
Zło dobrem zwyciężaj

Kibice spotkają się na Jasnej 
Górze

Od 1 stycznia 2020 r. policjanci korzystają z nowych uprawnień. Dzięki znoweli-
zowanemu rozporządzeniu, dotyczącego kontroli ruchu drogowego, funkcjonariusze 
mają możliwość spisać stan licznika w kontrolowanych przez siebie pojazdach. Od-
czytane wartości z drogomierza są następnie przekazywane do Centralnej Ewidencji 
Pojazdów. 

   Dokończenie ze str. 11

Projekt przyjęty

600 plus na krowę
Rząd przyjął projekt ustawy wspiera-

jącej rolników. Przewiduje ona dopłaty 
siegające blisko 600 złotych do... krowy. 
Na wsparcie będą mogli liczyć ci, którzy 
dodatkowo zadbają o lepsze samopo-
czucie i zdrowie zwierząt, poprawiając 
warunki ich utrzymania ponad obowią-
zujące przepisy.

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie 
będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie fi-
nansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania 
zwierząt ponad wymagane normy. Będzie to 
np. zwiększenie przestrzeni do życia przy-
padającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, 
tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku 
wymaganej minimalnej powierzchni albo 
zorganizowanie zwierzętom dostępu do pa-
stwiska lub wybiegu. Rolnicy będą mogli 
składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 
15 marca do 15 maja danego roku – drogą 

elektroniczną w ramach formularza eWnio-
sekPlus. Zaplanowano nawet przeszkolenie 
doradców rolniczych i ich przeegzamino-
wanie, aby mogli świadczyć rolnikom usługi 
dotyczące sporządzania planu poprawy 
dobrostanu zwierząt. - Wsparcie finansowe 
będzie rekompensowało rolnikom koszty 
podwyższonych standardów utrzymywania 
zwierząt – czytamy w uzasadnieniu przyjęcia 
ustawy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln 
euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” 
w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Z szacunków wynika, że ze 
wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. 
rolników – hodowców krów i świń. Szczegó-
łowe warunki i tryb przyznawania pomocy 
zostaną określone w  rozporządzeniu mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obo-
wiązywać od 15 marca 2020 r. Sama ustawa 
również ma wejść w życie w tym dniu. 

Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Prokuratura bada sprawę śmierci 32-letniej kobiety. Częstochowianka zmarła w 
Nowy Rok, dwa dni po cesarskim cięciu. Rodzina zmarłej wini za śmierć personel 
miejskiego szpitala. - To straszna tragedia, nigdy się z tym nie pogodzimy, chcemy 
ukarać winnych, dziecko nie ma matki – denerwuje się pan Tomasz, brat zmarłej.

  Dokończenie ze str. 3  

Rząd pracuje obecnie nad zwolnieniem od podatku dochodowego dopłat do sa-
mochodów elektrycznych. Senatorowie mają zająć się tą kwestią w połowie 
stycznia. To istotna kwestia, bowiem jeżeli dofinansowanie byłoby objęte podat-
kiem, jego atrakcyjność spadłaby. W związku z opóźnieniem, na wypłaty pierwszych 
pieniędzy trzeba będzie jeszcze poczekać.

  Dokończenie ze str. 11  

Już po raz dwunasty odbędzie się Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. 
Rokrocznie uczestniczą w niej sympatycy różnych klubów z całej Polski. 
Fani futbolu spotkają się na Jasnej Górze w sobotę, 11 stycznia. Na go-
dzinę 16.30 przewidziano prezentancję patriotycznych transparentów i 
okolicznościowej oprawy. 

  Dokończenie ze str.  3

Częstochowa

Zmarła po cesarskim 
cięciu

Kiedy ruszą?

Dopłaty do aut elektrycznych

Przebieg auta

Policja kontroluje stan 
liczników

Tego nie możesz przegapić!Tego nie możesz przegapić!

szczegóły na str. 16szczegóły na str. 16

Wraca akcja „Kolej na Ferie”. W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podró-
żować Kolejami Śląskimi całkowicie bezpłatnie. Oferta dotyczy uczniów szkół 
podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Pomysłodawcą tej inicja-
tywy jest marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

  Dokończenie ze str.  3 

Kolej na Ferie

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Stawki pomocy wyniosą (na rok):
     595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
     329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
     185 zł na krowę mleczną (wypas),
     301 zł na lochę,
     24 zł na tucznika.     
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Częstochowa

Jak spędzić ferie 
w mieście?

Zło dobrem zwyciężaj

Kibice spotkają się  
na Jasnej Górze

Częstochowa

Zmarła po cesarskim cięciu

Uczennice i uczniowie z 
pięciu województw -  w tym 
również z naszego  
- rozpoczynają dwutygo-
dniową labę. Niektórzy 
wyjadą w góry, nad morze, czy 
do rodziny. Jednak wielu z 
nich spędzi tę przerwę przed 
telewizorem, czy kompu-
terem. A ferie w mieście wcale 
nie muszą być nudne. Często-
chowskie instytucje 
kulturalne, oświatowo-wy-
chowawcze i sportowe 
przygotowały bardzo ciekawą 
ofertę.

Dla każdego coś miłego...
Wielu uczniów na ferie zi-

mowe czeka z utęsknieniem. To 
w końcu dwa tygodnie wolne od 
obowiązków szkolnych, rannych 
pobudek, klasówek, odrabiania 
lekcji. . . Dlatego też ten wolny 
czas, niezmącony żadnymi, szkol-
nymi obowiązkami, warto w pełni 
wykorzystać. Uczniowie, którzy 
nigdzie nie wyjadą, nie mogą na-
rzekać na brak atrakcji w naszym 
mieście. W ciągu tych dwóch ty-
godni będzie się sporo działo. 
Praktycznie każdy będzie w mógł 
znaleźć w niej dla siebie coś inte-
resującego. Spektrum propozycji 
jest rozbudowane. Tradycyjnie 
zaplanowano zajęcia edukacyjne, 
kulturalne, artystyczne, kom-
puterowe, warsztaty taneczne, 
plastyczne, techniczne, zabawy 
słowem i wierszem, zajęcia li-
terackie, literacko-plastyczne, a 
także przeróżne gry i konkursy. 

Specjalną ofertę na ferię w 
mieście przygotowują instytucje 
miejskie, takie jak:  Biblioteka 
Publiczna i jej filie, Teatr im. 

Adama Mickiewicza, Muzeum 
Częstochowskie czy MOSiR. Wiele 
atrakcji zaoferują również często-
chowskie organizacje pozarzą-
dowe: stowarzyszenia, fundacje  
i kluby sportowe.

O najmłodszych nie zapomniały 
też kluby osiedlowe działające 
przy spółdzielniach miejskich, 
szkoły i parafie. Większość z nich 
już dopięła ostatnie szczegóły 
związane z dwutygodniowym od-
poczynkiem.

 
Na sportowo...

Sympatycy sportu będą mogli 
uczestniczyć w licznych zawodach 
i turniejach. MOSiR proponuje 
również zabawy na sztucznym 
lodowisku, krytej pływalni, czy 
miejskiej ślizgawce.  Osobną 
grupę propozycji stanowi cykl 
wycieczek organizowanych przez 
Regionalny Oddział PTTK. Chętni 
będą mogli zwiedzić między in-
nymi Centrum Nauki i Techniki w 
Łodzi, ZOO i Afrykarium we Wro-
cławiu, Palmiarnię w Gliwicach, 
Stadion Śląski w Chorzowie, Mu-
zeum Historii Komputerów i In-
formatyki w Katowicach, Sokole 
Góry, Kraków, Tarnowskie Góry, 
Warszawę czy Kielce. 

Krótko mówiąc, propozycji spę-
dzenia ferii w mieście w ciekawy 
sposób jest mnóstwo. Dokładny  
kalendarz imprez w mieście i 
wszystkie szczegóły z nimi zwią-
zane można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu Miasta www.
czestochowa.pl Wypoczynek or-
ganizowany przez szkoły i or-
ganizacje pozarządowe jest 
dofinansowany z budżetu miasta 
kwotą ponad 65 tys. zł.

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
Motywem przewodnim te-

gorocznej pielgrzymki będą 
obchody 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej. 

W sobotę (11.01.) o godzinie 
12.30 fani futbolu w kolorowych 
szalikach i z transparentami w 
barwach klubowych zgromadzą 
w Kaplicy Matki Bożej, gdzie zo-
stanie dla nich odprawiona msza 
święta. Po niej tradycyjnie odbę-
dzie się poświęcenie szalików. 
Na godzinę 14.00 zaplanowano 
spotkanie w sali o. Kordeckiego. 
Obecni będą: ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski, Paweł Piekarczyk 
i Witold Gadowski. Pół godziny 
później odbędzie się wykład 
Witolda Gadowskiego, organi-
zatora „Marszu życia Polaków i 
Polonii”. Z kolei na godzinę 16.30 
przewidziano prezentancję pa-
triotycznych transparentów i 
okolicznościowej oprawy. 

Pomysłodawcą pielgrzymki 

kibiców był śp. Tadeusz Duffek, 
legendarny kibic Lechii Gdańsk, 
którego pokonała choroba no-
wotworowa. Swoim pomysłem 
podzielił się on z ks. Jarosławem 
Wąsowiczem, SDB. Ten ostatni 
pisał wtedy książkę „Biało-Zie-
lona Solidarność. O fenomenie 
politycznym kibiców Lechii 
Gdańsk 1981-1989”. Postano-
wili wtedy, że razem zorganizują 
pierwszą pielgrzymkę polskich 
kibiców do Częstochowy, by mo-
dlić się przed jasnogórską ikoną 
Matki Bożej. Chcieli tylko po-
czekać, aż „Dufo” wyzdrowieje. 
Niestety, śp. Tadeusz nie doczekał 
tej pielgrzymki. Idea ta pozostała 
jednak w sercach wielu jego przy-
jaciół, którzy pomysł doprowa-
dzili do realizacji. Wiele klubów 
kibica z całego kraju w pełni go 
zaakceptowało.

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 32-letniej 

Urszuli R. Kobieta w pierwszy dzień świąt Bożego Naro-
dzenia 2019 roku trafiła do szpitala miejskiego w Czę-
stochowie. Na oddziale ginekologiczno-położniczym 
urodziła syna. Ksawery przyszedł na świat za pomocą 
cesarskiego cięcia.

- Ula miała anemię, podczas pobytu w szpitalu prze-
toczono jej pięć jednostek krwi – opowiada rodzina 
zmarłej. 31 grudnia wraz z synem została wypisana ze 
szpitala. Jeszcze tego samego dnia wróciła na oddział 
z powodu bólu brzucha i głowy. Miała wysokie ciśnie-
niem, z rany sączył się płyn, lekarze założyli jej nowe 
szwy i wypisali do domu. 

Nad ranem 1 stycznia 2020 roku po raz kolejny ko-
bieta trafiła do szpitala. Miała silny ból brzucha. Zmarła 
po kilku godzinach. – Dwa razy dzwoniliśmy po pogo-

towie po wyjściu Uli ze szpitala. Za drugim razem ra-
townicy nie chcieli jej zabrać, ale prosiła, żeby zawieźli 
ją do szpitala. Na dodatek za każdym razem musiała iść 
40 metrów do karetki, nikt nie zaproponował jej noszy 
– dodaje pan Tomasz.

Rodzina za śmierć pani Urszuli wini lekarzy. – Ona 
mogła żyć. Bardzo cieszyła się na narodziny pierwszego 
dziecka – mówią bliscy.

Pogrążona w bólu rodzina zawiadomiła prokura-
turę o przestępstwie. Chce ukarać winnych. Śledczy 
zabezpieczyli już   dokumentację szpitalną i prze-
słuchali pierwszych świadków. Śledztwo prowa-
dzone jest w sprawie bezpośredniego narażenia na 
niebezpieczeństwo utraty życia, a w konsekwencji 
nieumyślnego spowodowania śmierci przez osoby 
powołane do sprawowania opieki lekarskiej.   
- Na 13 stycznia 2020 roku zaplanowano sekcję zwłok 
sądowo-lekarską – mówi prokurator Piotr Wróblewski, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. 
Kilkudniowy Ksawery czuje się dobrze. Chłopcem zaj-
mują się dziadkowie, rodzice zmarłej kobiety złożyli 
do sądu wniosek o tymczasową opiekę nad wnukiem. 
- Ojciec Ksawerego jest chory i nie jest w stanie zaopie-
kować się synem - dodaje brat zmarłej. 

Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie 
nie chce komentować sprawy z powodu prokurator-
skiego śledztwa. Wyraża ubolewanie z powodu tragedii. 

bea
zdj. archiwum 

Kolej na Ferie

Bezpłatne przejazdy dla uczniów
 Dokończenie ze str.  1

Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, 
w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Zasady 
są analogiczne jak w roku ubiegłym. Aby móc za darmo 
podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy pod-
czas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację 
szkolną.

– Pierwsza edycja akcji okazała się wielkim suk-
cesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców i osób odwiedzających województwo śląskie, 
dlatego zdecydowaliśmy się ją kontynuować – pod-
kreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa 
śląskiego. - Z usług Kolei Śląskich skorzystało wówczas 
ponad 150 tysięcy osób, które miały okazję aktywnie 
spędzić czas, poznać bliżej nasz region i przekonać się 
o korzyściach niskoemisyjnego transportu. To oferta dla 
dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale także 
dla ich rówieśników z całej Polski, którzy odwiedzą w 
czasie ferii nasz region – tłumaczy.

Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznej 
edycji „Kolei na ferie” jej uczestnicy pokonali łącznie 
ponad 9,3 mln kilometrów. To tak, jakby 230 razy okrą-
żyli Ziemię na wysokości równika.

– Ubiegłoroczna edycja „Kolei na ferie” cieszyła się 
wyjątkowym powodzeniem i otrzymaliśmy bardzo 
dużo zapytań o powtórzenie tej akcji - mówi Aleksander 
Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich. - Odpowiadając na 
te oczekiwania również w tym roku możemy zaprosić 
dzieci i młodzież do bezpłatnych podróży. Mamy przy 
tym nadzieję, że dzieci i młodzież, które skorzystają z 
bezpłatnych przejazdów kolejami, w przyszłości będą 
rozważać taką opcję przy wybieraniu codziennego 
środka transportu. Warto na przykład by obecni lice-
aliści w przyszłości zdecydowali się na Koleje Śląskie 
jako studenci – dla tej grupy też mamy bowiem bardzo 
ciekawe akcje promocyjne – wyjaśnia.

Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, lice-
alnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych 
przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym 
wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdza-
jący wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku 
życia podróżują pociągami Kolei Śląskich bezpłatnie 
przez cały rok.

Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie 
obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem 
są pociągi specjalne Ornak do Zakopanego, które są 
wyłączone z akcji w całej relacji. Nowością w ramach 
akcji jest przy tym możliwość wybrania się pociągiem 
Kolei Śląskich bezpłatnie… za granicę. W tym roku pro-
mocja będzie bowiem obejmować również połączenia 
do Bohumina. Do dyspozycji młodych podróżników są 
też całkowicie nowe połączenia do Kluczborka.

W ramach akcji przewidziane są również dodatkowe 
atrakcje. Przewoźnik zaprosi do zwiedzania swojej bazy 
kolejowej przy ulicy Raciborskiej. Będzie to niepowta-
rzalna okazja do poznania pracy kolejarzy „od kuchni”. 
Zwiedzający będą mogli m.in. na własne oczy zobaczyć, 
jak wiele czynności trzeba wykonać, by wyprawić po-
ciąg w podróż.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Życie Częstochowy i Powiatu zaprasza!
Czarno to widzę - czyli wymieszani posortowani 

Niedziela, 9 lutego 2020 godzina 16:30 
Klub Politechnik

W Polsce podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w 

historii, w tym naszym zmarginalizowanym kró-
lestewku bigoterii, hipokryzji, nienawiści i hejtu, 
grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Po-
lakami. Niekoniecznie każde z nich urodziło się 
na tej ziemi; niekoniecznie każde z nich przystaje 
do słowiańskiego wzorca; niekoniecznie każde z 
nich pasuje do jedynie słusznej psychoseksu-

alnej matrycy narzucanej przez propagandę. Ale 
pokochali ten kraj, pragną być z niego dumni 
i chcą czuć się jego częścią. Oj, „Słowiańskie 
słowiki” – amatorska grupa pieśni i tańca, którą 
tworzą – będą miały przed sobą trudne życie… 
Bo jak tu beztrosko i radośnie wycinać ludowe 
hołubce, gdy na każdym kroku trzeba stawiać 

czoła pseudopatriotycznej agresji? I to nie tylko 
w drodze na próby, ale także w zaciszu tanecznej 
sali, którą dzielić przyszło im z zatwardziałym ki-
bolem-nacjonalistą i ksenofobem? Odwaga i hart 
ducha mogą nie wystarczyć, ale być może roz-
wiązaniem okaże się staroświecka – choć może 
nie do końca standardowa – miłość.
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Teksty - Katarzyna Gwara 

IV. edycja

„Projekt z ZUS”  
dla szkół podstawowych 
Uczniowie szkół podstawowych w 

ciekawy i angażujący sposób mają 
szansę zapoznać się z ubezpiecze-
niami społecznymi. ZUS zaprasza 
szkoły podstawowe do współpracy 
przy „Projekcie z ZUS”. Na nauczy-
cieli i uczniów czekają gotowe 
materiały dydaktyczne, ale też kon-
kurs i nagrody. 

- Wiedza o ubezpieczeniach społecz-
nych jest jedną z ważniejszych, w którą 
powinniśmy wyposażyć nasze dzieci 
ucząc ich o funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym. Już na starcie swojej dorosłości, 
jako pracownicy, zleceniobiorcy, czy osoby 
prowadzące własne firmy, zetkną się z 
działalnością ZUS, a informacje o przy-
sługujących ich prawach i obowiązkach 
pozwolą na podejmowanie właściwych 
decyzji - mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
śląskiego.  

Gotowy projekt
„Projekt z ZUS” to propozycja dla 

uczniów szkół podstawowych. Polega on 
na przeprowadzeniu przez nauczyciela 
lekcji, podczas której przybliża on uczniom 
tematykę ubezpieczeń społecznych. Po 
zajęciach, już  w grupach, wykonują  film, 
komiks bądź plakat i za pośrednictwem 
tych form starają się odpowiedzieć na py-
tanie: dlaczego ubezpieczenia społeczne 
są ważne. Najlepsze prace biorą udział w 
zmaganiach konkursowych w poszczegól-

nych kategoriach. Na zwycięzców czekają 
nagrody i publikacja na stronie interne-
towej ZUS.  Materiały dydaktyczne do 
„Projektu z ZUS” opracowane zostały przy 
współpracy z metodykiem nauczania i są 
zgodne z podstawą programową.

ZUS przeszkoli 
Tegoroczna edycja jest już czwartą z 

kolei. Do tej pory w „Projekcie z ZUS” udział 
wzięło blisko 15 tysięcy uczniów z całej 
Polski. - Serdecznie zapraszamy szkoły do 
udziału w projekcie. To tylko jedna lekcja, 
a wiedza bezcenna. Ze swej strony zapew-
niamy nie tylko materiały dydaktyczne, 
ale też opiekę merytoryczną, szkolenia dla 
nauczycieli – opiekunów projektu. Prze-
prowadzamy też lekcje instruktażowe - do-
daje rzeczniczka. 

Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego w szkole podstawowej zachęca 
nauczycieli, aby wykorzystywali metody 
aktywizujące co daje właśnie „Projekt z 
ZUS”. Dodatkową zaletą jest również to, 
że może być prowadzony w każdym czasie 
(przez cały rok) we wszystkich szkołach, 
które się do niego zgłosiły. Ale warto już 
teraz się zgłosić,  by młodzież miała czas 
na przygotowanie pracy konkursowej. 
Zgłoszenia szkół prosimy kierować do 
koordynatorów ds. komunikacji i edukacji 
dostępnych w każdym oddziale ZUS. Kon-
takt do nich można znaleźć na stronie in-
ternetowej https://www.zus.pl/edukacja/
kontakt

oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowa

W wieku 16 lat zabił sąsiadkę

Jeden z najwybitniejszych skrzypków

Tanga świata w Filharmonii 
Częstochowskiej

Piętnaście lat w więzieniu spędzi Adrian Ś. 
oskarżony o zabicie 75-letniej sąsiadki. Kobieta 
miała obrażenia głowy oraz związane ręce i nogi. 
Sprawca zabrał z jej domu pieniądze, kosztow-
ności i dokumenty, a następnie oblał benzyną i 
podpalił. W chwili popełnienia przestępstwa 
miał... zaledwie 16 lat.

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2018 roku w 
dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie. Oficer dyżurny 
policji otrzymał zgłoszenie pożaru domu. Kiedy stra-
żacy weszli do środka okazało się, że w jednym z 
pomieszczeń znajduje się ciało nadpalonej kobiety. 
75-latka miał związane ręce i nogi oraz uraz głowy. 
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jej zgon. W 
domu widoczne były ślady plądrowania. Jak ustalili 
śledczy, sprawca uderzył kobietę, skrępował, okradł, a 

następnie oblał benzyną i podpalił. Śledczy natych-
miast podjęli działania, które doprowadziły ich do 
podejrzanego o udział w tej makabrycznej zbrodni. 
Okazało się, że to 16-latek mieszkający na sąsiedniej 
posesji. Chłopak został zatrzymany. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 
w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ za-
rzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, 
rozboju i kradzieży. Sąd rodzinny zgodził się, aby od-
powiadał jak dorosły. 16-latek został aresztowany. 
Kilka dni temu zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał 
Adriana Ś. Na 15 lat więzienia z zastrzeżeniem, że o wa-
runkowe przedterminowe zwolnienie będzie się mógł 
ubiegać najwcześniej po 10 latach. Prokuratura, która 
żądała dla oskarżonego 25 lat więzienia, zapowiada 
apelację.

,,Tanga świata” zabrzmią w Filharmonii Często-
chowskiej 12 stycznia o godz. 18.00. Gościem 
specjalnym będzie jeden z najwybitniejszych 
skrzypków naszych czasów Roby Lakatos. Towarzy-
szyć mu będą nasi filharmonicy, muzycy z SawarS 
Tango Quintet oraz mistrzowska para taneczna.

Przeżywające obecnie swój renesans tango więk-
szość z nas kojarzy przede wszystkim z tańcem i Argen-
tyną, może także z Urugwajem. Tymczasem tango to 
także rodzaj muzyki, mający nie tylko swoje odmiany 
argentyńskie, ale i warianty pochodzące z innych, odle-
głych od Ameryki Południowej krajów. Ma także swoje 
,,przeboje” i swoich czołowych twórców, by wspomnieć 
choćby Astora Piazzolę. Muzykę w tym stylu pisali także 

kompozytorzy polscy. Skomponowany przez Artura 
Golda międzywojenny szlagier ,,Jesienne róże” jest wła-
śnie jednym z naszych najsłynniejszych rodzimych tang.

Program koncertu „Tanga świata” oparty jest na 
czternastu utworaach inspirowanych tangami o 
różnym pochodzeniu. Każde z nich było w przeszłości 
światowym hitem. Zabrzmią więc utwory argentyń-
skie, greckie, niemieckie, tureckie, fińskie, żydowskie, 
rosyjskie, polskie, duńskie i urugwajskie. Obok Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod 
batutą Adama Klocka wystąpią węgierski skrzypek 
Roby Lakatos, SawarS Tango Quintet oraz mistrzowska 
para taneczna – Anna Iberszer i Piotr Woźniak. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Muzyczna Meta

Duch Delta  
w debiutanckim koncercie

Myszków

Próbował wmówić, że marihuana 
to... krzew pomidora

Ranking liceów i techników 

„Sienkiewicz” ponownie 
najlepszy

W ręce mundurowych z Koziegłów wpadł 
27-letni mieszkaniec Siedlec Dużych, u 
którego w mieszkaniu policjanci znaleźli 
narkotyki. Twierdził, że znaleziona przez 
mundurowych roślina to... krzew pomidora. 

Policjanci z Koziegłów interweniowali wobec 
agresywnego 27-latka. Zaniepokojeni jego 
agresywnym zachowaniem rodzice, poprosili 
o pomoc policjantów. Mundurowi zastali na 
miejscu rozjuszonego 27-latka. Jego zachowanie 
wskazywało na to, że może znajdować się pod 
działaniem środków psychoaktywnych. - Roz-
mowa z nim nie była łatwa, mężczyzna wypo-
wiadał się nielogicznie, był agresywny i bardzo 

pobudzony. W trakcie interwencji stróże prawa 
postanowili sprawdzić jego pokój – mówi asp. 
sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy mysz-
kowskich policjantów. Na komodzie znaleźli 
woreczek wypełniony zielonym suszem – z kolei 
przy ścianie w specjalnie przygotowanym pu-
dełku znaleźli roślinę. Jak się okazało, że to krzew 
konopi indyjskiej, a zabezpieczony susz to ma-
rihuana. - Policjanci zabezpieczyli substancję, a 
27-latka zatrzymali – dodaje asp. sztab. Barbara 
Poznańska. Mężczyzna został już przesłuchany i 
usłyszał zarzut posiadania narkotyków i uprawy 
nielegalnych roślin. 27-latek nie przyznał się do 
winy. Próbował za to wmówić policjantom, że za-
bezpieczona roślina to krzew pomidora...

Miesięcznik Perspektywy po raz dwu-
dziesty drugi opublikował Ranking Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Nie brakuje w nim 
reprezentantów naszego miasta.

Kapituła brała pod uwagę przede wszystkim 
wyniki z matur – zarówno z egzaminów obo-
wiązkowych, jak i dodatkowych – a także sukcesy 
w olimpiadach. W sumie w rankingu znalazło się 
1000 liceów ogólnokształcących i 500 techników 
z całego kraju. Musiały one spełnić tzw. kryte-
rium wejścia – maturę w maju 2019 r. zdawało w 
nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie 
z języka polskiego i matematyki zdawanych 
obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej 

krajowej. Wśród częstochowskich szkół najlepiej 
wypadło Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 
Sienkiewicza – placówka zajęła 111 miejscu w 
kraju oraz 11 w województwie śląskim. Na kolej-
nych miejscach uplasowało się Liceum Ogólno-
kształcące im. Romualda Traugutta (196. miejsce 
w kraju i 22. miejsce w regionie),  Liceum Ogólno-
kształcące im. Cypriana Krystiana Norwida (255. 
pozycja w kraju i 29. w województwie) oraz  LO 
im. Mikołaja Kopernika (339. miejsce w kraju i 39. 
w województwie). Wśród częstochowskich szkół 
technicznych najlepsze okazały się Techniczne 
Zakłady Naukowe, które zajęły 232 pozycję w 
kraju i 29. miejsce w województwie śląskim. 

Na częstochowskiej scenie 
muzycznej debituje nowa for-
macja. Duch Delta – zespół 
składający się z doświadczonych 
muzyków – swoją twórczość za-
prezentuje podczas koncertu, 
który odbędzie się 24 stycznia.  
Blues rock’n’rollowe trio zaser-
wuje nam mieszaninę 
unikalnych dźwięków rodem 
zza oceanu. Jeśli chcecie więc 
poczuć klimat bluesa z nad rzeki 
Missisipi, zatańczyć w rytmie 
garażowych kapel z lat 60.  
i poczuć pulsujący hard rockowy 
bass to przyjdźcie do „Mu-
zycznej Mety”.

Zespół powstał w 2018 roku. 
Jego założycielami są Łukasz Skiba, 
Borys Sławenta oraz Jacek Czekaj. 
- Wszyscy działamy na częstochow-
skiej scenie od wielu lat. Postano-
wiliśmy połączyć siły i stworzyć 
coś wspólnie – mówi Łukasz Skiba. 
Surowe brzmienie w dużej mierze 
opiera się na bluesowych fascyna-
cjach Skiby, czerpiącego inspiracje z 
niemal archetypicznych gatunków 
muzyki bluesowej, country i z 
szerszej perspektywy – amerykań-
skiego folku, co w połączeniu z in-
spiracjami pozostałych członków 
zespołu tworzy mieszaninę unikal-
nych dźwięków bluesa z lat ‘50/’60 
i garażowego brudnego rocka. 
- Ciężko sprecyzować gatunek mu-
zyczny, który reprezentujemy. Nasza 
nazwa ma kojarzyć się oczywiście z 
delta bluesem – rdzennym gatun-
kiem muzyki bluesowej, w części 

country bluesem i w szerszej per-
spektywie – folkiem amerykańskim. 
To muzyka bardzo energetyczna, 
płynąca prosto z serca. Inispiracją 
do jej tworzenia są afroamery-
kanie z lat 40. i 50., którzy tego 
rodzaju dźwięku serwowali grając 
na przydomowych werandach. To 
prosty i szczery przekaz. Jesteśmy 
w pewnym sensie zespołem ga-
rażowym. Łączymy tez inspiracje 
z lat 60. i 70. Tworzymy po prostu  
blues rock’n’rollowe trio – pod-
kreśla Łukasz Skiba. Czego możemy 
spodziewać się podczas pierw-
szego spotkania z częstochowską 
publicznością? - Przede wszystkim 
autorskiego materiału. Oczywiście 
przeplatanego znanymi coverami, 
ale w dość nietypowym wydaniu. 
Lada moment ukaże się nasz 
pierwszy singiel. W tym roku chcie-
libyśmy również wydać większy ma-
teriał – dodaje Łukasz Skiba. 

Duch Delta to:
Łukasz Skiba – gitara, wokal
Borys Sławenta – bębny
Jacek Czekaj – bas

Wejściówki na koncert zespołu 
Duch Delta, który odbędzie się  
24 stycznia w klubie Muzyczna 
Meta, można wygrać na na-
szym profilu na facebooku.  
Zachęcamy do udziału w zabawie. 



Wielki Finał  
Orkiestry 

Świątecznej 
Pomocy w liczbach

 I Finał  - 3 stycznia 1993
Temat: kardiochirurgia dziecięca 
Kwota zebrana: 2 422 464,76 zł 

 II Finał  - 2 stycznia 1994 
Temat: Pomoc szpitalom noworod-
kowym 
Kwota zebrana: 4 134 072,50 zł 

 III Finał  - 8 stycznia 1995 
Temat: Onkologia dziecięca 
Kwota zebrana: 6 867 950,78 zł 

 IV Finał - 7 stycznia 1996
Temat: Ratowanie życia dzieci, które 
uległy wypadkom 
Kwota zebrana: 6 315 295,94 zł 

 V Finał  - 5 stycznia 1997  
 Temat: Ratowanie dzieci z chorobami 
serca 
Kwota zebrana: 8 818 753,80 zł

 VI Finał  - 4 stycznia 1998
Temat: Ratowanie życia dzieci po-
szkodowanych w wypadkach 
Kwota zebrana: 12 498 908,70 zł 

 VII Finał  - 10 stycznia 1999  
Temat: Ratowanie życia noworodków 
Kwota zebrana: 15 748 392,62 zł

 VIII Finał - 9 stycznia 2000 
Temat: Ratowanie życia dzieci z cho-
robami nerek   
Kwota zebrana: 25 229 564,40 zł

 IX Finał - 7 stycznia 2001  
Temat: Diagnostyka noworodków i 
niemowląt  
Kwota zebrana:  24 366 827,76 zł

 X Finał  - 13 stycznia 2002 
Temat: Ratowanie życia dzieci z 
wadami wrodzonymi  
Kwota zebrana: 26 291 936,80 zł 

 XI Finał -  12 stycznia 2003  
 Temat: Zakup sprzętu medycznego 
dla oddziałów niemowlęcych i dzieci 
młodszych   
Kwota zebrana: 30 116 786,01 zł 

 XII Finał  -  11 stycznia 2004  
Temat: Zakup sprzętu medycznego 
dla oddziałów niemowlęcych i dzieci 
młodszych  
Kwota zebrana: 27 244 441,42 zł 

 XIII Finał  -  9 stycznia 2005  
Temat: Nowoczesne metody 
diagnostyki i leczenia w neonatologii 
i pediatrii 
Kwota zebrana: 28 415 176,62 zł 

  XIV Finał  -  8 stycznia 2006 
Temat: dla ratowania życia dzieci po-
szkodowanych w wypadkach, w tym 
nauka pierwszej pomocy 
Kwota zebrana: 30 690 085,16 zł

 XV Finał  -  14 stycznia 2007
Temat: po raz drugi ratowanie życia 
dzieci poszkodowanych w wypadkach 
i nauka pierwszej pomocy 
Kwota zebrana: 30 377 334, 95 zł  

 XVI Finał  - 13 stycznia 2008
Temat: Dla dzieci ze schorzeniami la-
ryngologicznymi 
Kwota zebrana:  32 147 538, 63 zł 

 XVII Finał   -  11 stycznia 2009 
Temat: Wczesne wykrywanie chorób 
nowotworowych u dzieci 
Kwota zebrana: 40 458 625,09 zł 

 XVIII Finał  -  10 stycznia 2010
 Temat: WOŚP po raz drugi: Dla dzieci 
z chorobami onkologicznymi — na 
doposażenie klinik onkologicznych w 
sprzęt wysokospecjalistyczny. 
Kwota zebrana: 42 877 958,06 zł

 XIX Finał  -  9 stycznia 2011  
Temat: Na zakup sprzętu dla dzieci z 
chorobami urologicznymi i 
nefrologicznymi 
Kwota zebrana: 47 248 415,05 zł

 XX Finał  -  8 stycznia 2012
Temat: Na zakup sprzętu urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych
Kwota zebrana: 50 638 801, 30 zł

 XXI Finał -  13 stycznia 2013
Temat:  Ratowanie życia dzieci  
i godna opieka medyczna seniorów
Kwota zebrana: 50 657 747,68 zł

 XXII Finał -  12 stycznia 2014
Temat:  Na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godna opieka medyczna 
seniorów
Kwota zebrana: 52 448 765,49 zł

 XXIII Finał - 11 stycznia 2015 
Temat: Podtrzymanie wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz 
godna opieka medyczna seniorów 
Kwota zebrana: 53 109 702,83 zł

 XXIV Finał - 10 stycznia 2016 
Temat: Na zakup urządzeń medycz-
nych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów 
Kwota zebrana: 72 696 501,53 zł

 XXV Finał - 15 stycznia 2017 
Temat: Ratowanie życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz zapewnienie godnej 
opieki medycznej seniorom 
Kwota zebrana: 105 570 801,49 zł

 XXVI  Finał - 14 stycznia 2018 
Temat: Dla wyrównywania szans w 
leczeniu noworodków 
Kwota zebrana: 126 373 804,34   zł

 XXVII  Finał - 13 stycznia 2019 
Temat: Na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych 
Kwota zebrana: 175 938 717,56 zł
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28. finał WOŚP

Wiatr w żagle!

Galeria Jurajska

Oparła się negatywnym trendom rynkowym

Akcji charytatywnych jest 
wiele. Nie ma jednak drugiej 
takiej, jak ta zainicjowana 
przed blisko trzydziestoma 
laty przez Jurka Owsiaka. 
Rokrocznie w jedną, stycz-
niową niedzielę, nasz kraj 
– za sprawą finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – zalewa fala 
czerwonych serduszek. Nie 
inaczej będzie 12 stycznia.

Podczas 28. finału WOŚP zbierać 
będziemy środki na zakup najno-
wocześniejszych   urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. Fundacja ma zamiar 
skupić się przede wszystkim na 
takich dziedzinach medycyny 
dziecięcej jak chirurgia ogólna, 
kardiochirurgia czy neurochi-
rurgia. Zebrane pieniądze zo-
staną przeznaczone na zakup 
niezbędnego wyposażenia sal 
operacyjnych, oddziałów inten-
sywnej terapii pooperacyjnej, czy 
zakładów diagnostyki obrazowej 
takich jak lampy operacyjne,stoły 
operacyjne, diatermie, aparaty do 
znieczulenia, sprzęt monitorujący, 
urządzenia teletransmisyjne, apa-
raty RTG z ramieniem C i zestawy 
endoskopowe. Cel finału obej-
muje także zakup wyposażenia 
dla oddziałów intensywnej terapii 
pooperacyjnej. W ich przypadku 
planowane są zakupy inkuba-
torów, monitorów, respiratorów, 
a także strzykawek automatycz-
nych i objętościowych. Ponadto, 
zarówno dla sal operacyjnych jak 
i oddziałów pooperacyjnych, nie-
zbędne będą zakupy ultrasono-
grafów i echokardiografów.

Do finału WOŚP przyłącza 
się oczywiście Częstochowa. 
12 stycznia tradycyjnie skoro 
świt setki wolontariuszy wy-
ruszy by z puszkami odwiedzić 

wszystkie dzielnice naszego 
miasta. W programie są m.in. 
koncerty, imprezy rekreacyjne  
i licytacje.  Samo serce orkiestry 
w zabije oczywiście na placu 
Biegańskiego. O godz. 11.00 w 
centrum miasta będzie można 
kibicować 150 uczestniczkom  
i uczestnikom Częstochowskiego 
Biegu „Policz się z cukrzycą”. 
O godz. 11.30 z placu Daszyń-
skiego ruszy dziecięca  ,,Parada 
Serc” – można stawić się na nią 
nie tylko z własnoręcznie wyko-
nanymi ,,serduchami”, ale i wła-
snymi instrumentami, bo będzie 
można … wspólnie pohałasować. 
Paradę uświetnią m.in. animacje 
taneczne oraz piosenki dla dzieci. 
O godz. 13.00 rozpocznie się  
z kolei  sprzedaż gadżetów  tego-
rocznego finału.

Jak na orkiestrę przystało, nie 
zabraknie - rzecz jasna - muzyki 
na żywo. Na scenie wystąpią ze-
społy  Rastafajrant, PasiBrzuchy, 
Pogoria i Zouzy. Gwiazdą wie-
czoru będzie – grający  mieszanką 
reggae, muzyki ska i elementów 
bałkańskich – zespół Tabu. Kul-
minacją wieczoru będzie  ,,Świa-
tełko do Nieba”  o godz. 20.00.      
XXVIII Finał WOŚP to również 
liczne imprezy towarzyszące 
poza centrum miasta. I tak czeka 
nas m.in.  VII Śląska Integracja 
Terenowa – jedna z większych w 
kraju imprez ,,offroadowych” pod 
egidą WOŚP. Będzie także paint-
ball, kręgle, a nawet okazja, aby 
sprawdzić się… na strzelnicy.

Wymienione imprezy to oczy-
wiście i tak nie cały program. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie: 
http://www.wosp.czest.pl  i na 
profilu częstochowskiego sztabu 
WOŚP na Facebooku pod adresem  
http://www.facebook.com/wosp.
czestochowa/ 

Pomimo wzrostu liczby nie-
dziel niehandlowych i 
zaostrzenia ustawy ogranicza-
jącej handel w niedziele i 
święta w 2019 roku, Galeria 
Jurajska utrzymała wskaźnik 
odwiedzin na tym samym po-
ziomie co przed rokiem. Z kolei 
jej obroty wzrosły i to aż o 
blisko 10 proc. 

Liczba klientów i obroty na plus
Miniony rok był jednym z naj-

trudniejszych dla branży retail w 
Polsce. Notowane niemal przez cały 
rok spadki liczby odwiedzin, spo-
wodowane przede wszystkim przez 
znacznie większą niż 2018 roku 
liczbę niedziel niehandlowych, od-
biły się na rocznych wynikach wielu 
obiektów w kraju.  

Wynik Galerii Jurajskiej okazał 
się jednak być w kontrze do ne-
gatywnych tendencji.  Centrum 
handlowemu udało się utrzymać 
rekordową liczbę odwiedzających 
osiągniętą w 2018 roku. W efekcie, 
w 2019 roku,  podobnie jak w roku 

wcześniejszym, próg największej 
galerii w Częstochowie przekroczyło 
blisko 7,2 mln klientów. 

- Dużym sukcesem jest to, że 
udało się nam oprzeć negatywnym 
trendom na rynku, a przez to 
utrzymać poziom odwiedzalności na 
niezmiennym poziomie. Pokazuje to, 
jak mocna jest dziś rynkowa pozycja 
Galerii Jurajskiej oraz jak skuteczne 
działania podjęliśmy, aby uchronić 
się przed negatywnymi skutkami 
zaostrzenia ustawy - mówi Anna 
Borecka-Suda, zastępca dyrektora 
Galerii Jurajskiej.

Wśród tych działań znalazł się 
m.in. udany projekt Centrum Nie-
dzielnej Rozrywki, który zwiększył 
w galerii ruch w niedziele wolne od 
handlu, przyciągając klienta przede 
wszystkim najszerszą w regionie 
ofertą rozrywkową i gastronomiczną 
oraz specjalnymi wydarzeniami. 

Powody do zadowolenia mają 
również najemcy. Ich obroty w sto-
sunku do 2018 roku w zrosły aż o 
blisko 10 proc.  Jest to najwyższy 
wzrost rok do roku zanotowany 
przez galerię od 2016 roku. 

Odświeżona oferta kusi
Wyniki centrum handlowego, 

pomimo spowolnienia, z jakim 
zmaga się rynek, zachęcają na-
jemców do inwestowania w ten 
obiekt. Tylko w 2019 roku Galeria 
Jurajska przedłużyła aż 52 umowy 
z najemcami, którym kończył się 
5 - i 10-letni najem. W gronie tym 
znaleźć można było marki m.in. 
Costa Coffee, Levi’s, Tally, Weijl, 
Orsay, Intersport czy DUKA.

Jednocześnie także podpisano 10 
nowych umów najmu m.in. z Guess, 
Puccini, Kodano Optyk, Borgio, Pa-
sibus, mBank czy Sugarfree/Cardio 
Bunny. Także 2020 rok przynosi dobre 
wieści dla leasingu. W planach jest 
otwarcie m.in. mającego blisko 1000 
m kw. sklepu eobuwie.pl, a także 
sklepów marek Venezia, Change Lin-
gerie czy  restauracji Makarun.

Kolejny rok inwestycji
Miniony rok przyniósł galerii 

także kolejne inwestycje. W ciągu 
12 miesięcy m.in. stworzono mający 
130 miejsc parking buforowy nad 
Wartą i  przebudowano rondo przed 

galeria, oddano do użytku park li-
nowy na Bulwarach Jurajskich oraz 
zakończono remont dwóch wejść z 
parkingów piętrowych. 

Ponadto Jurajska zainwestowała w 
nowe dekoracje świąteczne.  Końca 
dobiegł także kolejny etap prac na 
poziomie +2, gdzie wymieniono po-
sadzkę i oświetlenie oraz stworzono 
nowe strefy relaksu.  W galerii po-
wstała także kolejna strefa dydak-
tyczno-wypoczynkowa z 2 akwariami 
z rybami drapieżnymi i ławicowymi. 
To już trzecia tego typu inwestycja w 
tym centrum handlowych.

28 wydarzeń w 12 miesięcy
2019 rok szczelnie wypełniły 

także działania marketingowe. 
Jurajska zorganizowała aż 28 
różnych wydarzeń, w tym aż 14 
eventów prosprzedażowych i 14 
wydarzeń o charakterze rozryw-
kowym i społecznym jak chociażby 
zbiórkę książek i otwarcie 11 bi-
bliotek przyszpitalnych w ramach 
akcji „Zaczytani”, spotkanie fanów 
„Gry o tron”, Jurajski Pokaz Kotów Ra-
sowych, Dzień Dziecka, lodowy tor 

saneczkowy, Giełdę Zajęć Pozalek-
cyjnych, Puchar Śląska w siatkówce 
plażowej, 10. urodziny z koncertem 
m.in. Lady Pank czy wystawę „Epoka 
Lodowcowa”.  Centrum handlowe 
wsparło także KS Częstochowianka, 
zostając sponsorem tytularnym I-li-
gowej drużyny siatkarskiej kobiet. 

- W 2019 roku skupiliśmy się na 
3 kategoriach wydarzeń – zaznacza 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor 
marketingu Galerii Jurajskiej. - Mając 
na uwadze sytuacje na rynku, z 
jednej strony, położyliśmy nacisk na 
akcje pro-sale wspierające naszych 
najemców i sprzedaż, z drugiej kon-
certowaliśmy się na wydarzeniach, 
które intensyfikowały ruch w galerii 
i wzmacniały jej pozycjonowanie. 
Jednocześnie także rozwinęliśmy 
naszą aktywność w obszarze CSR 
i community relations, wspierając 
zarówno ważne lokale inicjatywy, 
jak również miejscowy sport z Czę-
stochowianką na czele. W 2020 
roku planujemy umocnić te kierunki 
działań marketingowych, uzupeł-
niając je jednocześnie o nowe ak-
centy – podsumowuje.
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Częstochowscy policjanci ostrzegają

Seniorze, nie daj się 
oszukać!

l Inspekcja Handlowa opowie o:
6 zasadach rozsądnego seniora - konsumenta

l nie kupuj bez namysłu
l nie wierz w darmowe prezenty
l nie daj sobie wmówić, że nie masz prawa
l bądź uważny - nie daj się manipulacji
l nie ulegaj namowom
l pamiętaj, nie jesteś sam

l Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Będziesz mógł spotkać się z ekspertami 
ZUS, od których dowiesz się m.in.:

l kiedy możesz przeliczyć swoją emeryturę/rentę/
kapitał początkowy;

l ile możesz dorobić do emerytury/renty;
l jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świad-

czenie uzupełniające dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji 500+;

l ile wynoszą najniższe świadczenia emerytalno-
-rentowe i dodatki do

   emerytur i rent.

Będziesz mógł założyć profil na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS  
(PUE ZUS). Dzięki profilowi na PUE ZUS:

l sprawdzisz informacje o przyznanych i wypłaca-
nych świadczeniach

   (emeryturach, rentach, zasiłkach);
l będziesz mieć dostęp do formularzy PIT;
l sprawdzisz, czy członkowie Twojej rodziny zostali 

prawidłowo
   zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
l złożysz wniosek o zmianę Twoich danych do  

wypłaty świadczenia;
l zarezerwujesz wizytę w naszej placówce.

l Specjaliści NFZ 
opowiedzą o:
l sanatoriach  

- gdzie i jak złożyć wniosek
l zaopatrzeniu ortopedycznym
l Europejskiej Karcie Ubezpie-

czenia Zdrowotnego
l internetowej karcie pacjentów  

Kobieta podająca się za wy-
kwalifikowaną pielęgniarkę, 
nastolatek, który za kilka złotych 
może zostać wnuczkiem hojnych 
dziadków, niezapowiedziany pra-
cownik spółdzielni — to tylko 
niektóre pomysły, jakie wykorzy-
stują oszuści. Złodzieje to 
najczęściej bardzo uprzejmi 
ludzi. Karmią się ludzką naiwno-
ścią i nieostrożnością. Działają 
psychologicznie. Budzą zaufanie, 
usypiają  czujność, a później to 
bezlitośnie wykorzystują. 
Wszystkim przyświeca jeden cel 
— chcą okraść i wzbogacić się cu-
dzym kosztem. Wymyślają coraz 
to nowsze sposoby. Ich ofiarami 
padają najczęściej osoby starsze.

Od kilku lat w naszym mieście 
prowadzona jest kampania „Bądź 
bezpieczny seniorze”, zainicjowana 
przez Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS oraz Komendę Miejską 
Policji w Częstochowie. W jej ra-
mach współpracują również Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Wodo-
ciągi Częstochowskie, a także spół-
dzielnie mieszkaniowe. Dzięki temu 
z apelami o ostrożność udało się 
dotrzeć do wielu częstochowskich 
seniorów. Niestety niektórzy wciąż 
padają ofiarami oszustów. - Jedną z 
najpopularniejszych metod działania 
oszustów jest ta „na wnuczka”. Za jej 
sprawą wprowadzają w błąd swoje 
ofiary, podając się za członka rodziny 
i wyłudzają pieniądze, które często 
stanowią oszczędności życia – mówi 
sierż.szt. Kamil Sowiński z często-
chowskiej policji. - Oszuści coraz czę-
ściej podszywają się także pod osoby 
zaufania publicznego - policjantów, 
pracowników firmy wodociągowej 
czy prokuratorów - dodaje. Telefo-
nują, by poinformować o rzekomym 

wypadku i zatrzymaniu kogoś z ro-
dziny, oferując jednocześnie pomoc 
w „załatwieniu sprawy”. - Zdarzają się 
przypadki, że oszuści podszywając się 
pod funkcjonariuszy np. Centralnego 
Biura Śledczego Policji informują, że 
do serwera banku, w którym senior 
ma zdeponowane oszczędności wła-
mali się hakerzy, w związku z czym 
proszą  o wypłacenie wszystkich 
oszczędności. Fałszywy mundurowy 
twierdzi, że oszust został namierzony 
i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. 
Nalega, aby senior wypłacił pieniądze 
z banku i przekazał je wyznaczonej 
osobie lub przelał na wskazany 
numer konta. Przekonuje, że pomoże 
to w schwytaniu przestępców. Zdarza 
się również, że grozi odpowiedzial-
nością, w przypadku odmowy – wy-
jaśnia sierż.szt. Kamil Sowiński  
z częstochowskiej policji.

Funkcjonariusze apelują, abyśmy 
nie pozostawali obojętni i ostrzegali 
naszych krewnych przed tego typu 
oszustwami. - Informujemy, iż żadnym 
wypadku prawdziwi policjanci nie 
mogą przyjmować pieniędzy, żądać ich 
wypłaty czy przekazania na wskazane 
konto. Stróże prawa również nigdy 
nie informują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie. Pamię-
tajmy również, że w przypadku, gdy nie 
jesteśmy pewni, czy osoba, która po-
daje się za pracownika, czy to jakiejś 
firmy lub urzędu, jest nią naprawdę, 
możemy to sprawdzić telefonicznie w 
danej placówce. Ponadto, pracownicy 
każdej instytucji powinni mieć doku-
ment potwierdzający ich tożsamość - 
zaznacza sierż.szt. Kamil Sowiński.

Dlatego też podejrzewając próbę 
oszustwa, jak najszybciej skontaktuj 
się z najbliższą jednostką policji pod 
numerem telefonu 997 lub 112.

Katarzyna Gwara

25 stycznia zadaj pytania ekspertom w C.H. Auchan Poczesna
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ERASMUS+ 2019 

Grupa uczniów z naszej szkoły, z 
klasy IIb, miała możliwość wzięcia 
udziału w europejskim programie 
Erasmus+. Wszyscy uczestnicy pro-
jektu z Polski, Niemiec, Finlandii oraz 
Grecji spotkali się w Berlinie. Głównym 
celem, jaki przyświecał młodzieży, była 
ochrona środowiska oraz uświado-
mienie sobie dynamiki zmian klimatycz-
nych. Aby poszerzyć swą wiedzę w tym 
zakresie, uczniowie zwiedzili Muzeum 
Kapitalizmu oraz Muzeum Przyszłości 
„Futurium”. Ponadto uczestnicy projektu 
mieli przyjemność odbycia dyskusji w 
Bundestagu z przedstawicielem Partii 
Zielonych, Oliverem Krischerem, na 
temat działań podejmowanych przez 
rząd niemiecki w kierunku ochrony na-
szej planety. Po spotkaniu uczniowie 
mogli zwiedzić budynek parlamentu 
wraz z monumentalną kopułą wido-
kową.  Oprócz zdobywania wiedzy na 
temat ochrony środowiska uczestnicy 
projektu mieli okazję zwiedzić stolicę 
Niemiec, Berlin. Polska grupa była za-

fascynowana infrastrukturą miasta, 
szybkim tempem życia mieszkańców, a 
przede wszystkim mieszanką kulturową. 
Uczniowie zwiedzili Pergamon, katedrę 
berlińską, Sony Center, Alexander-
platz i wiele innych miejsc, które robiły 
ogromne wrażenie. Co więcej, polska 
grupa odwiedziła wiele jarmarków świą-
tecznych, tzw. Weihnachtsmarktów. Z 
tak wielkim bagażem doświadczeń i 
masą wrażeń wszyscy uczestnicy ru-
szyli w drogę do Aachen, gdzie zostali 
ciepło przyjęci przez rodziny goszczące.  
W Aachen uczniowie mogli poznać 
dwa stanowiska dotyczące wydobycia 
węgla brunatnego. Na początku mieli 
okazję do rozmowy z przedstawicielem 
koncernu energetycznego RWE. Przed-
stawił on dalsze plany oraz wytłumaczył 
działanie kopalni. Następnie uczest-
nicy mogli zwiedzić miejsce poboru 
energii. Późniejszy spacer po lesie był 
dla grupy zupełnie innym doświadcze-
niem. Poznali stanowisko ludzi, którzy 
chcąc obronić las przed zniszczeniem, 
postanowili w nim zamieszkać. Miesz-
kańcy pokazali swoje miejsca zamiesz-
kania i opowiedzieli, jak wygląda ich 
życie codzienne. W następnych dniach 
uczestnicy odwiedzili niemiecką szkołę- 
Couven Gymnasium. Tam, pracując w 
międzynarodowych grupach, stworzyli 
krótkie podsumowanie pobytu w Ber-
linie oraz Aachen. Możliwość wzięcia 
udziału w projekcie Erasmus+ pozwoliła 
uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska, zawrzeć 
nowe znajomości i zwiedzić ciekawe 
miejsca w Niemczech.

Dominika Musiał, Natalia Jarkiewicz 
kl. II b

Gość jak marzenie!

Naszą szkołę odwiedziła Pani Ma-
rzena Chełminiak- dziennikarka oraz 
absolwentka naszego liceum, która do 
dzisiaj naukę w nim wspomina jako „naj-
bardziej inspirujący czas w życiu”. To 
właśnie wtedy założyła teatr młodzie-
żowy w klubie Wakans, pierwszy fan-
klub Lady Pank- „Kilimandżaro”, zaczęła 
organizować Przeglądy Zespołów Gara-
żowych, które miały miejsce w Klubie 
Politechnik, a raz nawet w warszawskim 
Remoncie, zafascynowała się radiem, 
podglądając jego pracę w częstochow-
skich Pryzmatach. Zaczęła wówczas 

współpracę z redakcją IV Programu 
Polskiego Radia, z audycją „Między 
nami”, a konsekwencją tej współpracy 
były odwiedziny dziennikarza Grzegorza 
Miecugowa na studniówce w naszym 
liceum i zrealizowanie z niej reportażu.  
Następnie, już na studiach, zaczęła 
prowadzić audycję w radiu „Akademik”, 
którego realizator namówił ją do pójścia 
na rozmowę do powstającego wówczas 
Radia ZET. Pani Marzena na własnym 
przykładzie i przykładzie bohaterów 
swoich wywiadów opowiedziała nam, 
jak ważne w życiu są marzenia oraz 
pasje. Poleciła nam inwestować w 
siebie, szukać nowych zainteresowań. 
I tak jak ona kiedyś inspirowała się, 
będąc w naszej szkole, tak my teraz 
mogliśmy się zainspirować dzięki jej 
doświadczeniom.

Klaudia Mikuta kl. II b
Jarmark Świąteczny 
„Weihnachtsmarkt” 

2019
Jak każdego roku w grudniu, 

uczniowie naszego liceum zaangażo-
wali się w przygotowanie Świątecznego 
Jarmarku „Weihnachtsmarkt.” Przedsię-
wzięcie to przybliżyło Boże Narodzenie 
i wprowadziło nas w magię świąt. W 
dniu 11 grudnia czas umilała nam de-

gustacja smakołyków wykonanych 
przez Słowaków. Międzyklasowa  rywa-
lizacja miała szczytny cel - zebranie jak 
największej kwoty pieniężnej podczas 
sprzedaży słodkich przekąsek. Ponadto 
klasa, która zwyciężyła, otrzymała 
zwolnienie z odpowiedzi ustnej na wy-
brany dzień. Zaangażowanie uczniów i 
nauczycieli było ogromne. Suma, jaką 
udało się zebrać, to 3251,25 zł, a w 
konkurencji o niepytajkę niepokonana 
okazała się klasa 1d, która zgromadziła 
aż 342 zł. Aktywność I LO im. J. Słowac-
kiego wesprze 28. Finał WOŚP.

Patrycja Wawrzak IId



Laboratoria UOKiK zbadały, 
czy płyny do spryskiwaczy i do 
chłodnic samochodowych są 
bezpieczne. Na 36 sprawdzo-
nych próbek tylko 3 były 
niezgodne z wymaganiami lub 
deklaracją producenta. Ku-
pując zimowy płyn do 
samochodu, zwróć uwagę 
przede wszystkim na jego skład 
i temperaturę zamarzania.

Laboratoria Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów zbadały 36 
próbek: 25 zimowych płynów do 
spryskiwaczy szyb i 11 płynów do 
chłodnic. W obu przypadkach eks-
perci sprawdzali, jaka jest tempe-
ratura zamarzania i porównywali ją 
z deklaracją producenta. Rozbież-
ności na niekorzyść konsumentów 
wystąpiły jedynie w dwóch przy-

padkach. Płyn do chłodnic Stapar 
G11 zamiast w deklarowanych -35 
st. C zamarzał już przy -19,3 st. C, 
a zimowy płyn do spryskiwaczy AC 
Cosmetics zamiast w -20 st. C – w 
-19,1 st. C. 

Płyny do spryskiwaczy szyb 
zostały zbadane w laboratorium 
także pod kątem stężenia meta-
nolu. Zgodnie z obecnymi przepi-
sami musi być ono mniejsze niż 
0,6 proc. Jeszcze do niedawna w 
naszym kraju dopuszczalne było 
maksymalnie 3 proc. metanolu w 
płynach do spryskiwaczy, ale po 
przypadkach śmiertelnego zatrucia, 
zwiększono ograniczenia. Chodzi 
o to, aby zapobiec tragediom spo-
wodowanym wypiciem płynu np. 
przez dzieci lub osoby uzależnione. 
Spośród badanych produktów 
tylko jeden miał przekroczone do-

puszczalne stężenie metanolu.  
W zimowym płynie do spryskiwaczy 
Axenol było go 1,76 proc.

l jaka jest temperatura zamarzania 
(krystalizacji, krzepnięcia) – infor-
mację znajdziesz na opakowaniu. 
Im niższa, tym lepiej. Przepisy 
nie określają jej wysokości, ale w 
naszym klimacie wskazane jest 
-20 st. C lub mniej np. -25 st. C. 
Inaczej w mroźne dni płyn będzie 
zamarzał w przewodach do spry-
skiwaczy lub na szybach, ograni-
czając widoczność,

l jaki jest skład płynu – szukaj ta-
kich informacji na opakowaniu. 
Zwróć uwagę na:

- alkohol: im wyższe jego stężenie, 
tym niższa temperatura zama-
rzania; najczęściej jest to etanol, 
ale bywają stosowane też tańsze 
odpowiedniki: izopropanol i 
metanol (lepiej go unikać) oraz 
mieszaniny alkoholi,

- środki powierzchniowoczynne 
- odpowiadają za usuwanie za-
brudzeń,

- glicerynę, glikol propylenowy, 
glikol etylenowy - zapewniają 
lepsze smarowanie dla wycie-
raczek, jednak ze względu na 
dużą toksyczność glikolu ety-
lenowego, lepiej wybierać pro-
dukty, które go nie zawierają,

- środki antypienne – zapobie-
gają powstawaniu piany,

- środki regulujące pH - opóźniają 
korozję metalowych elementów,

- substancje stabilizujące – wy-

równują różnicę w szybkości 
parowania składników płynu.

l jaka jest temperatura zamarzania 
– wskazane jest, żeby było to   
-35 st. C lub mniej, aby płyn nie 
zamarzł nawet, jeśli zostawimy 
go na mrozie. Inaczej ryzykujemy 
uszkodzeniem silnika. W przy-
padku koncentratów upewnijmy 
się, czy na etykiecie jest tabela 
rozcieńczeń wraz z temperaturami 
możliwymi do osiągnięcia, i do-
kładnie się do niej stosujmy, gdy 
samodzielnie przygotowujemy 
płyn, rozcieńczając go wodą de-
stylowaną lub demineralizowaną,

l do jakiego rodzaju chłodnic prze-
znaczony jest płyn,

l jaki jest jego skład. Najczęściej 
są w nim woda, glikol etylenowy 
lub propylenowy (z tymi składni-
kami powiązana jest temperatura 
zamarzania), środki zapobie-
gające powstawaniu kamienia 
oraz uszkodzeniom gumowych 
elementów układu chłodni-
czego, środki antykorozyjne i 
antypienne. Tak jak w przypadku 
płynów do spryskiwaczy, lepiej 
jest wybierać produkty bez gli-
kolu etylenowego ze względu na 
jego wysoką toksyczność,

l czy płyn można mieszać z in-
nymi, np. tym, który stosowaliśmy 
wcześniej,

l czy ciecz jest jednolita – bez 
grudek, osadów. 

Oprac. Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 10 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

  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

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

 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

 NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 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, automat, 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

 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 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

 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

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
 VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 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 30.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

 MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

 SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

 NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 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

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 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

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

39.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

RANGE ROVER EVOQUE 
2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 

107.900 zł

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

Na podstawie badań

Jak wybrać płyn do spryskiwaczy i chłodnic?

Kupujesz zimowy płyn  
do spryskiwaczy szyb 

samochodowych? Sprawdź:

Kupujesz płyn do chłodnic 
samochodowych? Sprawdź:



 Dokończenie ze str.  1
Bez względu na to, czy policjant zatrzymuje kierowcę do kontroli trzeźwości, 

czy w związku z wykroczeniem, ma on prawo zajrzeć do środka samochodu 
i spisać stan drogomierza. Pierwsze kontrole zostały już przeprowadzone. 
Często w przypadku niezgodności stanów licznika z tymi, które są zarejestro-
wane w bazie CEPiK w roku ubiegłym, kierowcy nie są w stanie wyjaśnić, skąd 
taki stan rzeczy. Policjanci po przeprowadzeniu oględzin pojazdów i sporzą-
dzeniu dokumentacji fotograficznej, muszą wyjaśnić, jak doszło do zmian, wy-
krytych przy wskaźniku drogomierza. Zobowiązani są również wskazać osobę 
odpowiedzialną za tę nieścisłość. Właściciele pojazdów muszą być świadomi, 
że czekają ich w związku z tym konsekwencje karne. Kodeks Karny mówi rów-
nież jasno, że karze podlega również zlecający fałszowanie wskazań licznika. 

Kary za cofanie licznika

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub  
ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu,  
o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu 
kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Paula Nogaj

 Dokończenie ze str.  1
Choć wydawało się, że sztan-

darowy program zacznie być re-
alizowany w najbliższym czasie, 
napotkano przeszkody, które nie 
sposób zbagatelizować. Mowa 
oczywiście o podatku od dopłat. 
Wsparcie osób fizycznych przez 
Fundusz Niskoemisyjnego Trans-
portu zostało zatwierdzone przez 
ministrów energii i finansów, inwe-
stycji i rozwoju. Podpisany projekt 
trafił do publikacji w Dzienniku 
Ustaw jeszcze w listopadzie ubie-
głego roku. Jednak ze względu na 
pewne nieścisłości, które obejmują 
m.in. opodatkowanie dopłaty do 
aut elektrycznych, sprawa się prze-
ciąga. W grudniu sejm uchwalił no-
welizację ustawy o PIT i CIT, gdzie 
zostało zawarte zwolnienie od po-

datku dochodowego od osób fizycz-
nych i od osób prawnych w sprawie 
wsparcia udzielanego ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego Trans-
portu. Nowelizacja ma zostać skiero-
wana teraz do Senatu. W sejmie za 
projektem głosowało 430 posłów. 
Jedynie trzech było przeciw, a dzie-
sięciu wstrzymało się od głosów.  
Posiedzenie w senacie zostało za-
planowane dopiero na 15 stycznia. 
Jeżeli ustawa zostanie wtedy prze-
głosowana, trafi do podpisu pre-
zydenta, a następnie poczeka na 
publikację w Dzienniku Ustaw. 

Zwolnienie z opodatkowania 
dopłat ma przyczynić się do zwięk-
szenia zainteresowania tym pro-
gramem. Wsparcie ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego Trans-
portu ma wpłynąć również ko-
rzystnie na działalność mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, 
które działają w obszarze usług pu-
blicznego transportu zbiorowego, 
innowacji oraz sektora motoryzacji. 
Wypłaty pierwszych środków pie-
niężnych na ten cel spodziewać się 
można jeszcze w pierwszym kwar-
tale bieżącego roku, jednak do-
kładna data nie jest jeszcze znana. 
Wtedy też ogłoszona zostanie lista 
osób, które kwalifikują się do dopłat. 

Od 1 stycznia obowiązuje przepis, 
który wprowadzana na nasze drogi 
nowy typ tablic rejestracyjnych. 
Choć są w głównej mierze takie 
same, jak te, które obowiązują 
obecnie, różnią się tłem. Nowe ta-
blice są zielone i widnieją na nich 
czarne litery oraz cyfry. Litery oczy-
wiście identyfikują miasto bądź 
powiat rejestracji pojazdu – tak jak 
jest to w przypadku białych tablic. 
Nowe tablice obowiązują pojazdy 
z napędem elektrycznym lub wo-

dorowym. Wskazywać będą one na 
ekologiczny rodzaj napędu. Jest to 
o tyle ważne, że zgodnie z ustawą 
o elektromobilności i paliwach al-
ternatywnych, kierowcy pojazdów 
ekologicznych mogą korzystać m.in. 
z buspasów, wjeżdżać do stref ni-
skoemisyjnego transportu, a także 
parkować bezpłatnie w wyznaczo-
nych przez samorządy strefach. 
Zielone tablice dla samochodów 
elektrycznych i wodorowych będą 
przyznawane nowym pojazdom lub 
nowo rejestrowanym. Osoby, które 
już posiadają taki samochód nie 
mają obowiązku wymiany tablic, 
ale mają taką możliwość. W tym 
przypadku będą musieli zgłosić się 
do wydziału komunikacji i złożyć 
odpowiedni wniosek. Numery ta-
blicy i dowód rejestracyjny pozo-
stają bez zmian.

Paula Nogaj
zdj. TS
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Bezpieczne ferie

Autobusy na 
cenzurowanym

Policjanci ruchu drogowego 
w całym kraju podejmą dzia-
łania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa wyjeżdżającym 
na ferie. Pod szczególnym nad-
zorem będą więc autobusy i 
kierowcy wiozący dzieci na zi-
mowy wypoczynek.

- Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży w podczas 
zimowego wypoczynku jest priory-
tetem polskiej policji. Istotnym ele-
mentem troski o bezpieczeństwo 
są kontrole autobusów wiozących 
je na wypoczynek – podkreślają 
stróże prawa.

Podczas kontroli sprawdzany 
będzie przede wszystkim stan 
techniczny autobusu i jego wypo-
sażenie, a także uprawnienia kieru-
jącego oraz stan trzeźwości.

W Częstochowie pojazdy kontro-
lowane będą na Rynku Wieluńskim. 
Potrzebę kontroli można zgłosić 
telefonicznie pod numerami 34 
369 12 90, 34 369 12 55, a także 
osobiście w każdej jednostce policji 
lub telefonicznie lub ewentualnie 
dzwoniąc pod ogólny numer alar-
mowy 112.

Dobrym rozwiązaniem jest poin-
formowanie policjantów o plano-
wanym wyjeździe z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. Dzięki temu można 
uniknąć dłuższego oczekiwania na 
przyjazd patrolu.

Katarzyna Gwara

Przebieg auta

Policja kontroluje stan liczników

Kiedy ruszą?

Dopłaty do aut elektrycznych
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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 część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

 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

MATRYMONIALNE

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

 RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

 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

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

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: 

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

.............................................................................................................................................................
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Bezkonkurencyjne w piłce ręcznej
Sukces uczennic V Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie. 
Broniące tytułu zawodniczki 
ponownie okazały się bezkon-
kurencyjne i zdobyły 
Mistrzostwo Częstochowy w 
piłce ręcznej.

W mistrzostwach brały udział 
zawodniczki z rocznika 2000 i 
młodsze. Do udziału zgłosiło się                                                                                                   
osiem drużyn, które w drodze loso-
wania zostały podzielone na dwie 
grupy eliminacyjne grając sys-
temem każdy z każdym. Większość 
spotkań rozegrano w hali Polonia 
oraz salach IX LO Norwida i IV LO 
Sienkiewicza.                

Do finału A awansowały dru-
żyny, które w eliminacjach zajęły 
dwa pierwsze miejsca w grupach  
grając o miejsca I – IV. Pozostałe 
zespoły rozegrały finał B o miejsca 
V – XII. Wszystkie mecze - zarówno 
w eliminacjach, jak i w finale - stały 
na wysokim poziomie. Świadczy 
to o rosnącym zainteresowaniu 
dziewcząt z naszego miasta tą 
dyscypliną sportu, jak również o 
dobrej pracy nauczycieli wycho-
wania fizycznego w poszczegól-
nych szkołąch.                          

Tytułu mistrzowskiego z ubie-
głego roku broniły piłkarki V Li-

ceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Często-
chowie. I tym razem nie miały 
sobie równych – zawodniczki były 
bezkonkurencyjne zarówno w eli-
minacjach, jak i finale. Teraz czeka 
je walka w eliminacjach woje-
wódzkich - najpierw w zawodach 
rejonowych, gdzie spotkają się z 
najlepszymi drużynami z powiatu 
kłobuckiego i powiatu ziemskiego 
częstochowskiego. Jeżeli z tych 
pojedynków wyjdą zwycięsko, 
zmierzą się z drużynami z Zawiercia, 
Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.                                                                                                                                       
- Może wreszcie uda nam się prze-
rwać hegemonię sukcesów w piłce 
ręcznej dziewcząt z  Zawiercia. Od 
lat jest to nasz najpoważniejszy 
przeciwnik. Nasze zawodniczki 
podczas tych starć napotykają 
na poważne trudności – zazna-
czają przedstawiciele Szkolnego 
Związku Sportowego w Często-
chowie. - Warto jednak podkreślić, 
że w ubiełorocznym finale dziew-
częta z „Mickiewicza” przegrały z 
drużyną z Zawiercia dopiero w rzu-
tach karnych. W normalnym czasie 
gry był wynik remisowy – dodają.

Organizatorami zawodów był 
Szkolny Związek Sportowy we 
współpracy ze szkołami, na  
terenie których odbywały się mecze.

Drużyna V LO im.A.Mickiewicza wystąpiła w składzie: 
Zygtmunt Oliwia, Wójcik Monika, Baszanowska Julia, Bożek Kinga, Cebula 
Martyna, Choryłek Julia, Kluźniak Zofia, Kokoszka Aleksandra, Król Liwia, 
Landecka Marta, Ociepa Barbara, Różańska Zofia, Szweda Martyna, Śmie-
tana Małgorzata, Wiśniewska Oliwia. 
Nauczyciel – Renata Owusu

Drużyna IX LO Norwida wystąpiła w składzie: 
Bala Wiktoria, Bigdowska Gabriela, Deska Aleksandra, Gawrońska Nina, 
Kaniowska Anna, Kowalczyk Aleksandra, Langier Aleksandra, Langier Olga, 
Mucha Julia, Nowakowska Kinga, Rajek Weronika, Stanirowska Julia, Wie-
czorek Natalia, Wójcik Marlena, Wójcik Martyna, Wójcik Monika. 
Nauczyciel – Dariusz Gawroński

Drużyna ZS Kochanowskiego wystąpiła w składzie: 
Bednarczyk Laura, Groja Zuzanna, Hajduś Zuzanna, Morel Wiktoria, Matusz-
czyk Wiktoria, Mysłek Anastazja, Pietrzyk Angelika, Raźniak Sylwia, Sojda 
Kornelia, Stajszczyk Karolina, Stodółkiewicz Ewelina, Szczepańczyk Pa-
trycja, Zemła Julia, Żurek Marzena.                                                                                                                                        
Nauczyciel – dyr. Mariusz Zawada  
 

KTO Z KIM
Kochanowski Norwid

Mickiewicz Sienkiewicz

Norwid Mickiewicz

Sienkiewicz Kochanowski

Norwid Sienkiewicz

Mickiewicz Kochanowski

WYNIK
4 : 13

13 : 8

9 : 10

6 : 9

12 : 8

14 : 5

TABELA KOŃCOWA FINAŁU A

Miejsce  Szkoła Pkty Bramki

I V LO Mickiewicza 6 37 : 22

II IX LO Norwida 4 34 : 22

III ZS Kochanowskiego 2 18 : 33

IV IV LO Sienkiewicza 0 22 : 34

    FINAŁ B

I VII LO Kopernika 6 31 : 16

II  III LO Biegańskiego 2 21 : 15

III ZS Żeromskiego 2 11 : 19

IV Techniczne Zakłady Naukowe  2 14 : 25

zdj. IX LO im. C.K. Norwida

zdj. V LO im. A. Mickiewicza

zdj. ZS im. J. Kochanowskiego
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Raków 

Przygotowania do rundy 
wiosennej

Włókniarz

Ruszyła elektroniczna 
sprzedaż karnetów

Piłkarze Rakowa rozpoczęli inten-
sywne przygotowania do rundy 
wiosennej. Treningi wystartowały w 
miniony wtorek 7 stycznia. W pierw-
szej kolejności przeprowadzona 
została ocena stanu wytrenowania ze-
społu, która wykonywana jest w klubie 
od blisko 4 lat. 

Wśród uczestników zajęć znaleźli się 
m.in. Andrzej Niewulis, Felicio Brown 
Forbes i Bryan Nouvier, a także nowi za-
wodnicy. Udziału nie wziął w nich jedynie 
Kamil Kościelny, który ma dołączyć dopiero 
do swoich kolegów z zespołu w najbliż-
szych dniach. W przygotowaniach w ogóle 
nie będzie uczestniczył Dawid Pietrzkie-
wicz, bowiem jego umowa z klubem zo-
stała rozwiązana za porozumieniem stron. 
Zarząd podziękował bramkarzowi za jego 
zaangażowanie w treningach i życzył mu 
powodzenia w dalszej karierze sportowej. 
Wykonana podczas pierwszego spotkania 
ocena stanu wytrenowania zespołu pole-
gała na testach szybkości oraz testy wy-
trzymałości tlenowej.  - Test szybkościowy 
stanowi stały element oceny szybkości lo-
komocji na zakładanych odcinkach. Wielo-
krotnie powtarzany w trakcie sezonu służy 
do oceny potencjału zawodników, a także 
do weryfikacji poszczególnych okresów 

pracy. W ten sposób zbierane są dane, 
które w przebiegu sezonu dają sztabowi 
szkoleniowemu informacje co do stopnia 
obciążenia poszczególnych zawodników w 
kontekście realizowanej codziennej pracy, 
jak i liczby rozegranych meczów - wyjaśnił 
trener Michał Garnys, czuwający nad pra-
widłowym przebiegiem testów. Aby prze-
prowadzić ocenę wytrzymałości tlenowej, 
musi się ona odbyć w warunkach tereno-
wych, rejestrując bezpośrednio wskaźniki 
krążeniowo-oddechowe, czyli pochłanianie 
tlenu (Vo2 max), wentylacja minutowa Płuc 
(VE) oraz częstość skurczów serca (HR). - Na 
podstawie uzyskanych danych jesteśmy w 
stanie uzyskać informację o możliwych do 
zaaplikowania obciążeniach dla zespołu, co 
będzie determinowało skuteczność realizo-
wanego programu treningowego. Podobnie 
jak przy ocenie lokomocji, testy są prze-
prowadzane cyklicznie. To pozwala nam 
na stworzenie profilu zawodnika zgodnie z 
wymaganiami modelu gry oraz sztabu szko-
leniowego - dodał trener Garnys. W środę 
zawodnicy Rakowa odbyli pierwszy trening 
na boisku, w czwartek wyruszyli natomiast 
na pierwsze z dwóch zaplanowanych w tym 
miesiącu zgrupowań. Podopieczni szkole-
niowca Marka Papszuna spędzą najbliższy 
czas na obozie w Uniejowie. 

We wtorek 7 stycznia na platformie 
Eventim.pl ruszyła sprzedaż karnetów 
na mecze Włókniarza Częstochowa w 
sezonie 2020. Podczas zakupu każdy 
kibic biało-zielonej drużyny może wy-
brać swoje ulubione miejsce na 
stadionie, aby w komfortowych dla 
siebie warunkach oglądać sportowe 
przez cały sezon zmagania na torze 
przy ul. Olsztyńskiej. 

-Dodatkowo w siedzibie klubu wystarto-
wała już sprzedaż karnetów złotych na nowy 
sezon. Tego typu całoroczne wejściówki 
kosztują 1950 zł, natomiast przygotowano 
spore zniżki dla osób, które posiadały je w 
poprzednim roku. Posiadacze karnetów zło-
tych z sezonu 2019 za nową wejściówkę za-
płacą bowiem tylko 1400 zł! - poinformował 

klub. Ceny biletów i karnetów w najbliższym 
sezonie kształtować się będą następująco: 
bilet normalny – 40 zł, bilet ulgowy – 30 zł, 
bilet dziecięcy bez gwarancji miejsca sie-
dzącego – 1 zł, bilet dziecięcy z przypisanym 
miejscem siedzącym – 10 zł, bilet srebrny 
– 50 zł. W przypadku karnetów koszty są na-
stępujące: karnet normalny – 240 zł, karnet 
ulgowy – 180, karnet dziecięcy bez gwa-
rancji miejsca siedzącego – 10 zł,

karnet dziecięcy z przypisanym miejscem 
siedzącym – 35 zł, karnet srebrny – 300 zł, 
karnet złoty VIP – 1950 zł. Klub przypomina, 
że karnety obowiązują na wszystkie mecze 
ligowe rundy zasadniczej w sezonie 2020, 
a także na zawody młodzieżowe i turnieje 
indywidualne organizowane przez Polski 
Związek Motorowy na stadionie SGP Arena 
Częstochowa.

Skra 

Pierwsze treningi za pasem

I liga 

Galeria Jurajska Częstochowianka 
vs. Energetyk Poznań

Krispol I liga

Exact Systems Nrowid  
vs. LUK Politechnika Lublin

XXVI edycja

Liga Futsalu o Puchar 
Prezydenta Częstochowy

Zawodnicy Skry Częstochowa rozpo-
częli w nowym roku przygotowania do 
rundy wiosennej na bieżni obiektu przy 
ul. im. Henryka Sienkiewicza w Często-
chowie. Pierwsze spotkanie zarówno cała 
kadra, jak i zawodnicy testowani przeszli 
testy motoryczne RAST.

– Mieliśmy dziś pomiary wagi i już choćby 
po tym możemy powiedzieć, że zawodnicy 
podczas przerwy przyłożyli się do indywidual-
nych rozpisek, nie odstawili ruchu i aktywności 
gdzieś na bok – skomentował pierwsze zajęcia 
Konrad Gerega, który dołączył do sztabu szko-
leniowego Skry. Świąteczne wytchnienie i no-
woroczny odpoczynek pomógł zawodnikom, 
którzy obecnie są na etapie przygotowywania 
się do rundy wiosennej, a ta, choć będzie cie-
kawa, będzie również niezwykle ciężka. – Ta 
przerwa między sezonami jest zawsze bardzo 
potrzebna, bo tych meczów jest naprawdę 
sporo. Udało nam się z rodzinką odpocząć 
trochę za Rzeszowem. Nie zapomniałem oczy-
wiście też o tym, aby się trochę poruszać, bo 
ważny cel na wiosnę jest przed nami – zdra-
dził golkiper Mateusz Kos. Przypomnijmy, 

że do składu Skry po jesiennej rundzie spę-
dzonej w pierwszoligowym Zagłębiu Sosno-
wiec powrócił Michał Kieca, który przyznał, że 
prezes Wierzbicki skontaktował się z nim dość 
wcześnie. Ucieszyłem się, że chciałby mnie z 
powrotem widzieć przy Loretańskiej. Dogada-
liśmy się bardzo szybko. Chcę wiosną drużynie 
pomóc w utrzymaniu. Mam nadzieję, że to bę-
dzie runda udana tak dla mnie, jak i dla Skry. 
Odpocząłem trochę w górach, a teraz skupiam 
się już tylko na przygotowaniach – skomen-
tował pomocnik, który występował w barwach 
Skry w poprzednim sezonie. Nadchodząca 
runda wiosenna będzie szczególnym czasem 
dla Konrada Geregi, który przez dziesięć lat 
występował w klubie Skry jako zawodnik, 
a teraz będzie pełnił już inną rolę. – Ja chcę 
się cały czas uczyć, dziękuję trenerom i zarzą-
dowi, za to że pozwolili mi dołączyć do sztabu. 
Nowa rola, nowe cele i nowe plany przede 
mną. Cieszę się, bo to nowy etap w moim życiu. 
Mam nadzieję, że to była dobra decyzja z mojej 
strony – powiedział Konrad Gerega. 8 stycznia 
zawodnicy rozpoczęli zajęcia z piłkami, a 15 
stycznia czeka ich pierwszy mecz kontrolny z 
RKS-em Radomsko.

W najbliższą sobotę 11 stycznia siat-
karki Galerii Jurajskiej zmierzą się na 
własnym parkiecie z Energetykiem Po-
znań. Spotkanie zostało zaplanowane na 
godzinę 18:00 w Hali Sportowej Często-
chowa przy ul. Żużlowej 4.

W poprzednim spotkaniu w ramach 17. ko-
lejki I ligi kobiet, zespół spod Jasnej Góry prze-
grał 1:3 z Uni Opole. Obecnie częstochowska 
drużyna ma na swoim koncie 27 punktów i 
utrzymuje się w pierwszej części tabeli klasyfi-
kacji generalnej. 

Exact Systems 
Norwid w najbliższa 
sobotę 11 stycznia 
podejmie LUK Poli-
technikę Lublin  
o godz. 17:00 w hali 
IX LO w ramach  
17. kolejki Krispol  
I Ligi.

Obecnie Norwid 
znajduje się tuż nad 
strefą spadkową z ilo-
ścią 16 punktów. Sobotni 
rywal częstochowskiej drużyny ma na swoim koncie 31 punktów i na ten moment jest 
wiceliderem rozgrywek. Niestety w ostatnim meczu po dwugodzinnym pojedynku, Norwid 
przegrał z gospodarzem – Strzelcami Opolskimi 3:2.

W miniony weekend odbyła się inau-
guracja XXVI edycji Ligi Futsalu o Puchar 
Prezydenta Miasta Częstochowy tzw. tur-
niej „oldbojów”. Rozgrywki potrwają aż 
do 7 marca. Wtedy też wyłoniona zo-
stanie zwycięska drużyna. 

Zawodnicy będą rywalizować wzorem lat 
ubiegłych w Hali Sportowo – Widowiskowej 
„Polonia” przy ul. Dekabrystów 43, gdzie zo-
staną rozegrane wszystkie etapy i finały roz-
grywek. Do rozgrywek przystąpiło w tym roku 
19 drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. -Celem dla wszystkich jest znalezienie 
się po pierwszym etapie w czołowej czwórce w 
swojej grupie, co gwarantuje awans do grupy 
mistrzowskiej i walkę do samego końca o 
tytuł mistrzowski – wyjaśniają organizatorzy. 
Pierwsze dni rozgrywek pozwoliły poznać 
poziom i dyspozycję wszystkich drużyn. -Ze 
swoich występów w pierwsze dwa dni turnieju 
na pewno zadowoleni mogą być  zawodnicy MK 
Team i ZIB Bernat Miedźno czyli drużyny, które 
w grupie A zdobyły komplety punktów. Grubasy 
też są w czołówce ale ale przytrafiło im się 
potknięcie w meczu z Zawodziem. Pozostałe 
drużyny z tej grupy rywalizowały ze zmiennym 
szczęściem. Nie zapominamy oczywiście o Mi-
chasiu ale po ich jedynym jak na razie meczu 
i wysokim zwycięstwie nad Czarnym Lasem 
nie możemy za dużo powiedzieć – komentuje 
Miejski Ośrodek Kultury w Częstochowie i do-
daje - W Grupie B udany weekend odnotowali 
Jędryka Klub 54 Exact Systems i Orlikowscy 
Team. Na pewno o czołowych lokatach myślą 
też Abstynent, Romtrans i Jagiellończycy ale 
wszystkie ww. drużyny straciły też już punkty i 
co za tym idzie dystans do lidera grupy.

Ze względu na to, że układ sił w obu gru-

pach wydaje się być wyrównany i o czołowe 
lokaty w każdej z grup będzie walczyć więk-
szość drużyn, możemy spodziewać się wielu 
emocji. Kolejne mecze zostaną rozegrane w 
niedzielę 19 stycznia.

Harmonogram spotkań:
11.00 - ZIB Bernat Miedźno - Gmina Kłomnice 
11.30 - Michaś-Nobilito - ZF Group Polska
12.00 - Grubasy - ZIB Bernat Miedźno
12.30 - Michaś-Nobilito - Gmina Kłomnice
13.00 - ZF Group Polska - Team ZWD & friends
13.30 - Old Boys Czarny Las - ZIB Bernat Miedźno
14.00 - Michaś-Nobilito - Grubasy
14.30 - Old Boys Czarny Las - MK Team
15.00 - Przeterminowani - Team ZWD & friends
15.30 - Jagiellończycy – Tadex  
16.00 - Kozi i Przyjaciele - MK Team  
16.30 - Orlikowscy Team – Tadex
17.00 - Jagiellończycy – Wichry 
17.30 - Romtrans – Abstynent
18.00 - Jędryka Klub 54 Exact Systems  

- Orlikowscy Team
18.30 - Abstynent – Wichry
19.00 - Romtrans – Amator/CNC 

 zdj. MK Team, Liga Futsalu / MOSiR Częstochowa

 zdj. KS Norwid
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej, nagrodę - bilet na spektakl 
„Czarno to widzę” - otrzymuje pani Katarzyna Koper.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 18, nagrodę - bilet na kinoteatr MUMIO 
- otrzymuje pani Jolanta Wiejacz

Gtatulujemy i zapraszamy po odbiór biletów do redakcji „Życia”  
(al. NMP 51, w bramie, I piętro)

Rozwiązanie wyślij do dnia16.01.2020 na adres email: 
konkursy@zycieczestochowy.pl

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilet na kinoteatr MUMIO !
KRZYŻÓWKA NR 19

POZIOMO: 1) klacz marszałka Józefa Piłsudskiego; 2) styl pły-
wacki; 3) dawniej medycy; 4) osoba zrozpaczona, straceniec; 
5) malarski stojak na obraz; 6) rodzaj struga stolarskiego; 7) 
płytkie miejsce w morzu; 8) Anna, bohaterka powieści Tołstoja; 
9) uczniowski dokument; 10) góry z Puncak Jaya; 11) wyroby 
z dobrze oczyszczonej, wypalonej gliny; 12) trąba powietrzna; 
13) dystrybucja prasy; 14) atelier, pomieszczenie artysty; 15) 
pobranie z beczki lub żyły; 16) inaczej sprzedawca obnośny; 17) 
Williams, autor „Szklanej menażerii”; 18) długoletni książę Mo-
nako; 19) ośrodek hodowli koni; 20) mieszkają w Grenlandii; 21) 
kierowanie się rozumem; 22) źródłowa rzeka Amazonki w środ-
kowym Peru; 23) kulturoznawca, kulturolog; 24) ksiądz kierujący 
dekanatem; 25) zamieszkują Półwysep Arabski; 26) szczęśliwy i 
chroniący przedmiot; 27) gęsty, sumiasty zarost mężczyzny; 28) 
typ pieśni śpiewanej przez gondolierów; 29) naciąganie łuku

PIONOWO: 2) wierny przyjaciel Romea u Szekspira; 5) nożyce 
ogrodnika; 13) płynąca tafla lodu; 14) niedopałek papierosa; 18) 
powtórne przestępstwo; 19) wyższa izba parlamentu Irlandii; 30) 
autor opery „Sumienie, czyli pierwsze łzy”; 31) dodatkowa porcja 
zupy; 32) damskie buty na wysokich obcasach; 33) tradycyjne 
powitanie myśliwych; 34) była partia Ryszarda Petru; 35) mają 
czarną skórę; 36) orator, retor; 37) hala z krosnami; 38) element 
krzesła; 39) kwaśny barszcz; 40) pierwsza sekretarz stanu w 
historii USA; 41) Milton, były premier i prezydent Ugandy; 42) 
psi lament; 43) odmiana klasycznego tańca indyjskiego; 44) 
siła przeciwna do Yang; 45) w mitologii egipskiej pramateria; 
46) banał, komunał, frazes; 47) płat papieru; 48) autor „Boskiej 
komedii”; 49) w mitologii walijskiej żona Pwylla; 50) fragment 
całości, komponent; 51) Marcin, reformator kościoła, autor 95 
tez; 52) do wycierania twarzy; 53) wyreżyserował „Incepcję” i In-
terstellar”; 54) skocznia narciarska w Karpaczu; 55) czasopismo 
ilustrowane, żurnal; 56) płonący stos; 57) stolica Kuby; 58) 
grecka bogini ruiny i zaślepienia; 59) tytuł syna króla w Hiszpanii

Życie Częstochowy i Powiatu zaprasza!
MUMIO to sceniczne szaleństwo –  
inscenizacyjne, literackie, muzyczne. 
Spektakl „Welcome Home Boys“ to mie-
szanka teatru, kina, muzyki granej na 
żywo... a także komizmu spod znaku 
MUMIO. 
Ojciec umarł, w pustej kuchni wiejskiej 
chaty stoi trumna… ale smutny po-

czątek... Pochówek. Spadkobiercy, dwaj 
bracia wracają przemoczeni z pogrzebu, 
odczytują testament. Nic o spadku, 
zresztą zawsze byli przecież biedni, za 
to same zalecenia: a to o zachowaniu 
się przy stole, a to o higienie osobistej a 
to o dokarmianiu zwierząt. Ale zaraz, pod 
koniec czytania szokująca informacja: na 
kredensie obok słojów z ogórkami, w pu-
dełeczku do którego ojciec zabronił im się 

zbliżać żyje ich miniaturowa matka (póź-
niej się dowiemy skąd się tam wzięła). 
Zawsze marzyła by utulić swych synów. 
Ojciec pół życia próbował znaleźć ogórka 
nie kiszka, takiego co to nigdy się nie ukisi 
choćby kisić go i 100 lat, bo jedynie zje-
dzenie choćby odrobiny takiego ogórka 
spowoduje urośnięcie matki. Gdzie zna-
leźć ogórka wie profesor Sasaski - kolega 
ojca z wojska. Bracia muszą spotkać się 

z askim, a to bardzo trudne bo ciągle wy-
jeżdża na różne wojny badać florę oko-
pową. Tak zaczyna się pełna komizmu i 
nieoczekiwanych zwrotów akcji historia. 
Będziemy w lesie, pociągu, pałacu ba-
śniowego królestwa, szkole nr 37, starym 
młynie, mieszkaniu prywatnym, piekarni 
z lat 70-tych, kawiarni, na wojnie w oko-
pach, przejedziemy się na saturatorze by 
w końcu wrócić do prawdziwego domu. 

Jednym słowem i wcale nie przypad-
kiem po stanozjednoczoniańsku: „Wel-
come Home Boys”. Mumio to sceniczne 
szaleństwo - inscenizacyjne, literackie, 
muzyczne. Są przy tym niezwykle kon-
sekwentni w realizowaniu swojej, orygi-
nalnej wizji humoru. Uwielbiają wszelkie 
ludzkie potknięcia i niezręczności. Nie 
wyśmiewają ich jednak, ale podchodzą 
do nich z czułym zainteresowaniem.
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