrzy-
many i osadzony w policyjnej celi. 
Po wytrzeźwieniu obywatel Ukrainy 
usłyszał prokuratorskie zarzuty 
dotyczące m.in. sprowadzenia bez-
pośredniego niebezpieczeństwo 
katastrofy w ruchu lądowym, za 
co grozi kilkuletni pobyt w wię-
zieniu. Na wniosek kryminalnych 
z wręczyckiego komisariatu oraz 
częstochowskiego prokuratora, 
sąd aresztował podejrzanego na  
2 miesiące – informuje mł. asp. 
Kamil Raczyński.

Poza tym, w toku wykonywanych 
czynności okazało się, że pasażer 
busa, 34-letni obywatel Mołdawii, 
przebywał nielegalnie na teryto-
rium Polski. Po wykonaniu policyj-
nych czynności, mężczyzna został 
więc przekazany funkcjonariuszom 
Straży Granicznej.

Katarzyna Gwara
zdj. PKP Kłobuck

Miss Jury 2020 i Miss Nastolatek 2020

Wybiorą najpiękniejsze 
mieszkanki Jury

Już wkrótce w Koziegłowach 
odbędą się castingi do wyborów 
Miss Jury 2020 oraz Miss Nasto-
latek 2020. Na zwyciężczynie 
czekają atrakcyjne nagrody 
oraz możliwość zawalczenia o 
tytuł Miss Śląska. Organiza-
torem jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Promocji Kultury.

Konkurs piękności jest otwarty 
dla wszystkich mieszkanek Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Zaintereso-
wane panie zapraszamy na castingi 
do sali widowiskowej MGOPK w Ko-
ziegłowach (ul. Żarecka 28) już 15 
grudnia na godz. 14:00.

Kandydatki na Miss Jury 2020 
powinny mieć od 18 do 27 lat, na-

tomiast przyszłe finalistki Miss Na-
stolatek – 14-18 lat i zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego. Szczegó-
łowe wymagania można spraw-
dzić w regulaminie dostępnym na 
stronie Organizatora.

Finałowa gala konkursu piękności 
odbędzie się już 18 stycznia 2020 
roku. Na zwyciężczynie czekają atrak-
cyjne nagrody oraz możliwość zawal-
czenia o tytuł Miss Śląska.

Szczegółowe informacje, regu-
lamin i zgłoszenia: 

 Sylwia Chwalana

http://missjury.pl/
tel. 34 314 12 68 

e-mail: dkkozieglowy@wp.pl
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Autostrada A1

Ostatnia umowa 
podpisana

Budżet obywatelski

Kolejne inwestycje  
w częstochowskim schronisku

Zostań świętym Mikołajem

Spełnij marzenia 
potrzebujących dzieci

Komfrot życia podpopiecznych 
częstochowskiego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt nieco się po-
prawił. Niedawno przy ulicy Gilowej 
powstały dwa nowe wybiegi dla 
psów. Rozbudowano również boksy 
zewnętrzne dla kotów i szcze-
niaków. Środki na te cele pochodziły 
z budżetu obywatelskiego.

Częstochowianie rokrocznie udo-
wadniają, że los bezdomnych zwie-
rząt nie jest im obojętny. W ramach 
budżetu obywatelskiego bardzo 
często głosujemy na zadania, których 
celem jest poprawa komfortu życia 
czworonożnych przyjaciół. I to wła-
śnie dzięki głosom mieszkańców nie-
dawno udało się stworzyć dwa nowe 
wybiegi dla psów. Ich budowa obej-
mowała m.in. montaż ogrodzeń wraz 
ze śluzami wejściowymi oraz obrze-
żami żwirowymi, stworzenie dojść 
(ścieżek o nawierzchni żwirowej), 
montaż urządzeń do zabawy dla zwie-
rząt, ławek, koszy na odpady i tablic 
informacyjnych. W ramach rekompen-

saty za częściową wycinkę zieleni przy 
budowie wybiegów, na terenie działki 
pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. 
Bohaterów Katynia zasadzono drzewa 
sosny czarnej i śliwy wiśniowej.

Druga część zadania realizowanego 
w ramach budżetu obywatelskiego do-
tyczyła rozbudowy boksów zewnętrz-
nych dla kotów i szczeniaków. Prace 
obejmowały demontaż istniejących 
boksów oraz ich ponowny montaż w 

oddaleniu od ścian budynków, a także 
uzupełnienie brakujących elementów 
i nawierzchni.

W ramach zadania częstochowskie 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
zyskało też wannę groomerską i stół 
trymerski do pielęgnacji zwierząt.

Wykonawcą inwestycji była firma 
Dertrans Mariusz Derda z Kowal.  
Całość kosztowała 178 tys. zł.

 Katarzyna Gwara

Po raz kolejny każdy z nas może 
wcielić się w świętego Mikołaja  
i zrealizować dziecięce marzenia. 
A wszystko to za sprawą akcji 
„Jasne, że Święty Mikołaj”, w ra-
mach której ponad 200 
najmłodszych częstochowian z ro-
dzin potrzebujących wsparcia 
otrzyma wymarzone prezenty. Jej 
finał odbędzie się 14 grudnia pod-
czas Korowodu Świętego Mikołaja. 

Na stronie www.fdr.com.pl/mikolaj/ 
znajdują się kopie listów do Mikołaja 
napisanych i namalowanych przez naj-
młodszych częstochowian. Wystarczy 
tylko kliknąć na wybrany, wpisać 
dane kontaktowe i czekać na dalsze 
instrukcje. Po stronie darczyńcy leży 
zakup wymarzonych prezentów – ich 
koszt nie przekradza kilkudziesięciu 

złotych. Zapakowane i opisane upo-
minki należy dostarczyć do 9 grudnia 
do siedziby Fundacji Dla Rozwoju,  
ul. Kościuszki 13. Finał akcji odbędzie 
się 14 grudnia podczas Korowodu 
Świętego Mikołaja. W tym dniu święty 
Mikołaj z barwnym orszakiem przeje-
dzie ulicami naszego miasta. Wyruszy 
o godzinie 10.00 z placu Biegańskiego. 
Będzie się zatrzymywał w kilku wy-
znaczonych punktach -  na każdym z 
jego przystanków będą czekały świą-
teczne atrakcje dla rodzin. Korowód 
zakończy się zimowym piknikiem świą-
tecznym na placu Orląt Lwowskich. 
Będą wspólne zabawy, poczęstunek i 
konkurs z nagrodami. Także tego dnia 
dzieciom zostaną wręczone paczki 
skompletowane przez darczyńców.

Organizatorami akcji są Fundacja 
Dla Rozwoju oraz radny Dariusz Ka-

pinos, a partnerami – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Jurajski Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej, 
stowarzyszenie Canis e Catus, Sto-
warzyszenie Dla Rodziny, szkoły pod-
stawowe nr 7, 32, 49 oraz miejskie 
przedszkola nr 4, 6 i 33. 

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
Pięć umów przed 

dopuszczeniem do ruchu
Aby udostępnić prawie 

20-kilometrowy  odcinek au-
tostrady A1 GDDKiA do tej pory 
zawarła pięć umów: w lipcu na 
kontynuację robót związanych 
z budową na odcinku węzeł 
Rząsawa – węzeł Blachownia 
w zakresie robót zabezpieczają-
cych, w październiku na wyko-
nanie ogrodzenia, w listopadzie 
na wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego oraz 
na montaż barier ochronnych, 
a kilka dni temu na montaż 
ekranów akustycznych na obiek-
tach mostowych. W przypadku tej 
ostatniej najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Flora Bis z Krzepic, 
oferując wykonanie zadania za 
ponad 3 mln złotych, jednocze-
śnie deklarując przedłużenie 
okresu gwarancji jakości o 5 lat. 
GDDKiA zamierzała przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia 
nieco ponad 5,5 mln zł. Po 
nowym roku wyłoniony zostanie 
wykonawca  montażu ekranów 
akustycznych na odcinku od 
węzła Częstochowa Północ do 
węzła Częstochowa Blachownia. 
Mają się one pojawić w ciągu 
pięciu miesięcy od podpisania 
umowy. Prace będą prowadzone 
już po udostępnieniu obwodnicy 
Częstochowy kierowcom. 

Kolejne przetargi
Do zrealizowania pozostaną 

prace wykończeniowe na wę-
złach Częstochowa Blachownia, 
Częstochowa Jasna Góra oraz 
Częstochowa Północ. - Nie-
zbędne będzie również dokoń-
czenie budowy obiektu WA-352 
(jezdnia lewa) nad linią kole-
jową nr 146 relacji Częstochowa 
- Bydgoszcz oraz urządzeń 
ochrony środowiska. Budowa: 
dróg serwisowych i dróg tech-
nologicznych, MOP I Gorzelanka 
Wschód i Zachód wraz z układem 
drogowym, MOP III Wierzcho-
wisko Wschód i Zachód wraz z 
układem drogowym, OUA Lgota 
wraz z układem drogowym. 

Oświetlenia: węzłów, MOP-ów  
 OUA, dokończenie przebudowy 
urządzeń obcych (kolizje). Wy-
konanie całego zakresu robót 
melioracyjnych, prac wykoń-
czeniowych w asortymentach 
robót drogowych, mostowych, 
branżowych oraz zieleni – wy-
licza Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ostatnim 
elementem będzie wykonanie  
i wprowadzenie docelowej or-
ganizacji ruchu.

Trwają odbiory kolejnych 
obiektów inżynierskich
W najbliższym czasie GDDKiA 

planuje wystąpić do Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z wnioskiem  
o pozwolenie na użytkowanie 
przed zakończeniem wszystkich 
robót przepustów drogowych.  
– W trzecim tygodniu grudnia 
wystąpimy do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego z wnioskiem o pozwolenie 
na użytkowanie przed zakoń-
czeniem wszystkich obiektów 
inżynierskich – podkreśla.

Podtrzymana deklaracja
Roboty zabezpieczające na 

trasie głównej na A1 pomiędzy 
węzłami Częstochowa Północ 
i Częstochowa Blachownia 
znajdują się już w końcowej 
fazie. GDDKiA podtrzymuje 
więc deklaracje mówiące o 
tym, że jeszcze przed końcem 
roku kierowcy ominą Często-
chowę nowym odcinkiem A1. 
- Pomimo wystąpienia nie-
przewidzianych poprawek po 
poprzednim wykonawcy skut-
kujących wydłużeniem czasu 
ukończenia robót zabezpiecza-
jących na kontrakcie o 38 dni,  
tj. z 15 listopada na 23 grudnia 
realne jest dotrzymanie wcze-
śniej składanych deklaracji  
– podsumowuje.

Katarzyna Gwara

zdj. UM Częstochowa

Plejada gwiazd w naszym mieście

Kuba Błaszczykowski ze swoimi gośćmi zagra w HSC
Juz po raz czwarty w Hali 

Sportowej Częstochowa odbę-
dzie się „Świąteczne Granie  
z Kubą” z udziałem wielu zna-
nych aktorów, sportowców, 
artystów i dziennikarzy. Orga-
nizatorem imprezy, którą 
zaplanowano na 28 grudnia, 
jest Fundacja Ludzki Gest Jakub 
Błaszczykowski. Sprzedaż bile-
tów-cegiełek już ruszyła!

Impreza tradycyjnie zostanie po-
dzielona na dwie części. W pierwszej 
części rozegrany zostanie turniej 
piłkarski, w którym poza Kubą Błasz-
czykowskim zobaczymy także m.in.:  
Agnieszkę Radwańską, Anitę Wło-
darczyk, Joannę Jędrzejczyk, Annę 
Wyszkoni, Bartosza Zmarzlika, 
Piotra Gacka, Pawła Małaszyńskiego, 
Łukasza Piszczka, Piotra Małachow-
skiego, Artura Siódmiaka, Pawła 
Brożka i Kajetana Kajetanowicza.  

Po zakończeniu zmagań sporto-
wych na scenę wkroczą artyści 
polskiej sceny hiphopowej. Zagrają 
m.in.: KeaN, FEJZ, POKAHONTAZ, 
JEDEN OSIEM L, PLAN BE, OSTRY/
Bezimienni i O.S.T.R. - Osób, które 
odpowiadają na nasze zaproszenie 
jest coraz więcej – zapewnia Dawid 
Błaszczykowski, który od pierwszej 
edycji „Świątecznego Grania z Kubą” 
odpowiada za organizację im-
prezy. - Tegoroczna edycja imprezy 
pozwoli pozyskać naszej Fundacji 
„Ludzki Gest” dodatkowe fundusze, 
które przeznaczymy na wsparcie 
dzieci będących w trudnej sytuacji 
życiowej, na rozwój ich talentów 
i zainteresowań. Ale „Świąteczne 
Granie z Kubą” to także świetna 
zabawa, podczas której kibice i wi-
dzowie mogą spotkać swoich idoli, 
zrobić z nimi zdjęcie, porozmawiać. 
Ten społeczny charakter imprezy, 
szczególnie w okresie świąteczno-

-noworocznym, jest także bardzo 
ważny – zaznacza.

Do wejścia na „Świąteczne Granie 
z Kubą 2019” uprawniają zakupione 
wcześniej cegiełki (obowiązują 
osoby powyżej 7. roku życia). Można 
je kupić online poprzez portal: 
www.kulturairozrywka.pl oraz    
facebook.com/FundacjaLudzkiGest, 
a od 6 grudnia także w częstochow-
skich lokalach: Pub Stacherczak, 
Cosmo i Klub Tori. Cegiełki można 
też kupić dokonując przelewu na 
konto Fundacji „Ludzki Gest” nr:   
43 1750 0012 0000 0000 2862 
7424. W tytule przelewu należy na-
pisać: CEGIEŁKA MECZ+KONCERT 
lub CEGIEŁKA TYLKO KONCERT, 
liczbę zamówionych biletów-ce-
giełek, telefon kontaktowy oraz 
imię i nazwisko osoby odbierającej 
cegiełki w dniu imprezy. Wejściówki 
kupione przez internet będzie 
można odebrać w dniu koncertu po 

okazaniu potwierdzenia przelewu. 
Cegiełki kosztują 40 zł. Istnieje 

możliwość zakupu biletów na sam 
koncert (cena jednak jest taka sama). 
Więcej informacji można znaleźć na: 
https://www.facebook.com/Funda-
cjaLudzkiGest. - To impreza, która 
ma szczytny, charytatywny cel, a jed-
nocześnie jest okazją do świetnej 
zabawy dla wszystkich – zarówno za-
proszonych gwiazd sportu i estrady, 
jak i licznej częstochowskiej publicz-
ności. Cieszę się, że kolejny raz jest 
organizowana w naszym mieście 
– podkreśla prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Mam nadzieję, że i tym 
razem hala będzie pełna pozytywnie 
myślących ludzi, chcących pomóc 
podopiecznym Fundacji, której pa-
tronuje człowiek i sportowiec ma-
jący szczególne miejsce w sercach 
Polaków, a częstochowian – w szcze-
gólności – dodaje.

Jak co roku całkowity całko-

wity dochód z biletów-cegiełek na 
wydarzenie przekazany zostanie 
na potrzeby podopiecznych Fun-
dacji „Ludzki Gest”, której głównym 
celem jest pomoc chorym dzieciom  
poprzez finansowanie leczenia, 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz innych środków potrzebnych 
w ich trudnej sytuacji zdrowotnej. 
Fundacja pomaga także w realizacji 
marzeń dzieci i młodzieży będących 
w trudnej sytuacji materialnej i ma 
na swoim koncie wsparcie wielu 
osób, którym pomogła rozwinąć 
swoje pasje i zainteresowania.

Specjalnie dla uczestników 
koncertów Miejski Zarząd Dróg  
i Transportu w Częstochowie oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne wydłużą oraz wzmocnią 
komunikację na liniach przy hali, 
aby zapewnić widzom bezpieczny  
i wygodny powrót do domów.

Katarzyna Gwara

Zobacz, na jakim etapie są prace! 
Filmik z drona znajdziesz na 

naszym profilu na facebook’u:
fb.com/ZycieCzestochowyIPowiatu/



Uroczysty jubileusz

Naczelna Organizacja Techniczna świętowała 
70-lecie istnienia

6. PIĄTEK-NIEDZIELA 6-8 GRUDNIA 2019 NOT

W częstochowskim ratuszu 
odbyła się uroczysta gala po-
święcona jubileuszowi 70-lecia 
istnienia Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Częstochowie. 
Była to doskonała okazja do 
podziękowań kadrze iniżynie-
ryjskiej za dotychczasową 
aktywność oraz czas poświę-
cony na działalność społeczną, 
a także szansa na sentymen-
talną podróż w przeszłość. 

70 lat temu Częstochowa zali-
czana była do miast uprzemysło-
wionych. Działające w zakładach 
pracy kadry inżynieryjskie i tech-
niczne – już po zakończeniu II wojny 
światowej – zaczęły organizować 
się w Kołach. Na początku 1950 
roku zapadła decyzja o utworzeniu 
w naszym mieście placówki Na-
czelnej Organizacji Technicznej, 
która by skupiała cały świat pracy 
technicznej. Organizatorem i pierw-
szym Przewodniczącym Zarządu 
Oddziału NOT był  inż. Jan Pal-

czewski. - Będąc wówczas likwida-
torem Izy Przemysłowo-Handlowej 
udostępnił dla NOT-u dwa małe po-
koje w budynku przy ulicy Racławic-
kiej 2 w której rozpoczęła się praca 
organizacyjna – wspomina Grze-
gorz Lipowski, prezes NOT, który 
swoją funkcję objął w 1978 roku.  
- Pracę tę wykonywały dwie pracow-
nice Izby Przemysłowo-Handlowej  
w ramach swoich obowiązków. 
Chodziło przede wszystkim o to, by 
wytworzyć odpowiednią atmosferę 
dla nowej, nieznanej tu placówki  
– dodaje. W lipcu 1950 roku wybrano 
Zarząd i Komisję Rewizyjną. Za-
częto również organizować odczyty.  
Do Stowarzyszeń Naukowo - Tech-
nicznych dołączali kolejni człon-
kowie. Konieczna okazała się zmiana 
siedziby na większą – NOT prze-
niosła się więc do dwuizbowego lo-
kalu przy ulicy Dąbrowskiego 6. 

- W lutym 1951 roku podjęto 
uchwałę mówiącą o tym, że w 
skład Zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu ze Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego. Przed 
nieliczną kadrą techniczną stało 
bardzo trudne zadanie. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej przemysł 
był rozgrabiony, a park maszynowy 
zdemontowany. Trzeba było więc 
skompletować park maszynowy, 
dorobić brakujące części i kolejno 
uruchamiać linie produkcyjne.  Ko-
lejnym zadaniem tej kadry było 
dokształcanie średniej kadry tech-
nicznej i przyuczanie robotników 
– opowiada Grzegorz Lipowski. 
Uruchamiane były kolejne zakłady, 

a działacze NOT - skupieni w orga-
nizacji - tworzyli dziesiątki kursów 
i szkoleń, na których w przyspie-
szonym tempie przyuczali do róż-
norodnych zawodów setki ludzi 
nie mających uprzednio prawie 
żadnych kwalifikacji technicznych 
ani umiejętności. - Z dumą możemy 
stwierdzić, że ówczesne środowisko 
nasze od pierwszych dni po wy-
zwoleniu wzięło na swoje barki nie 
tylko uruchomienie przemysłu, ale 
również problem należytego wy-
kształcenia kadr. Wtedy powstała 
Szkoła Inżynierska, która  po prze-
kształceniu na Politechnikę Często-
chowską obchodzi też w tym roku 
70 lat istnienia – podkreśla Grze-
gorz Lipowski.

W 1966 roku zapadła decyzja  
o budowie Domu Technika przy  
ul. Kopernika, który stał się ośrod-
kiem postępowej myśli technicznej 
i centrum doskonalenia kadr inży-
nieryjno-technicznych dla rozwija-
jącego się dynamicznie przemysłu 
okręgu częstochowskiego. - Reali-
zacja ostatniego zdania trwa do tej 
pory. Oczywiście z uwzględnieniem 
zmian, jakie zaistniały w niektó-
rych gałęziach przemysłu – zakłady 
przecież przestały istnieć a Koła za-
kładowe przekształciły się w Kluby 
Seniora. Nadal jednak Oddziały SNT 
prowadzą szkolenia. Szczególnie te, 
które nadają uprawnienia do wyko-
nywania zawodu. Członkowie NOT 
uczestniczą też w wielu akcjach  
i dzielą się wiedzą z najmłodszym 
pokoleniem.

Oprac. Katarzyna Gwara
Zdjęcia pochodzą z archiwum 

NOT-u

Dyrektorzy NOT-u 
od 1949 roku

Grzegorz Lipowski 1978 - Jan Podwysocki 1961 - 1978

Leszek Bartz 1959 - 1961 Jerzy Dobrucki 1958 - 1959

Wojciech Kielarski 1957 - 1958 Marian Zdunkiewicz 1955 - 1957

Jerzy Kołakowski 1951 - 1955 Jan Palczewski 1949 - 1951
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Dni otwarte 6 – 7 grudnia

Premiera nowej Corsy  
i nowej Astry

Bestsellerowe modele Opla – 
zwinna i miejska Corsa oraz 
rodzinna Astra – doczekały się 
nowych wersji. Nowoczesne po-
jazdy zadebiutują podczas dni 
otwartych 6 i 7 grudnia w czę-
stochowskim salonie Opel 
Polaczek (ul. świętego Jana 31).

Miejska, zwinna Corsa i kompak-
towa z muskularną linią nadwozia, 
rodzinna Astra oczarowują nowo-
czesną, usportowioną sylwetką, gamą 
rozwiązań wspomagających kie-
rowcę w bezpiecznym prowadzeniu, 
najnowocześniejszymi funkcjami 
łączności oraz efektywnymi jednost-

kami napędowymi. Szeroka gama 
zalet sprawia, że codzienna jazda 
nową Corsą i nową Astrą okazuje się 
po prostu... niecodzienna.

Nowa Astra, jeszcze bardziej eko-
nomiczna dzięki silnikom nowej 
generacji, zachwyca obniżoną  
o nawet 21%1 emisją CO2 oraz ni-
skim poziomem zużycia paliwa,  
a nowa Corsa - proekologiczną wersją 
z napędem w pełni elektrycznym  
o zasięgu do 337 km (WLTP)2.

To idealna okazja, aby z bliska 
przyjrzeć się kolejnym odsłonom 
bestsellerów Opla, poznać ich za-
lety, a także sprawdzić je w praktyce 
podczas jazdy testowej.

Oprac. Katarzyna Gwara

Wiemy, kiedy koniec prac

Przedłuża się 
modernizacja linii 

tramwajowej
Wkrótce minie termin pla-

nowanego zakończenia 
modernizacji linii tramwa-
jowej, a inwestycja wciąż nie 
jest gotowa. Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne w 
Częstochowie uzyskało już 
zgodę na wydłużenie czasu re-
alizacji. W tej chwili trwają 
negocjacje z wykonawcą.

Utrudnienia w przebudowie
Przetarg na wielką modernizację 

linii tramwajowej w Częstochowie 
wygrała oferta z konsorcjum NDI. 
Wykonawca zadeklarował reali-
zację inwestycji w ciągu 19 mie-
sięcy od podpisania umowy. -  Do 
wykonawcy należało zaprojekto-
wanie od podstaw tej wielkiej i 
trudnej przebudowy, a później pod-
jęcie prac budowlanych – zaznacza 
Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu w Czę-
stochowie. - Projektowanie trwało 
dłużej, niż przewidywała firma 
wykonawcza. Miejmy jednak na 
uwadze, że pracujemy na istniejącej, 
blisko 60-letniej infrastrukturze. Z 
tego powodu zaszła konieczność 
zmiany niektórych początkowych 
założeń – dodaje.

Sam projekt miał powstać do 
jesieni zeszłego roku i wtedy też 
miała ruszyć przebudowa. Przez 
konieczność wprowadzenia korekt 
prace rozpoczęto dopiero w marcu 
2019. - Część kwestii należało też 

dostosować do zmieniającego się 
prawa budowlanego – podkreśla 
Maciej Hasik.

Ile jeszcze potrwa 
modernizacja?

Prace mają już kilkumiesięczne 
opóźnienie. Po zakończeniu ich w 
dzielnicy Raków, ekipa wykonawcy 
przeniosła się na Północ. W planach 
jest również przebudowa kolejnych 
odcinków. -  Już wiadomo, że te 19 
miesięcy nie wystarczy – przyznaje 
rzecznik MZDiT. - Do wiosny planu-
jemy prowadzić prace w części pół-
nocnej. Do tej pory nie natrafiliśmy 
na utrudnienia, które mogą całko-
wicie zablokować przebudowę, ale 
nie można takiej sytuacji wykluczyć 
w trakcie prac na Tysiącleciu, przy 
Alei Jana Pawła II czy na odcinkach 
śródmiejskich, które będą najbar-
dziej wymagające – zaznacza. Na 
pocieszenie dodaje, że po ukoń-
czeniu tego zadania pojedziemy 
nowym tramwajowym taborem, 
który do Częstochowy zacznie być 
dostarczany od początku 2020 roku.

MZDiT jeszcze nie podpisało 
aneksu do umowy z wykonawcą 
ani nie ujawnia oficjalnego terminu 
zakończenia prac. Planuje jednak 
oddanie inwestycji do użytku do 
końca 2020 roku.

Sylwia  Chwalana

Nowoczesne pojazdy zadebiutują 
podczas dni otwartych 6 i 7 grudnia 
w częstochowskim salonie Opel 
Polaczek (ul. Świętego Jana 31).   



Zakończyła się instalacja sy-
gnalizacji świetlnej przy 
skrzyżowaniu ulic Równoległej, 
Jagiellońskiej, Rydza – Śmi-
głego w Częstochowie. Było 
to jedno z najbardziej niebez-
piecznych miejsc na 
częstochowskich drogach.  
W tym miejscu notorycznie 
dochodziło do wypadków  
i stłuczek.

Instalacja działa w trybie wła-
ściwym od piątku, 29 listopada. 
Wcześniej przez kilka dni światła 
działały w trybie ostrzegaw-
czym. System jest zintegrowany  
i zsynchronizowany z działaniem 
sygnalizacji na sąsiednich skrzyżo-
waniach. - Ponadto dobiega końca 
remont nawierzchni ul. Rydza  
– Śmigłego. Stosowne prace wyko-
nane za akceptacją zarządcy drogi 
prowadził inwestor zewnętrzny. 
Działania te powinny pozytywnie 
wpłynąć na kanalizowanie się 
ruchu w obrębie skrzyżowania 
nawet po potencjalnym zwięk-
szeniu jego natężenia - podkreśla 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Dróg i Trans-
portu w Częstochowie.

Przy tej okazji MZDiT przy-
pomina, że ani równa droga, ani 
najlepsze udogodnienia na skrzy-
żowaniach nie zastąpią uwagi, my-
ślenia, przestrzegania przepisów  
i dobrych obyczajów za kierownicą.

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

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

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

 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

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

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

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

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

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

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

 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

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

 PEUGEOT 308 1.6 E, rok prod. 2009 16.900 zł

 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

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

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

 DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

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

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

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

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

 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I - wł., 
serwis, F-VAT 89.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł

 OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012 29.900 zł

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

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

 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

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

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

 OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

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

 FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000 3.900 zł

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

 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

41.900 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

37.900 zł RENAULT CAPTUR  1.5 D, 2016, kraj., I – wł., F-VAT

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

16.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

Równoległa, Jagiellońska i Rydza – Śmigłego

Prace na newralgicznym 
skrzyżowaniu zakończone

 zdj. MZDiT



PIĄTEK-NIEDZIELA 6-8 GRUDNIA 2019 9.MOTORYZACJA



Relacja uczniów z liceum im. Juliusza Słowackiego 

IV Liceum Ogólnokształcące
w Częstochowie

10. PIĄTEK-NIEDZIELA 6-8 GRUDNIA 2019 SZKOŁY

20 listopada 2019r. odbyło 
się uroczyste seminarium po-
etycko-muzycznepoświęcone 
twórczości Wisławy Szymbor-
skiej oraz Ludmiły Marjańskiej, 
które współtworzyli uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego, IV 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza oraz 
VIII Liceum Ogólnokształcące-
go Samorządowego w Często-
chowie. Uroczystość „Jesienne 
spotkania autorskie” miała 

miejsce w auli „Forum” Regio-
nalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w naszym 
mieście, a jej celem było przy-
pomnienie biografii i twórczo-
ści obu artystek związanych  
z Częstochową.

Uczennice z I LO pod opieką 
prof. Moniki Górnej przygoto-
wały prezentację o życiu i do-
robku literackim wybitnej ab-
solwentki tegoż liceum- Lud-
mile Marjańskiej.

Słuchacze mieli okazję do-

wiedzieć się ciekawych infor-
macji z życia prywatnego poet-
ki. Wystąpienia dopełniały 
wspaniałe recytacje. Przyto-
czone audycje radiowe przybli-
żyły postać Ludmiły Marsjań-
skiej. Wystąpienie bez wahania 
zachęciło publiczność do po-
głębienia wiedzy na temat 
twórczości wybitnej poetki.

Natalia Jarkiewicz i Domini-
ka Musiał, kl.IIb

Podczas seminarium wystą-
pili również reprezentanci 
VIII LO Samorządowego: Dr 
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska 
- nauczycielka języka polskie-
go oraz uczniowie: Karolina 
Ciupińska, Dominika Kret-
kowska, Wiktoria Motyl, Da-
mian Kowalik. Pani dr Skrzyp-

czyk-Gałkowska prezentowała 
książkę pt. ,,Podobne a tak 
różne życie... Koresponden-
cja Ludmiły Marjańskiej  
i Wisławy Szymborskiej 
1954-2003”,której jest re-
daktorką naukową, a mło-
dzież z VIII LOS odczytywała 
fragmenty listów poetek. Wy-

stępowi towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna, na której 
można było zobaczyć m.in. 
zabawne i pomysłowe wykle-
janki W. Szymborskiej oraz 
piękne karty pocztowe i listy 
L. Marjańskiej.

Dominika Kretkowska, kl. 2a

21.11.2019 r. młodzież na-
szego liceum wzięła udział w 
spotkaniu poetycko- muzycz-
nym zorganizowanym przez 
Publiczną Bibliotekę Pedago-
giczną R. O. D. N. „ WOM”. Wy-
darzenie było o tyle nietypowe, 
że w przygotowania włączyły 
się trzy częstochowskie licea: 
IV Liceum Ogólnokształcące  
im. H. Sienkiewicza, I Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Sło-
wackiego o raz VIII Liceum 
Ogólnokształcące Samorządo-
we. Celem spotkania było za-
prezentowanie wybranych 
utworów poetyckich dwóch 
wspaniałych poetek- Wisławy 
Szymborskiej i Ludmiły 
Marjańskiej. Seminarium zo-
stało uświetnione wystąpie-
niem pani dr Iwony Skrzyp-
czyk- Gałkowskiej- autorki 
książki „Podobne, a tak różne 
życie...Korespondencja Ludmi-
ły Marjańskiej i Wisławy Szym-
borskiej 1954- 2003”. 

Uczniowie naszego liceum 
do środowego wystąpienia 
przygotowywali się od pierw-
szych dni października. Marty-
na Szczerba i Wiktoria Piotrow-
ska z kl. 2b opracowały niezwy-
kle ciekawą prezentację multi-

medialną, która ukazywała 
wątki z życia W. Szymborskiej. 
Pokaz- chociaż na bardzo wy-
sokim poziomie- stał się jedy-
nie tłem dla wspaniałych umie-
jętności oratorskich uczennic- 
Pauliny Serwiak-2b oraz Hanny 
Kotowskiej- 1h- które prezen-
towały życiorys noblistki. Z ko-
lei Miłosz Kuter- 3b oraz Klau-
dia Purgal- 1h zaprezentowali 
swoje ogromne umiejętności 
recytatorskie. Wystąpienie 
Sienkiewiczaków zakończyła 
Julia Walaszczyk- 2b, która ko-
lejny raz udowodniła swój ta-
lent wokalny, śpiewając utwór 
„Kot w pustym mieszkaniu”. 

 Muzycznym uzupełnieniem 
seminarium stał się koncert p. 
Sylwestra Domańskiego- woka-
listy zespołu Fabryka z Gdań-
ska. Artysta zaprezentował 
piosenki z repertuaru Kory, ze-
społu Kombi, Violetty Villas, 
Krystyny Prońko oraz własne 
kompozycje inspirowane twór-
czością K. K. Baczyńskiego.

Spotkanie zakończyło się 
późnym popołudniem, gdy jak 
w piosence Maanamu, na ze-
wnątrz „ulice mgłami spowite” 
, ale opłacało się poświęcić ten 
czas. Sienkiewiczacy wysłucha-

li wielu ciepłych słów na swój 
temat i wielu pochwał.

Należy wspomnieć także o 
widowni, bowiem uczniowie 
klasy 2b i 1h tego wieczoru 
wsparli debiutujących na dużej 
scenie kolegów, a nawet przyłą-
czyli się do wspólnego śpiewa-
nia z pozostałymi gośćmi, 
wspierając wokalistę Fabryki.

Wspólny projekt młodzieży z 
trzech częstochowskich liceów 
stał się- jak zapewniali pracow-
nicy WOM-u- początkiem cy-
klicznych, jesiennych spotkań.

Na koniec wszyscy uczestni-
cy wzięli udział w quizie. Na-
grodę stanowiła książka dr  
I. Skrzypczyk- Gałkowskiej  
„Podobne a tak różne...” z de-
dykacją. Szczęście w grze dopi-
sało Darii Kuśmierz z kl. 1h.

Wszystkim uczniom, którzy 
zaangażowali się w inaugura-
cję „ Jesiennego spotkania...” 
składamy podziękowania. Ma-
my nadzieję, że stanie się ono 
inspiracją do odkrywania w 
sobie nowych umiejętności  
i talentów.

Paulina Serwiak,  
Martyna Szczerba,  

Wiktoria Piotrowska, kl.IIb

Seminarium poetycko - muzyczne

Wspólny projekt trzech liceów we współpracy z WOM-em

Relacja uczniów z VIII Liceum Samorządowego

Relacja uczniów z liceum im. Henryka Sienkiewicza



W Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyło się 
przedstawienie słowno-muzyczne „Nigdy więcej 
wojny” przygotowane przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 47 oraz członków Stowarzyszenia 
Wspierania Edukacji Artystycznej ,,Akord”.

Widowisko było niezwykłą lekcją historii. Opowieści o 
dziejach Polski towarzyszyły muzyka i pieśni patriotyczne 
śpiewane przez młodych wykonawców. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 47 Piotr Włoczek przedstawił historie 
dwóch postaci ściśle związanych z Częstochową oraz 
samą szkołą – Weroniki Plucińskiej, nauczycielki i pa-
triotki, która zginęła w KL Auschwitz, oraz Romana Zycha, 
bohatera wojny polsko-bolszewickiej, kawalera Krzyża 
Virtuti Militari.

Wśród publiczności oglądającej przedstawienie byli 
zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak, podpułkownik Jan 
Trzciński i major Jan Cichoń – przedstawiciele Regionalnej 
Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, a także porucznik Bonifacy Zych – przedstawiciel 
Światowej Organizacji Żołnierzy Armii Krajowej. Nie za-
brakło również dyrektorów szkół i przedszkoli z dzielnicy 
Stradom oraz rodziców i dziadków uczennic i uczniów.

Katarzyna Gwara
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Wycieczka do Trójmiasta

Wycieczka do Gdańska klas 3b i 2b 
już zakończona, można więc śmiało 
przyznać, że pogoda sprzyjała wy-
cieczkowiczom i umożliwiła przyjemne 
spędzenie tych dwóch dni. W ciągu 
pierwszego mieli możliwość zobaczenia 
między innymi gdańskiej starówki, Bramy 
Złotej, Bazyliki Mariackiej czy słynnego 
Żurawia. Wieczorem, po spacerze po naj-
bardziej charakterystycznych miejscach 
miasta, udano się na spektakl pt. ,,Lalka” 
do gdyńskiego teatru muzycznego. 
Śpiew, taniec, mnogość barw, humoru i 

zaskakujących rozwiązań - musicalowe 
odczytanie powieści z pewnością do-
starczyło oglądającym wielu wrażeń. Na-
stępny dzień rozpoczął się spacerem nad 
morze, a później odwiedzono Europejskie 
Centrum Solidarności. Można więc było 
znaleźć okazję do odpoczynku i podzi-
wiania widoków, jak i zwiększenia świado-
mości odnośnie do historii naszego kraju.                                                                            
I tak wycieczka, która odbyła się w 
dniach 7 i 8 listopada, dobiegła końca, 
a wszystko to pod opieką Pań: Iwony 
Kociołek, Moniki Górnej i Jolanty Kuli-
gowskiej-Woszczyny. 

Ewelina Kozłowska kl. II b

Zaduszki Katyńskie

8 listopada 2019 r. zespół „Słowak 
i Muza” pod kierownictwem p. prof. 
Doroty Marlińskiej miał zaszczyt wziąć 
udział w Zaduszkach Katyńskich, któ-

rych organizatorem była, jak co roku, 
pani Jadwiga Wiśniewska, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie 
miało miejsce w Muzeum Monet i Me-
dali Jana Pawła II. Uroczystość po-
dzielono na dwie części. W pierwszej 
podsumowano X edycję Wojewódzkiego 
Konkursu Historyczno – Literackiego 
„Prawda i kłamstwo o Katyniu”, zaś w 
drugiej uczniowie naszej szkoły zapre-

zentowali koncert „A świadkami były 
drzewa...”. W ten sposób oddali hołd 
ofiarom zbrodni katyńskiej.

Klaudia Mikuta kl. II b 

„30/2 Nie czekaj, ratuj!”

Grupa młodzieży z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie w składzie: Klaudia 
Nowak, Katarzyna Dudek, Ola Moraw-
ska,Julia Radecka, Paweł Mieszczański 
i Jakub Wieczorek pod opieką pani prof. 
Joanny Tatarczyk wspólnie stworzyli 
projekt pod hasłem „30/2 Nie czekaj, 
ratuj!”

Uczniowie za cel postawili sobie sze-
rzenie świadomości na temat udzielania 

pierwszej pomocy oraz tego, jak istotna 
jest reakcja drugiego człowieka w sytu-
acji, gdy w grę wchodzi ludzkie życie. 

Projekt opierał się na cyklu szkoleń, 
które uczniowie przeprowadzili we 
współpracy z: Fundacją Oczami Brata, 
Stowarzyszeniem Rescue Team Czę-
stochowa oraz z licencjonowanymi 
ratownikami medycznymi w IV LO im. 
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 
oraz VII LO im. Mikołaja Kopernika w 
Częstochowie.

Kolejnym punktem projektu było 
zorganizowanie kampanii społecznej 
na terenie naszego miasta, która pole-
gała na przejściu ulicami Częstochowy 
z ulotkami i uświadomieniu ludzi, że 
liczby 30/2 są bardzo ważne i warto je 
zapamiętać.

Cały projekt trwał dwa miesiące  
i otrzymał dofinansowanie z Europej-
skiego Korpusu Solidarności.

30 października 2019 roku w I LO  
im. Juliusza Słowackiego odbyło się 
podsumowanie projektu. Młodzież 
przedstawiła wyniki projektu oraz fo-
torelację z przeprowadzonych warsz-
tatów. Wręczone zostały podziękowania 
dla osób zaangażowanych w projekt. 

Na koniec wydarzenie uświetnił wy-
stęp zespołu Fuzz’ya.

Jakub Garus  kl. IId

Poradnia 
Prawna pomaga 

częstochowianom

Darmowe 
porady prawne 

na UJD

Przedstawienie słowno-muzyczne

Nigdy więcej 
wojny

Konkurs

Zgłoś pracę o Częstochowie 
i wygraj pieniądze

Na Uniwersytecie im. Jana 
Długosza w Częstochowie 
można skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej. Studenci Wy-
działu Prawa udzielają porad  
i sporządzają pisma procesowe 
– informuje na swojej stronie 
internetowej uczelnia.

Przyszli prawnicy pod opieką 
wykładowców przygotowują dla 
mieszkańców m.in. pozwy, wnioski, 
zażalenia, skargi i odwołania. 
Udzielają również bezpłatnych 
porad z zakresu prawa karnego, 
rodzinnego, administracyjnego, cy-
wilnego, prawa pracy oraz prawa 
konsumentów.

Dzięki Poradni osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej 
mogą za darmo skorzystać z fa-
chowej pomocy prawnika. Udzie-
lający porad studenci natomiast 
zdobywają praktyczne umiejętności 
w stosowaniu przepisów.

Poradnia Prawna Uniwersytetu 
im. Jana Długosza mieści się na 
trzecim piętrze Wydziału Prawa i 
Ekonomii (ul. Zbierskiego 2/4, pokój 
3.28). Studenci dyżurują od ponie-
działku do piątku zgodnie z har-
monogramem podanym na stronie 
Poradni: http://www.ppa.ajd.czest.
pl/950,Informacja.

Sylwia Chwalana

Uwaga absolwenci częstochowskich 
uczelni wyższych! Napisaliście pracę 
związaną z problematyką często-
chowską? Zgłoście ją do konkursu 
ogłoszonego przez miasto. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody pieniężne. 

Konkurs skierowany jest do absolwentów 
częstochowskich uczelni wyższych, którzy 
obronili pracę inżynierską, licencjacką, ma-
gisterską lub doktorską poruszającą proble-
matykę związaną z naszym miastem. Temat 
może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, 
promowania gospodarki lokalnej, kultury, 
turystyki, sportu, oświaty, gospodarki prze-
strzennej, architektury, ochrony środowiska, 
transportu oraz innych dyscyplin i obszarów 
ważnych dla rozwoju miasta. Do konkursu 
można zgłaszać prace obronione w roku 
akademickim 2018/2019.

Prace konkursowe (komplet doku-
mentów) w polskiej wersji językowej, należy 
dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu 
Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać 
drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta  Częstochowy, 
ul. Śląska 11/13, 

42-217 Częstochowa 
(decyduje data stempla pocztowego). 

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: 
„Konkurs na pracę naukową - Wydział 

Funduszy Europejskich  
i Rozwoju”. 

Laureaci najlepszych prac inżynierskich, 
licencjackich, magisterskich lub doktorskich 
otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. Na-
groda prezydenta wynosi 3000 zł brutto, a 
wyróżnienie 1000 zł brutto. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ter-

minie nie dłuższym niż pięć miesięcy od 
daty zamknięcia przyjmowania prac konkur-
sowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o 
przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku zgło-
szenia do konkursu mniej niż trzech prac 
spełniających wymogi formalne, prezydent 
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od 
konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana 
jest na stronie internetowej www.czesto-
chowa.pl w terminie 7 dniu od upływu ter-
minu nadsyłania prac konkursowych.

Katarzyna Gwara

Komplet dokumentów 
zgłoszeniowych składa się z:

 pracy inżynierskiej, licencjackiej, 
magisterskiej lub doktorskiej w 
wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie doc lub pdf na nośniku CD 
lub DVD,

 wypełnionych kart i oświadczeń, 
zgodnie z załącznikami do zarzą-
dzenia,

 potwierdzonej przez uczelnię  
(sekretariat studiów lub dziekanat) 
za zgodność z oryginałem kopii pro-
motorskiej recenzji pracy, w szcze-
gólności zawierającej ocenę pracy,

 streszczenia pracy (nie więcej niż  
5 stron formatu A4), zawierające 
informacje o poruszanej tematyce 
oraz wskazujące walory pracy w 
zakresie tematyki będącej przed-
miotem konkursu.

Zdj. udostępnione przez organizatorów widowiska
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 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

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

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

 SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

 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, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

 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)

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

 PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

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

PRACA

USŁUGI
 POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

 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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

„Biegański” najlepszy w piłce siatkowej

zdj. IX LO im. Norwida

zdj. IX LO im. Norwida

zdj. IX LO im. Norwida

zdj. IX LO im. Norwida

MIEJSCE SZKOŁA PKTY SETY
FINAŁ  A

I III LO im.Wł.Biegańskiego 6 6 : 0
II IX LO im.C.K.Norwida 5 4 : 2
III T Z N 4 2 : 4
IV IV LO im.H.Sienkiewicza 3 0 : 6

FINAŁ  B
I ZS Ekonomicznych 6 6 : 0
II ZS Kochanowskiego 5 4 : 3
III ZS Żeromskiego 4 3 : 5
IV ZS Technicznych 3 1 : 6

IX LO Norwida T Z N 2 : 0
III LO Biegańskiego IV LO Sienkiewicza 2 : 0
IV LO Sienkiewicza IX LO Norwida 0 : 2
T Z N III LO Biegańskiego 0 : 2
IV LO Sienkiewicza T Z N 0 : 2
IX LO Norwida III LO Biegańskiego 0 : 2

FINAŁ B
ZS Ekonomicznych ZS Technicznych 2 : 0
ZS Kochanowskiego ZS Technicznych 2 : 0
ZS Żeromskiego ZS Ekonomicznych 0 : 2
ZS Żeromskiego ZS Kochanowskiego 1 : 2
ZS Technicznych ZS Żeromskiego 1 : 2
ZS Ekonomicznych ZS Kochanowskiego 2 : 0

MIEJSCE SZKOŁA PKTY SETY
GRUPA  I

I IX LO Norwida 6 6 : 1
II T Z N 5 5 : 2
III ZS Technicznych 4 2 : 4
IV ZS Sam-Budowlanych 3 0 : 6

GRUPA  II
I III LO Biegańskiego 6 6 : 0
II ZS Ekonomicznych 5 4 : 3
III ZS Żeromskiego 4 2 : 6
IV V LO Mickiewicza 3 1 : 6

GRUPA  III
I IV LO Sienkiewicza 4 4 : 0
II ZS Kochanowskiego 3 2 : 2
III II LO Traugutta 2 0 : 4
IV ZS Prusa drużyna nie zgłosiła się na zawody

III LO Biegańskiego ZS Żeromskiego 2 : 0
ZS Ekonomicznych V LO Mickiewicza 2 : 1
V LO Mickiewicza III LO Biegańskiego 0 : 2
ZS Żeromskiego ZS Ekonomiczny 0 : 2
V LO Mickiewicza ZS Żeromskiego 0 : 2
III LO Biegańskiego ZS Ekonomiczny 2 : 0

GRUPA III
ZS Kochanowskiego IV LO Sienkiewicza 0 : 2
ZS Prusa II LO Traugutta -----
II LO Traugutta ZS Kochanowskiego 0 : 2
ZS Prusa IV LO Sienkiewicza -----
II LO Traugutta IV LO Sienkiewicza 0 : 2
ZS Kochanowskiego ZS Prusa -----

ZS Sam-Budowlanych T Z N 0 : 2
IX LO Norwida ZS Technicznych 2 : 0
IX LO Norwida T Z N 2 : 1
ZS Technicznych ZS Sam-Budowlan 2 : 0 vo
IX LO Norwida ZS Sam-Budowlan 2 : 0 vo
T Z N ZS Technicznych 2 : 0

TABELA KOŃCOWA FINAŁU A i B

 TERMINARZ  FINAŁÓW  A I B

TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI

WYNIKI ELIMINACJI GRUPA II

WYNIKI ELIMINACJI  GRUPA I

Siatkarze z III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Biegańskiego 
zdobyli tytuł Mistrzów Częstochowy! Do udziału w rywalizacji 
zgłosiło się dwanaście drużyn.

Mistrzostwa Częstochowy w siatkówce szkół ponadpodstawowych to 
kolejna impreza organizowana przez Szkolny Związek Sportowy. Większość 
zawodów rozegrano w halach „Norwida”, „Sienkiewicza”, „Biegańskiego”, „Eko-
nomika” i „Żeromskiego”. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się dwanaście 
drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy eliminacyjne grając systemem 
każdy  każdym. Do finału A awansowały drużyny, które w eliminacjach zajęły 
pierwsze miejsca w grupach oraz najlepszy zespół z drugich miejsc grając o 
miejsca I – IV. Pozostałe zespoły rozegrały finał B o miejsca V – XII. 

Tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku bronili siatkarze „Norwida”. 
Musieli jednak uznać wyższość rywali z „Biegańskiego”. Siatkarze z tej 
szkoły stracili tylko 3 sety! - Co istotne, właściwie wszystkie spotkania, 
zarówno w eliminacjach, jak i w finale, stały na wysokim poziomie. Za-
interesowanie chłopców z naszego miasta siatkówką jest ogromne. To 
oczywiście również zasługa nauczycieli oraz trenerów –  zaznaczają 
przedstawiciele częstochowskiego Szkolnego Związku Sportowego.                                                                                                                                      
 Chłopców z „Biegańskiego” czeka teraz walka w zawodach rejonowych z 
najlepszymi drużynami z powiatu kłobuckiego i ziemskiego. Rywalizacja 
rozpocznie się w marcu. Jeżeli udam im się zająć pierwsze miejsce,  awan-
sują do półfinałów Mistrzostw Śląska i spotkają się tam z najlepszymi dru-
żynami z Zawiercia, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Zwycięzca tego turnieju 
awansuje do finału wojewódzkiego mistrzostw Śląska.

Drużyna III LO Biegańskiego wystąpiła w składzie: Adamczyk Tomasz, Balik Kacper, Bąkiewicz Jędrzej, Frankowski Eryk, Joń-
czyk Mikołaj, Janelt Eryk, Kazior Piotr, Lal Rafał, Pachura Kamil, Piotrowski Kacper, Pogłodziński Jan, Sochaczewski Bartos . 
Trener: Iwona Kusaj 
Drużyna IX LO Norwida wystąpiła w składzie: Geneja Adam, Giemza Krzysztof, Kuzior Mateusz, Madej Patryk, Michałek Arek, 
Moll Patryk, Pośpiech Marcel, Rugieł Jakub, Świeboda Dawid, Zemanek Jakub, Krupnik Mikołaj, Ruchniak Klaudiusz, Bąk Michał. 
Trener: Piotr Lebioda                                                                                                                                                                                                                                                                  
Drużyna TZN wystąpiła w składzie: Czyżak Kacper, Dróżdz Piotr, Jarosz Jakub, Kempa Igor, Kowalczyk Błażej, Krzysz-
czyk Kacper,Nowakowski Adrian, Nowakowski Łukasz, Pijanka Jan, Skalec Patryk, Skopiński Kacper, Smyła Kacper, 
Starczewski Jakub, Staszczyk Antoni, Szymczyk Wojciech, Włodara Igor,Woźniak Kacper. Trener: Łukasz Błaszczyk                                                                                                                                        
Drużyna IV LO Sienkiewicza wystąpiła w składzie: Czapla Daniel, Czerwik Rafał, Hołup Dominik, Kowalik Norbert, Kula Michał, 
Rozpondek Oliwier, Słupik Jakub, Szczygieł Przemysław, Witecki Witek, Kupczyk Piotr, Lasoń Filip, Łyko Kacper, Mirczak Szymon, 
Nowacki Michał, Rybaniec Antoni, Stróżykowski Mikołaj, Szpryngiel Jan. Trener: Tomasz Góra
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Górnośląski Turniej Szachowy S.A.

Turniej szachowy dla najmłodszych
- Gra w szachy wcale nie jest nudna! - 

zgodnie podkreślali młodzi zawodnicy, 
którzy zmierzyli się w niezwykle zaciętych 
pojedynkach podczas Turnieju Szacho-
wego Górnośląskiego Funduszu S.A.

W turnieju rywalizowały dzieci do lat dzie-
sięciu. Pojedynki wszystkim dostarczyły wielu 
emocji. Szachy bowiem stanowią specyficzną 

kombinację sportu, naukowego myślenia  
i elementów sztuki. Forma takiej intelektu-
alnej aktywności wpływa pozytywnie nie 
tylko na rozwój umysłowy, ale także osobo-
wościowy każdego grającego.

Turniej został zorganizowany przez Monikę 
Fajer, kierownik Górnośląskiego Funduszu 
Punkt Informacyjny w Częstochowie.



Turniej Pucharu Europy kadetów w szermierce 
na szpady zostanie rozegrany 7 i 8 grudnia w 
Bonn – dawnej stolicy Republiki Federalnej Do 
udziału w tych prestiżowych zawodach powołani 
zostali dwaj zawodnicy częstochowskiego WL-
KS-u Kmicic – Łukasz Parafiniuk i Marcin Żelazny 
– poinformował trener Andrzej Zaguła.

Pomimo tego, że jak sama nazwa wskazuje, w Pu-
charze Europy powinni rywalizować indywidualni i dru-
żynowi miłośnicy białej broni ze Starego Kontynentu, 
regulamin zawodów pozwala, aby startowali w nich 

szermierze z całego świata. W związku z tym na plan-
szach pojawiają się również Azjaci, Australijczycy oraz 
szermierze zarówno z Ameryki Północnej, jak i Ame-
ryki Południowej.  Udział częstochowian w Pucharze 
Europy potwierdza, że szermierka spod znaku Kmicica 
rozwija się w znakomitym tempie. Jesienią podopieczni 
Andrzeja Zaguły i wspierającego go Dariusza Radzie-
jewskiego stawali na podium zawodów Pucharu Polski 
(wspomniany Parafiniuk)  i w przyszłorocznej Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  mogą należeć do 
jednych z faworytów zmagań. Ostatni raz szpadziści 
z Częstochowy liczyli się w walce o medale podczas 
olimpiady młodzieży równe 35 lat temu.  - Zrobiliśmy 
ogromny postęp. I to na gruncie sportowym, jak i or-
ganizacyjnym – przyznaje prezes Kmicica, Stanisław 
Sączek. 

Przed tygodniem rozegrane zostały ostatnie zawody 
krajowe, czyli 23. turniej pn. „Gwiazdka ze szpadą” w 
Gliwicach.  Szermierze Kmicica znów błyszczeli. W 
gronie 13-latków zwyciężył  Szymon Wojciechowski. 
We współzawodnictwie kadetów Łukasz Parafiniuk był 
drugi. W gronie 11-latków na najniższym stopniu po-
dium stanął Antoni Zakrzewski. W finale zameldował 
się też Kamil Szacior. Dobry występ zaliczył również 
Szymon Całko, meldując się w najlepszej „szesnastce” 
zawodów.

Jeżeli lubicie 
aktywnie spę-
dzać czas, udział 
w I Biegu Miko-
łajkowym z 
okazji trzecich 
urodzin Calypso 
Fitness Galeria 
Jurajska jest dla 
was. Start już 8 
grudnia o godz. 
12:00. Uczest-
ników czeka nie 
tylko dystans 6 km do poko-
nania, ale także świąteczny 
klimat, regeneracyjny posiłek i 
inne atrakcje. Wydarzeniu to-
warzyszyć będzie akcja 
charytatywna Częstochow-
skiego Hospicjum. 

Calypso Fitness Club w Galerii 
Jurajskiej postanowiło świętować 
swoje trzecie urodziny w mikołaj-
kowym charakterze, dzięki czemu 
wszyscy zainteresowani mają po-
dwójną okazję, aby spędzić ten 
dzień wyjątkowo. Sześciokilome-
trowa trasa będzie płaska, ale ma-
lownicza, wiodąca wzdłuż rzeki, 
jednak oprócz rywalizacji biegowej, 
organizatorzy przewidują atrakcje 
na terenie Galerii Jurajskiej. -Kiedy 
biegacze będą regenerować się bo 
biegu i czekać na dekoracje, dla ki-
biców i całych rodzin mamy przygo-
towane niespodzianki. Pod okiem 
instruktorów odbywać się będą 
animacje dla najmłodszych: Zumba, 
trampoliny, konkursy sportowe;  dla 
dorosłych: rywalizacja na ergome-
trze wioślarskim, analiza składu 
ciała oraz konsultacje z trenerem 
personalnym – zapowiada Calypso 

Fitness Club. Przy okazji biegu 
odbywać się będzie akcja chary-
tatywna Częstochowskiego Hospi-
cjum – do puszek zbierane będą 
środki na rzecz budowy nowego 
ośrodka. Zostało niewiele czasu, 
dlatego zapisujcie się już teraz. 

Zgodnie z harmonogramem  
8 grudnia od godz. 9:00 do godz. 
11:30 czynne będzie biuro za-
wodów w Calypso Fitness Club w 
Galerii Jurajskiej. O 11:35 zaplano-
wana została wspólna rozgerzewka 
przed biegiem. O 11:55 nastąpi 
uroczyste powitanie zawodników 
i ustawienie na linii startu/mety. 
Punktualnie o 12:00 bieg wystar-
tuje i potrwa do 13:30. Od 13:00 
natomiast dostępne będą atrakcje 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci  
i dorosłych na terenie Galerii Juraj-
skiej. Po zakończonej rywalizacji 
biegowej, zostaną wręczone na-
grody w klasyfikacji generalnej ko-
biet i mężczyzn, a także wręczenie 
nagród zwycięzcom w pozostałych 
klasyfikacjach. Przewidywany ko-
niec wydarzenia o godz. 15:00.

PIĄTEK-NIEDZIELA 6-8 GRUDNIA 2019 15.SPORT

zdj. Calypso Fitness Club
zdj. WLKS Kmicic

Calypso Fitness zaprasza

I Bieg Mikołajkowy  
już 8 grudnia

Liga 40-latków

Relacja z 6. kolejki

I liga

Galeria Jurajska 
Częstochowianka  

vs. KSZO  
Ostrowiec SA 

Ekstraklasa kobiet

Bebetto AZS UJD 
Częstochowa 

vs AZS UE 
Wrocław

W ramach 6. kolejki Ligi 
40-latków Temida przegrała z 
EKO-STAR Grodzisko 0:2, Po-
czesna & Blachownia K&K 
pokonała Automanię Mikrus My-
kanów 2:0, podobnie jak Gmina 
Rędziny zwyciężyła z Volley 2:0, 
takim samym wynikiem zakoń-
czył się również mecz pomiędzy 
Flyspot, a Sami Swoi 2:0.

Mecz Temidy z EKO-STAR Gro-
dzisko rozpoczął szóstą kolejkę ligi 
40-latków. -Pierwsza partia była 
bardzo wyrównana i przez większość 
seta toczyła się walka punkt za punkt, 
jednak więcej spokoju i opanowania w 
końcówce wykazali gracze z Grodziska 
wygrywając seta do 19. W drugim 
secie od początku kilku punktową 
przewagę zdobył EKO-STAR. W dalszej 
części seta w pogoń za rywalem ru-
szyła Temida. Zaczęli odrabiać punkty, 
jednak skuteczniejsi pod siatką byli 
zawodnicy z Grodziska, którzy nie po-
zwolili rywalom odebrać sobie zwy-
cięstwa – komentuje Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i rekreacji MOSiR. 

Kolejny mecz został rozegrany po-
między drużynami Poczesna & Bla-
chownia K&K oraz Automania Mikrus 
Mykanów. W tym spotkaniu od sa-
mego początku przewagę mieli K&K. 
Byli lepsi w każdym elemencie gry i ze 
spokojem zdobywali kolejne punkty, 
tym samym dążąc do zwycięstwa. 

W ramach trzeciego meczu na 
parkiecie spotkała się Gmina Rędziny 

oraz Volley. Początek meczu był dość 
wyrównany, jednak w drugiej połowie 
seta posypała się gra ekipy Volley. Nie 
zdołali już odrobić strat do przeciw-
ników. W drugim secie od początku 
Gmina Rędziny wypracowała sobie 
bezpieczną przewagę, którą utrzymała 
do samego końca meczu. 

Czwarty mecz rozegrany został po-
między Flyspot, a drużyną Sami Swoi. 
Dwa tygodnie temu ekipa Flyspot do-
tkliwie przegrała, przez co w 6. kolejce 
zawodnicy stanęli na boisku w pełni 
zmobilizowani. -Ku zaskoczeniu, nie 
było to dla nich gładko wygrany po-
jedynek. Początek pierwszej partii by 
dosyć wyrównany a Flyspot pokazał 
swoją przewagę dopiero w drugiej 
części seta. Początek drugiego seta 
rozpoczął się na korzyść Samych 
Swoich, którzy dobrze bronili w polu i 
skutecznie punktowali w ataku. Kiedy 
przewaga wynosiła już 9 punktów i 
wydawać by się mogło, że czeka nas 
tie-break „z dalekiej podróży” powrócił 
Flyspot, który lawinowo zaczął zdo-
bywać punkty, finalnie wygrywając 
seta do 21 – poinformował Marcin 
Mazik z MOSiR. 

Następne mecze odbędą się w nie-
dzielę 8 grudnia. O godz. 9.00 zmierzy 
się EKO-STAR Grodzisko i Automania 
Mikrus Mykanów, o godz. 10.00 Po-
czesna & Blachownia K&K – Gmina 
Rędziny, o godz. 11.00 Flyspot – Te-
mida, o godz. 12.00 Volley – Gmina 
Mykanów. W tym tygodniu pauzuje 
ekipa Sami Swoi. 

W najbliższą sobotę 7 grudnia siatkarki Ga-
lerii Jurajskiej zmierzą się z KSZO Ostrowcem 
Świętokrzyskim w ramach 13. kolejki 1 Ligi 
Siatkówki Kobiet. Początek spotkania o godz. 
19:00 w Hali Sportowej Częstochowa przy  
ul. Żużlowej 4. 

W poprzednim spotkaniu Częstochowianka niestety 
przerwała dobrą passę pięciu zwycięstw i uległa zespo-
łowi ze Szczyrku 0:3. -Zwyciężył zespół lepszy, od po-
czątku grający konsekwentnie. A my? No cóż... Porażki 
bolą, styl gry nie zachwycał. Dziś spróbujemy przełknąć 
gorycz porażki a od jutra znowu bierzemy się do pracy 
– skomentował klub po przegranym meczu i zapewnił, 
że nie składa broni i nie poddaje się. Obecnie często-
chowska drużyna zajmuje mocne 5 miejsce w tabeli, 
mając na swoim koncie aż 21 punktów. Sobotni rywal 
siatkarek Galerii Jurajskiej ma ich zaledwie 7 i zajmuje 
11 miejsce w tabeli, co w matematycznym ujęciu stawia 
podopieczne Andrzeja Stelmacha i Anity Krzyczmonik 
jako faworytki tego spotkania. 

 W ostatnim meczu pierwszej rundy kobiecej 
ekstraklasy tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD 
Częstochowa zmierzą się przed własną publicz-
nością z  drużyną AZS UE Wrocław. Spotkanie 
zostało zaplanowane na sobotę 7 grudnia  
o godz. 16:00 w hali Akademickiego Centrum 
Sportowego przy ul. Zbierskiego 6.

Częstochowianki po 8. kolejkach z dorobkiem  
14 punktów zajmują piąte miejsce w tabeli. Drużyna 
ze stolicy Dolnego Śląska ma na swoim koncie 20 
punktów i zajmują 3. miejsce. W ekipie gości wy-
stępują reprezentantki Polski: brązowa medalistka 
drużynowych mistrzostwa Europy Natalia Bajor oraz 
bliźniaczki Anna i Katarzyna Węgrzyn, które tydzień 
temu zdobył brązowy medal mistrzostw świata ju-
niorek w deblu.

Już w najbliższy weekend

Szermierze Kmicica powalczą  
w Pucharze Europy w Bonn

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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