
Poczesna

Razem od 60 lat!

Aż 4 mln 400 tys. pielgrzymów przybyło na Jasną Górę w 2019 roku. To o 100 ty-
sięcy więcej niż rok temu. Rośnie też liczba pielgrzymów pieszych. - Na Jasną Górę 
przyszło w tym roku 300 pieszych pielgrzymek, a w nich 133 tys. osób. To wzrost o 
45 pielgrzymek i 9 tys. pielgrzymów – informuje o. Stanisław Tomoń, dyrektor 
Biura Prasowego Jasnej Góry.

   Dokończenie ze str. 3  

Znamy stawki

Ile zapłacimy za prąd?

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził dwóm 
kolejnym firmom – Enea, 
Energa - nowe stawki opłat za 
prąd. Rachunki dla ich klientów 
będą wyższe o odpowiednio 
12,2 i 11,3 proc., czyli o około  
9 zł miesięcznie. 

Przypomnijmy, początkowo 
Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki zatwierdził jedynie stawki za-
proponowane przez Tauron, który 
wprowadził 12 proc. podwyżki. 
Obowiązują one od 1 stycznia i 

obejmą ok. 5,5 mln osób (Tauron 
ma około 32 proc. odbiorców w 
Polsce. Pozostałe spółki – Enea, 
Energa i PGE – zaproponowały 
zbyt wysokie podwyżki. W efekcie 
urząd odmówił zatwierdzenia 
tych taryf. Gdyby nie wprowadziły 
korekty, musiałyby stosować do-
tychczasowe, zamrożone taryfy 
z 2018 r. Tak się jednak nie stało. 
- W wyniku wnioskowanych przez 
przedsiębiorców, a zatwierdzonych 
przez Prezesa URE nowych taryf ra-
chunki odbiorców energii w gospo-
darstwach domowych (grupa G11) 

będą wyższe o  ok. 9 złotych mie-
sięcznie. W przypadku odbiorców 
w grupach taryfowych G12, zuży-
wających  średnio znacznie więcej 
energii elektrycznej niż przeciętny 
odbiorca, nominalny wzrost opłat 
za energię będzie odpowiednio 
wyższy – informuje Urząd Regulacji 
Energetyki. 

Kiedy należy spodziewać się 
podwyżek? Klienci Energi i Enei od-
czują je od 13 stycznia. Co istotne, 
taryfy zostały zatwierdzone na okres 
wnioskowany przez przedsiębior-
stwa, tj. taryfa Enei - do 31 marca 

2020 r., natomiast taryfy Energa 
Obrót i Tauron Sprzedaż – do końca 
2020 roku. Zatwierdzonych taryf 
na 2020 r. nie ma jeszcze PGE, ale 
należy się spodziewać, że nastąpi 
to wkrótce, co z kolei oznacza, że 
klienci tej firmy będą płacić wyższe 
rachunki najpóźniej od 1 marca.

Jacek Sasin, szef Ministerstwa 

Aktywów Państwowych twierdzi, że 
klienci indywidualni będą mogli li-
czyć na rekompensaty. Z jego słów 
wynika, że dostać je możemy do-
piero w przyszłym roku. W rządzie 
trwają prace nad odpowiednią 
ustawą regulującą tę kwestię.

Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na stronie internetowej eSkladka.pl 
specjalny kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru 
składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą 
skorzystać z „małego ZUS”.

  Dokończenie ze str. 3  

Wraz z pierwszym stycznia weszły w życie  nowe przepisy związane z obowiązkiem 
rejestracji pojazdów. Kierowcy będą mieli 30 dni, aby złożyć odpowiednie doku-
menty. Jeśli nie dopełnią obowiązków, narażą się na karę finansową siegającą nawet 
tysiąca złotych.

  Dokończenie ze str. 11  

To małżeństwo może być wzorem do naśladowania dla innych. Pań-
stwo Mirosława i Kazimierz Markiewiczowie świętowali piękny 
jubileusz pożycia małżeńskiego – sakramentalne „tak” powiedzieli 
sobie przed sześćdziesięcioma laty!

  Dokończenie ze str.  6

eSkladka.pl

Kalkulator do obliczenia 
„małego ZUS”

Rejestracja pojazdów

Kierowcy mogą 
zapłacić wysokie kary

Aż 4 mln 400 tys.

Rekordowa liczba 
pielgrzymów na Jasnej Górze

Tego nie możesz przegapić!Tego nie możesz przegapić!

szczegóły na str. 16szczegóły na str. 16

Taryfa G11 – to najczęściej wybierana, uniwersalna taryfa dla standardowego odbiorcy 
prądu  w  gospodarstwie domowym. Cechą charakterystyczną jest stała cena energii 
elektrycznej we wszystkie dni i wszystkie godziny doby (tzw. rozliczenie jednostrefowe).
Taryfa G12 – umożliwia rozliczanie zużytego prądu w dwóch strefach czasowych doby (tzw. 
rozliczenie dwustrefowe). Strefa z niższą stawką taryfową obowiązuje przez 10 h w ciągu do-
by i jest to tzw. dolina nocna, natomiast strefa z wyższą stawką taryfową obowiązuje przez 
14 h w ciągu doby i dzieli się na: tzw. szczyt przedpołudniowy oraz tzw. szczyt popołudnio-
wy. Konkretne godziny obowiązywania niższych/wyższych stawek określane są przez po-
szczególne firm energetyczne.

Zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych 
Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodar-
stwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. (w przybliżeniu zesta-
wienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną 3 osobowa rodzinę, 
przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie 
G11  w Polsce wynosi 1773 kWh). Dla Tauron łączne skutki dla obiorców podano 
w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w po-
szczególnych obszarach.

Operator Systemu 
Dystrybucyjnego/ 

Sprzedawca z urzędu

Wzrost rachunku odbiorców 
średniow grupie G11 
(łącznie sprzedaż i 

dystrybucja)

Wzrost rachunku odbiorców 
średniow grupie G11 

(łącznie sprzedaż  
i dystrybucja)

  % zł/miesiąc
ENEA Operator / ENEA 12,2 8,3
Energa Operator / ENERGA 
Obrót 11,3 8,6

Tauron Dystrybucja / Tauron 
Sprzedaż 11,4 - 12,9 7,8 – 8,6
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Aż 4 mln 400 tys.

Rekordowa liczba 
pielgrzymów na Jasnej Górze

eSkladka.pl

Kalkulator do obliczenia 
„małego ZUS”

Podsumowanie

Spokojny Sylwester i Nowy Rok
Powitanie Nowego Roku w 

naszym regionie przebiegło 
spokojnie. - Kilkadziesiąt poli-
cyjnych interwencji to przede 
wszystkim interwencje domowe 
oraz porządkowe. Spokojnie 
było również na naszych dro-
gach. W tym czasie nie doszło 
do poważnych zdarzeń – mówi 
asp. szt. Marta Kaczyńska z czę-
stochowskiej policji.

Zarówno 31 grudnia, jak i 1 stycznia  
na drogach naszego regionu nie do-
szło do żadnego wypadku. Policjanci 
wyjeżdżali do skutków 16 kolizji i za-

trzymali 3 nietrzeźwych kierowców.  
- W pierwszy dzień nowego roku, poli-
cjanci interweniowali aż 247 razy. Były 
to głównie interwencje domowe oraz 
porządkowe wobec nietrzeźwych miesz-
kańców Częstochowy. Jednak liczba in-
terwencji nie odbiegała od średniej 
podczas weekendów i dni wolnych  
– podkreśla asp. szt. Marta Kaczyńska.

Sylwestrowa impreza na Placu 
Biegańskiego także była bez-
pieczna. - Nie odnotowaliśmy tam 
żadnych poważnych incydentów, 
nie doszło do zakłócania jej prze-
biegu – podsumowuje. 

 Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
W udostępnionym na stronie 

eSkladka.pl kalkulatorze wprowa-
dzone są parametry niezbędne do ob-
liczenia podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne, która 
będzie obowiązywała w styczniu 
2020 r., w tym między innymi obo-
wiązujący roczny limit przychodu  
(67 500 zł - czyli 30-krotność mini-
malnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Od 2 stycznia przedsiębiorcy mogą 
obliczyć podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne za sty-
czeń 2020 r. w programie Płatnik.  
A od 8 stycznia będzie to możliwe w 
również na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS oraz www.zus.pl.

„Mały ZUS”  
– czas do 8 stycznia

- Przedsiębiorcy, którzy nie ko-
rzystali z „małego ZUS” w 2019,  
a kontynuują prowadzenie działal-
ności, mają czas do 8 stycznia 2020 
r. aby zgłosić się do „małego ZUS”. 
Taki sam termin dotyczy przedsię-
biorców, którym z końcem grudnia 
zakończy się okres preferencyjnych 
składek - przypomina Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego. 
Zgłoszenie do „małego ZUS” wy-
maga rejestracji do ubezpieczeń 
społecznych lub ubezpieczenia 
zdrowotnego z kodem tytułu ubez-
pieczenia rozpoczynającym się od 
0590 albo od 0592. Ulga uprawnia 
do opłacania niższych składek na 
ubezpieczenia społeczne. Nie do-

tyczy natomiast składki zdrowotnej.
Kto może skorzystać z ulgi?
Z „małego ZUS” może skorzystać 

przedsiębiorca, którego przychody w 
poprzednim roku kalendarzowym nie 
przekraczały trzydziestokrotności mi-
nimalnego wynagrodzenia z roku po-
przedniego. W 2019 roku minimalne 
wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, 
a trzydziestokrotność tej kwoty to 
67 500 zł. Jeśli ktoś prowadził firmę 
krócej niż rok, to limit przychodów 
należy wyliczyć proporcjonalnie do 
czasu prowadzonej działalności. 
Ważne jest jednak, żeby okres pro-
wadzenia firmy w poprzednim roku 
wynosił co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać w danym roku 
z „małego ZUS”, trzeba prowadzić 
działalność gospodarczą na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) lub innych 
przepisów szczególnych.

Co z osobami, które korzystały  
z „małego ZUS” w 2019 roku?
Osoby, które korzystały z tej ulgi 

w 2019 r., chcą nadal z niej korzystać 
i spełniają warunki, nie muszą po-
nownie zgłaszać się do ubezpieczeń. 
Składają jedynie formularz ZUS DRA 
cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 
2020 r. najniższą podstawą wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
Dokumenty te płatnik składa razem 
z kompletem rozliczeniowym za 
styczeń 2020 r. (odpowiednio w ter-
minie do 10.02 lub 17.02).

oprac. Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str. 1  

W 2019 roku w 190 ogólnopol-
skich pielgrzymkach na Jasną Górę 
wzięło udział 752 tys. 360 osób.  
Najliczniejsze pielgrzymki to  
m. in.: Rodzina „Radia Maryja”, 
Motocykliści, Odnowa w Duchu 
Świętym, Anonimowi Alkoholicy, 
Rolnicy, Ludzie Pracy, Koła Żywego 
Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II.

 Na Jasną Górę przyszło też aż 
300 pieszych pielgrzymek, uczest-
niczyło w nich 133 tys. osób. Warto 
zauważyć, że do sanktuarium 
dotarto także: 11 tys. 250 osób 
w pielgrzymkach rowerowych,  
413 osób w pielgrzymkach biego-
wych, 25 ułanów w pielgrzymkach 
konnych i 181 osób na rolkach.

 - Na Jasną Górę, oprócz pol-
skich kardynałów, arcybiskupów  
i biskupów, przybyło 37 hierarchów 
z 18 państw świata. To m. in. kard. 
Robert Sarah, prefekt Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów; kard. Konrad Krajewski, 
jałmużnik papieski, kard. Angelo 
Bagnasco, arcybiskup Genui, prze-
wodniczący Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy; abp Jan Romeo 
Pawłowski, Delegat ds. Nuncjatur 
w Sekretariacie Stanu Stolicy Apo-
stolskiej i abp Światosław Szew-
czuk, zwierzchnik Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego – wy-
licza o. Stanisław Tomoń z biura 
prasowego Jasnej Góry.

Po raz pierwszy do naszego 
miasta przybyły: Pielgrzymka Za-
konu Rycerzy św. Jana Pawła II, 
Pielgrzymka Przedsiębiorców, 
Pielgrzymka Singli i Pielgrzymka 
Związku Oficerów Rezerwy RP.

 Co ważne, na Jasnej Górze piel-
grzymi bardzo chętnie przystę-
pują do sakramentów. Jasnogórscy 
spowiednicy poświęcili piel-
grzymom 27 462 godziny służąc 
w konfesjonale, kapłani odprawili  
50 916 Mszy świętych.

 - To wielka radość, że Polacy są 
tak mocno przywiązani do Matki 
Bożej, traktują Ją jak swoją Matkę, 
dlatego tak licznie Ją odwiedzają, 
by powierzać Maryi swoje życie  
i sprawy – twierdzi o. Waldemar 
Pastusiak, kustosz Jasnej Góry. 
- Naszą bliskość z Matką Bożą 
podkreślił papież Franciszek mó-
wiąc, że na Jasnej Górze, pod mat-
czynym spojrzeniem Maryi, można 
zrozumieć duchowy sens pielgrzy-
mowania narodu polskiego – pod-
sumowuje.

tekst i zdjęcie:
Katarzyna Gwara

Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było:
- parafialnych: 2 tys. 412 grup, a w nich 89 tys. 615 osób
- młodzieży maturalnej: 278 grup, a w nich 84 tys. 231 osób
- dzieci pierwszokomunijnych: 239 grup, a w nich 18 tys. 147 osób
- dzieci i młodzieży: 702 grupy, a w nich 23 tys. 789 osób
- zawodowych, modlitewnych, stanowych: 2 tys. 415 grup, a w nich 

90 tys. 100 osób
- osób chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych – 555 grup, 

a w nich 18 tys. 195 osób.

Na Jasną Górę przyszło 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 
133 tys. osób. Dotarło także:

- pielgrzymek rowerowych – 170 grup, a w nich 11 tys. 250 osób
- pielgrzymek biegowych – 15 grup, a w nich 413 osób
- pielgrzymka konna – a w niej 25 ułanów
- dwie pielgrzymki na rolkach – 181 osób.

Zwiedzanie obiektów klasztornych odbywało się w 10 językach: an-
gielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, 
portugalskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. 
Przybywającym pielgrzymom zapewniony był dostęp do folderów in-
formacyjnych w 14 językach: angielskim, czeskim, francuskim, hiszpań-
skim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, 
rosyjskim, słowackim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.

Analiza statystyki Jasnogórskiego Centrum Informacji:

Oprowadzono 123 tys. 104 osoby, przybyłe w grupach zorganizowa-
nych w liczbie 5 tys. 069.
W pierwszej piątce oprowadzanych znalazły się takie kraje jak:

Polska (1 539 grup i 40 889 osób)
Niemcy (639 grup i 23 100 osób)
USA (771 grup i 14 209 osób)
Włochy (530 grup i 11 747 osób)
Hiszpania (309 grup i 7 302 osoby)

Pod względem językowym najwięcej:
język polski – 40 659 osób
język niemiecki – 26 887 osób
język angielski – 24 315 osób
język włoski – 12 224 osoby
język hiszpański – 11 879 osób
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Policyjna zbiórka

Pluszaki dla podpopiecznych 
częstochowskiego hospicjum

Komenda Miejska Policji w 
Częstochowie wspólnie ze 
związkami zawodowymi poli-
cjantów zorganizowała 
charytatywną zbiórkę maskotek 
i gier planszowych dla dzieci z 
częstochowskiego hospicjum. 
Zabawek było tak wiele, że część 
z nich trafiła również na od-
dział pediatrii do szpitala przy 
ulicy PCK w Częstochowie.

Komenda Miejska Policji w 
Częstochowie wspólnie z prze-
wodniczącym Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Policjantów - asp. Arkadiuszem Ko-
bielą, zorganizowała charytatywną 
zbiórkę maskotek, gier planszowych 
oraz artykułów szkolnych i pla-
stycznych dla dzieci z częstochow-
skiego hospicjum. Akcja trwała od 
26 listopada do 23 grudnia.

Pomysłodawcą była często-
chowska drogówka, która na czele 
z zastępcą Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego - asp. szt. Toma-
szem Gromkiem, obdarowała zebra-
nymi prezentami podopiecznych 
Hospicjum Ziemii Częstochowskiej 
i małych pacjentów oddziału pedia-
trycznego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Częstochowie. 
- Akcja cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. Wiele osób postano-
wiło włączyć się w działania, dzięki 
czemu do naszych najmłodszych 
trafiły setki zabawek – podkreślają 
częstochowscy policjanci.

Do 13 stycznia

Projekt 
zagospodarowania 

Zawodzia

Policja

Wsiadł  
po alkoholu

Po spożyciu alkoholu

Uderzyła w inny 
samochód  
i uciekła

Śmierć 50-latki

Nastolatek na razie 
nie wyjdzie  
na wolność

Fasada roku

Tytuł i dwa wyróżnienia 
dla Częstochowy

Do 13 stycznia będzie wyłożony do pu-
blicznego wglądu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w 
rejonie ulic Legionów, Podmokłej, Marysia 
i Wilgotnej.

Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni 
8,2 ha, przylegającego od strony północnej do 
rzeki Kucelinki. - Celem opracowania jest okre-
ślenie szczegółowych zasad zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu przeznaczonego 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z 
wykluczeniem inwestycji uciążliwych dla miesz-
kańców – informuje biuro prasowe magistratu. 
Projekt obejmuje obszar uzbrojony, obsługi-
wany przez komunikację publiczną, z istniejącym 
układem drogowym.

Sporządzenie planu jest realizowane w 
oparciu o §3 uchwały nr 122.XIII.2015 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
I kierunków zagospodarowania przestrzennego  
I planów miejscowych miasta Częstochowy.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w 
rejonie ulic: Legionów, Podmokłej, Marysia i Wil-
gotnej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddzia-
ływania na środowisko można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie 
miał 39-latek, który doprowadził do kolizji. 
Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Po 
kilku minutach policjanci odnaleźli jego po-
jazd w przydrożnym rowie...

Do zdarzenia doszło na ul. Cichej w No-
winach. Oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie dotyczące kolizji drogowej 
z udziałem daci, w którą uderzyło osobowe re-
nault. Z przekazanej informacji wynikało, że 
sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Za kierownicą Dacii siedziała mieszkanka 
gminy Wręczyca Wielka, która na szczęście nie 
odniosła poważnych obrażeń. Na miejsce skie-
rowano patrol drogówki z Kłobucka oraz mun-
durowych z komisariatu we Wręczycy Wielkiej.

Okazało się, że sprawca kolizji nie odje-
chał daleko. - Po kilku minutach od zgło-
szenia, mundurowi z zespołu patrolowego 
wręczyckiego komisariatu, w przydrożnym 
rowie odnaleźli poszukiwane renault – mówi 
mł. asp. Kamil Raczyński z kłobuckiej policji.  
- W związki z tym, że kierowcy nie było przy sa-
mochodzie, policjanci zaczęli sprawdzać teren 
leśny przy porzuconym pojeździe oraz pobli-
skie pola. To właśnie tam po kilkunastu minu-
tach odnaleźli i zatrzymali kierowcę renault 
– dodaje mł. asp. Kamil Raczyński. Okazało się, 
39-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór ma w 
organizmie ponad 1,8 promila alkoholu.

Nieodpowiedzialnego kierowcę czekająsu-
rowe konsekwencje. Grożą mu: wysoka grzywna, 
kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, a nawet kara więzienia. O dalszym 
losie mężczyzny zadecyduje prokurator i sąd.

Szampański nastrój nie opuścił 55-latki, która w 
Nowy Rok doprowadziła do kolizji. Prowadząc polo-
neza, uderzyła w skodę. Nie zrobiło to jednak na niej 
wrażenia. Kobieta nawet się nie zatrzymała i ruszyła w 
dalszą podróż. Jak się okazało, prowadziła po spożyciu 
alkoholu.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia około godz. 18.15 w Mysz-
kowie na ulicy Zawierckiej. Siedząca za kierownicą poloneza 
kobieta na prostym odcinku drogi, nagle zjechała na przeciwny 
pas ruchu i uderzyła w bok skody jadącej w kierunku Zawiercia. 
Kobieta nie przejęła się tym zajściem – nawet się nie zatrzy-
mała i ruszyła w dalszą podróż. Dzielnicowy z Myszkowa szybko 
jednak namierzył pojazd, który brał udział w kolizji. Mundurowy 
zaledwie po kilkunastu minutach od zdarzenia  zatrzymał go 
do kontroli drogowej w Żarkach na ulicy Myszkowskiej. Okazało 
się, że 55-letnia mieszkanka Żarek prowadzi swój pojazd po 
spożyciu alkoholu. Kobieta straciła już prawo jazdy. Nie uniknie 
jednak dalszej odpowiedzialności.  Jej  los leży w rękach sądu. 

Sąd przedłużył areszt 18-latkowi zamieszanemu w 
makabryczną zbrodnię, do której doszło na początku 
października w Częstochowie. Wtedy to w okolicy 
przystanku autobusowego przy ulicy Konwaliowej 
znalezione zostały zwłoki kobiety. Jak się okazało, 
padła ona ofiarą śmiertelnego pobicia. Podejrzani o 
tę zbrodnię są 18-latek i 15-latek. Nastolatkowie całe 
zdarzenie nagrywali telefonem komórkowym. 
Wszystkiemu przyglądał się natomiast ojciec młod-
szego z nich.

Przypomnijmy, z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek, 
15-latek, jego 41-letni ojciec oraz ich ofiara spotkali się w 
cegielni przy ul. Bagiennej w Częstochowie.  50-letnia ko-
bieta przyszła do pracy swojego 41-letniego znajomego. 
Oboje pili alkohol. Później dołączyli do nich nastolatkowie. 
Gdy zobaczyli leżącą na ziemi kobietę, zaczęli ją bić i kopać. 
Wszystko nagrywali telefonem komórkowym. Całemu zajściu 
przyglądał się 41-latek. Gdy kobieta straciła przytomność, 
wrzucili ją do bagażnika – rzekomo szukając dla niej w ten 
sposób pomocy – i zawieźli do krewnego 50-latki. Ten jednak 
odmówił. O całym zajściu nie poinformował jednak policji. 
Cała trójka porzuciła 50-latkę w pobliżu przystanku przy 
ulicy Konwaliowej.

Odpowiedzialni za tę makabryczną zbrodnię szybko zo-
stali zatrzymani. 18-latek usłyszał zarzuty pobicia ze skut-
kiem śmiertelnym i pozbawienia wolności ofiary. Młody 
mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Sąd prze-
dłużył mu jednak areszt – za kratkami spędzi kolejne dwa 
miesiące. 41-latkowi postawiono zarzuty nieudzielenia po-
mocy, a także bezprawnego pozbawienia wolności. 15-latek 
natomiast odpowie przed sądem dla nieletnich. Prokuratura 
wnioskowała o umieszczenie go w schronisku dla nieletnich. 
Sąd jednak - ku zdumieniu - nie wyraził na to zgody. Proku-
ratura złożyła w tej sprawie zażalenie. Z odpowiedzialnością 
musi się też liczyć krewny 50-latki, który nie uczestniczył w 
całym zdarzeniu, ale nie udzielił kobiecie pomocy i nie po-
wiadomił organów ścigania o przestępstwie.

Już po raz trzynasty przy-
znano tytuły Fasada Roku, 
doceniając w ten sposób  
projektantów, inwestorów  
i wykonawców, którzy sięgając 
po odważne rozwiązania oraz 
wysokojakościowe produkty, 
kreują atrakcyjną scenerię na-
szego życia. Wśród nagrodzonych 
znalazły się także domy jednoro-
dzinne z Częstochowy.

 
Do organizatorów wpłynęła re-

kordowa liczba zgłoszeń – do kon-
kursu zakwalifikowało się aż 226 
elewacji wykonanych w kompletnej 
technologii Baumit (system ociepleń, 
system tynkowy z wykończeniem 
lub program produktów renowa-
cyjnych z wykończeniem). Po ośmiu 
godzinach obrad trzynastu jurorów 
pod przewodnictwem Andrzeja Po-
niewierki, występującego z ramienia 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów, wyłoniło 5 zwycięzców, 
którzy oprócz prestiżowego tytułu 
otrzymają nagrodę w wysokości  
10 000 zł. Komisja zdecydowała 
również o przyznaniu 9 wyróżnień.  

Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
realizacji z Częstochowy, których 
łupem padł jeden tytuł i dwa wy-
różnienia. Zkażdą z nich stoi biuro 
projektowe FW Anta Studio Architek-
toniczne Daniel Cieślik – i co również 
może cieszyć – także z Częstochowy.

Tytuł Fasady Roku 2019
I tak w kategorii nowych bu-

dynków jednorodzinnych Fasadą 
Roku 2019 obwołano dom w Ko-

nopiskach pod Częstochową. Jury 
nagrodziło właściwe wpisanie bu-
dynku w otoczenie oraz ciekawą 
kompozycję koloru i struktur na 
elewacji. Wysoko oceniono połą-
czenie dachu dwuspadowego z pła-
skim oraz dostosowanie obiektu do 
kształtu działki.

2 wyróżnienia
 Zachowanie odpowiedniej skali 

obiektu, dzięki umiejętnemu roz-
planowaniu i rozczłonkowaniu bryły 
oraz powściągliwe zastosowanie 
materiałów dające efekt czystej, 
oszczędnej formy zaprocentowały 
wyróżnieniem dla domu jednoro-
dzinnego w Częstochowie-Kawo-
drza. Wyróżnieniem uhonorowano 
także biurowiec ZF, klasyfikowany 
w kategorii budynków niemieszkal-
nych. Jury doceniło umiejętne wpi-
sanie obiektu w narożnik kwartału 
ulicznego oraz trafne zastosowanie 
gradacji ciemnego i jasnego koloru 
dla podkreślenia tektoniki bryły. 
Prace budowlane na rzecz Mrowiec 
Toys przeprowadziła firma Kobnext.

Szansa na więcej
Na ogłoszeniu wyników ta przy-

goda jednak jeszcze się nie kończy. 
Przed nami kolejne emocje, tym 
razem związane z rywalizacją na 
poziomie międzynarodowym w 
ramach Baumit Life Challenge. 
Dom w Konopiskach zwyciężając 
w swojej kategorii na poziomie 
krajowym będzie reprezentował 
Polskę w wyścigu o tytuł Europej-
skiej Fasady Roku. Finał już w maju 
2020 r. w hiszpańskiej Walencji.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 
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Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Starostwo Częstochowskie

Do kogo powędrują statuetki 
starosty?

Olsztyn

Prąd ze słońca dla Olsztyna

Przymiłowice
Coraz ładniej w Przymiłowicach

Można już zgłaszać kandydatów do 
statuetki Starosty Częstochowskiego. 
Nominacja do tej nagrody jest dużym 
wyróżnieniem dla osób i organizacji z 
naszego powiatu. Stanowi także formę 
podziękowania za dotychczasową dzia-
łalność na rzecz powiatu i jego 
mieszkańców.

W tym roku kapituła konkursowa wpro-
wadziła kilka zmian w regulaminie. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć możliwość 
zgłaszania przez wnioskodawcę jednej pro-
pozycji w każdej z kategorii oraz zmianę 
liczby kategorii. Obecnie można zgłaszać 
kandydatury w pięciu kategoriach:
- Edukacja, Kultura,
- Samorządność, Polityka Społeczna,
- Sport, Turystyka,
- Przedsiębiorczość,
- Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia.

Kandydatów - mogą to być osoby fizyczne, 
jak i prawne -  zgłaszają:
- Radni Powiatu Częstochowskiego,
- Przewodniczący Rad Gmin z powiatu często-

chowskiego,
- Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z powiatu 

częstochowskiego,
- Laureaci Statuetek Starosty Częstochow-

skiego poprzednich edycji,

- Organizacje pozarządowe realizujące za-
dania na rzecz mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego.
Co istotne, wnioskodawca może dokonać 

tylko jednego zgłoszenia w każdej z kategorii.
Wnioski o przyznanie statuetek powinny 

zawierać:
1) informację o osobie lub jednostce zgła-

szanej do wyróżnienia (imię, nazwisko lub 
nazwa jednostki, adres zamieszkania, forma 
kontaktu: telefon, e-mail),

2) dane dotyczące szczególnych osiągnięć, za-
sług dla powiatu w kategorii, w której ma 
być przyznane wyróżnienie za dany rok,

3) nazwa podmiotu zgłaszającego (jednostka, 
organizacja, stowarzyszenie lub osoba), imię 
i nazwisko oraz funkcja osoby zgłaszającej, 
podpis (pieczątka i podpis osoby zgłasza-
jącej lub podmiotu zgłaszającego),

4) uzasadnienie wniosku powinno być zawarte 
maksymalnie na dwóch stronach druku.

Wnioski można składać do 7 stycznia w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 

ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3). 
Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia 
jego wersji elektronicznej, ewentualnie 

przesłanie e-mail na adres: 
starostwo@czestochowa.powiat.pl 

Gmina Olsztyn pozyskała unijne pieniądze na montaż odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności publicznej.

Dzięki temu zrealizowany zostanie projekt, w ramach którego powstaną instalacje fotowol-
taiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych w Olsztynie, Bi-
skupicach, Kusiętach, Turowie, Zrębicach, przedszkola w Olsztynie, Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz budynku Urzędu Gminy. Dzięki realizacji zadania nastąpi zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, a także wzrośnie produkcja energii elektrycznej z OZE.

Realizacja projektu pochłonie w sumie  945 986,02 zł. 85% stanowić będzie jednak do-
finansowanie (ok.  773 381,43 zł). - Do pełni szczęścia brakuje nam teraz środków unijnych 
dla budynków prywatnych, pozyskiwanych od Marszałka Województwa Śląskiego. Będziemy 
czynić o to zabiegi – zapewnia Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn.

Od kilku dni mieszkańcy Przymiłowic 
mogą się cieszyć ławeczkami i tablicami 
informacyjnymi ustawionymi wzdłuż 
chodnika i ścieżki rowerowej.

 
Pomysłodawcą metamorfozy Przymi-

łowic był tamtejszy mieszkaniec - Jan Jeleń. 
- Miejsca, w których usytuowano ławeczki i 
tablice są bezpośrednio związane z historią 
miejscowości: pierwsza – na granicy Olsz-
tyna i Przymiłowic, druga – przed pomnikiem 
upamiętniającym tragiczną śmierć policjanta, 
trzecia – przy ul. Kielnickiej, czwarta – w 
miejscu nieistniejącego już cmentarza wo-
jennego żołnierzy niemieckich, piąta – przy 
kłokoczce południowej - pomniku przyrody, 
szósta – przy strażnicy OSP – informują 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Olsztynie.

Treści umieszczone na tablicach przybli-
żają ciekawą historię miejscowości, upa-
miętniają ważne wydarzenia, informują 
o ciekawostkach przyrodniczych. Teksty i 
zdjęcia pochodzą z książek Marka Romań-
skiego, albumu historycznego gminy Olsztyn, 
albumu rodziny Władysława Krzyżanow-
skiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12 000 
zł. Całość sfinansowano ze środków funduszu 
sołeckiego miejscowości Przymiłowice.

W minionym roku, dzięki ukończonym, 

ważnym dla mieszkańców Przymiłowic, in-
westycjom: kompleksowemu remontowi 
strażnicy OSP i terenu wokół niej, budowie 
chodnika ze ścieżką rowerową, miejscowość 
zmieniła swój wygląd. Ponadto powstało ar-
boretum, siłownia zewnętrzna, a także zbu-
dowano altanę.

Mstów

Oświetlenie i monitoring 
w Mstowie

Poczesna

Razem od 60 lat!

Sześć nowych lamp na 
nowych słupach doświe-
tliła przestrzeń publiczną 
na Placu Mickiewicza w 
Mstowie. Mieszkańcy 
będą również bezpiecz-
niejsi – powstał bowiem 
monitoring gminny. Ka-
mery pojawiły się też na  
terenach rekreacyjnych 
przy Zalewie „Tasarki”.

W ostatnim czasie zreali-
zowano dwa bardzo istotne 
zadania na rynku w Mstowie, 
które poprawią wizerunek 
tego miejsca oraz zwiększą bezpieczeństwo. 
Po pierwsze powstało oświetlenie i zasilanie 
elektroenergetyczne na placu Mickiewicza. 
W sumie zamontowano sześć nowych lamp. 
Poza tym na istniejących słupach oświetle-
niowych zamontowano osiem nowoczesnych 
kamer. Poprawiono również parametry ist-
niejącego wcześniej monitoringu w Rynku. 

Rejestrator znajduje się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mstowie.

Co istotne, kamery pojawiły się też na  te-
renach rekreacyjnych przy Zalewie „Tasarki”. 
- Na tym terenie wielokrotnie w ostatnich 
latach dochodziło do aktów wandalizmu i 
niszczenia mienia. Teraz przestrzeń jest ca-
łodobowo monitorowana, co ułatwi też pracę 
służb dbających o bezpieczeństwo miesz-
kańców naszej gminy – podkreślają przedsta-
wiciele lokalnego urzędu.

Zakres prac obejmował m.in.:
- wykonanie niezbędnej dokumentacji pro-

jektowej,
- montaż siedmiu kamer wysokiej jakości na 

terenie rekreacyjnym (na istniejących słu-
pach oświetlenia terenu),

- montaż rejestratora w budynku Urzędu 
Gminy Mstów,

- połączenie kamer z rejestratorem za po-
mocą kabla światłowodowego.

  Dokończenie ze str. 1  

Uroczystości związane z tym wydarzeniem 
odbyły się w Urzędzie Gminy Poczesna. Były 
kwiaty, życzenia, rodzinne wspomnienia. Wójt 
gminy Poczesna wręczył parze list gratula-
cyjny. W imieniu swoim i męża Kazimierza 
powinszowania przyjęła również pani Janina 
Wesołek.

Państwo Markiewiczowie poznali się, kiedy 
właściwie byli jeszcze dziećmi. Pani Miro-
sława miała  13, a pan Kazimierz 16 lat. Po 
raz pierwszy zobaczyli się na weselu kuzynki 
pani Markiewicz. Zaiskrzyło! Para zaczęła się 
spotykać. I tak po pięciu latach, doszło do 
oświadczyn. I to nie takich tradycyjnych. Od-
były się one, gdy pani Mirosława pojechała 
na przysięgę do pana Kazimierza. 9 grudnia 
1959 roku wzięli ślub cywilny, a w kwietniu 
1960 roku - ślub kościelny. Wkrótce na świat 

przyszedł syn – Dariusz, siedem lat później 
urodziła się córka Marita.

Pani Mirosława od 1960 roku pracowała 
w Gromadzkiej Radzie Narodowej we Wrzo-
sowej, a od 1973 roku – w Urzędzie Gminy 
Poczesna. Kiedy przeszła na emeryturę, przez 
20 lat piastowała funkcję sołtysa sołectwa 
Słowik. Twierdzi, że społecznie pracować 
mogła tylko dzięki swojemu kochanemu 
i wyrozumiałemu mężowi, który nie tylko 
wspierał ją w działaniach, ale czynnie po-
magał, będąc m.in. jej osobistym kierowcą!

Państwo Markiewiczowie są zgodni, że 
mieli w życiu szczęście - mają wspaniałą 
kochającą się rodzinę: syna, córkę, trzech 
wnuków i 6-letniego prawnuczka. Jednego, 
czego sobie w życiu życzą, to zdrowia dla 
siebie i bliskich.
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Okres jesienno-zimowy nie 
jest łaskawy dla naszej odpor-
ności. Co rusz musimy walczyć 
z wszelkiego rodzaju infek-
cjami, których objawami są 
najczęściej kaszel, katar i go-
rączka. Wychodzenie z ciepłych 
pomieszczeń na chłodny i po-
rywisty wiatr, wirusy i ogólne 
zmęczenie organizmu to ide-
alne okoliczności dla 
przeziębienia. Aby z nim wal-
czyć najlepiej sięgnąć po 
sprawdzone sposoby, które po-
lecają nasze babcie.

Jeżeli męczy kaszel...
Domowe receptury są proste i 

skuteczne. Jeżeli zauważymy u siebie 
pierwsze oznaki przeziębienia, mu-
simy działać szybko. Najczęściej to 
kaszel jest pierwszym sygnałem, da-
jącym znać o infekcji. Delikatne dra-
panie, może przeobrazić się kolejno 
w suche pokasływanie – nasilające 
się w nocy, a następnie w mokry 
kaszel, prowokujący odkrztuszanie 
zalegającej wydzieliny. Jak z nim wal-
czyć? Postaw na syrop z buraka, który 
poprawia funkcjonowanie zarówno 
górnych, jak i dolnych dróg oddecho-
wych, ułatwia odkrztuszanie, a także 
niweluje ból gardła i chrypę. Można 
również sięgnąć po syrop z cebuli, 
które ma wszechstronne zastoso-
wanie. Działa na mokry i suchy ka-
szel, a ponadto również łagodzi ból 
gardła. Ma silne właściwości dezyn-
fekcyjne i kojące! To także bogactwo 
witamin.

Jeżeli męczy katar...
Katar to kolejny objaw, który w 

czasie przeziębienia może wprawić 
nas w ogromny dyskomfort. Napady 
kichania, swędzenie nosa i wodnisty 
katar, powodujący po kilku dniach 
szczypanie... Każdy kiedyś to przecho-
dził. Najlepszą bronią są naturalne 
inhalacje z olejków eterycznych – na 
przykład eukaliptusowego bądź mię-
towego, napary z rumianku i kuracja 
chrzanem – jego ostry zapach odblo-
kowuje nasze drogi oddechowe, po-
dobnie jak czosnek.

Jeżeli męczy gorączka...
Podwyższona temperatura zazwy-

czaj powoduje u nas uczucie rozbicia, 
co wpływa na nasze ogólne samopo-
czucie. W przypadku gorączki mo-
żemy zastosować chłodzące okłady 
na czoło i sięgnąć po sprawdzone 
zioła. Można również skorzystać w 
takiej sytuacji z herbatki lipowej, 
która pomaga „wypocić” gorączkę. 
Dobrym wyborem będzie również 
napar z kwiatu bzu czy sok z malin.

Jeżeli męczy ból gardła...
Nie zapominajmy ponadto o 

bólu gardła, który często towarzyszy 
chorobie. Jeżeli w porę nie zareagu-
jemy, może być tylko gorzej. Gardło 
staje się coraz bardziej podrażnione 
i „przesuszone”. Aby temu zapobiec, 
należy odkażać je, stosując płukanki z 
rumianku lub szałwii. Zioła te są na-
turalnym antybiotykiem, podobnie 
jak kultowe mleko z miodem. Każda 
babcia wie, że to najlepsza mikstura 
na ból gardła.

Paula Nogaj

Syrop z cebuli
Do przyrządzenia syropu bę-

dziemy potrzebowali oczywi-
ście cebulę, miód i cukier. Nasze 
warzywo o cudownych właści-
wościach kroimy w plastry lub 
szatkujemy w drobną kostkę. 
Układamy ją warstwami, przekła-
dając z miodem. Następnie całość 
zasypujemy cukrem – może to być 
kilka łyżeczek. W następnej kolej-
ności przykrywamy naczynie i od-
stawiamy, aby cebula puściła sok. 
Syrop pijemy od trzech do pięciu 
razy dziennie.

Syrop z czosnku
Do jego przygotowania potrze-

bować będziemy 5 ząbków czosnku, 
sok z cytryny (najlepiej świeżo wy-
ciśnięty), łyżkę tartego imbiru oraz 
łyżkę octu jabłkowego. Możemy 
od siebie dodać jedną posiekaną 
papryczkę chili. Tak jak w przy-
padku tradycyjnego syropu z cebuli, 
składniki układamy warstwowo 
w w słoiku o pojemności 0,5l w 
kolejności: czosnek, papryka chili, 
imbir. Wszystko zalewamy sokiem 
z cytryny i octem jabłkowym w 
wyżej wymienionych proporcjach. 
Miksturę zakręcamy i ukrywamy w 
zaciemnionym miejscu. Po dwóch, 
trzech dniach syrop powinien być 
gotowy. Zalecane dawkowanie to 
2-3 łyżeczki dziennie w czasie in-
fekcji, aż do ustąpienia objawów.

Mleko z miodem i czosnkiem
Wlewamy do szklanki ciepłe, 

jednak nie gorące mleko, następnie 
dodajemy łyżkę masła, łyżkę 
miodu i obowiązkowo doprawiamy 
jednym lub dwoma ząbkami posie-
kanego drobno czosnku. Tak przy-
gotowany napój wypijamy od razu.

Napar z lipy
Przygotowanie jest niezwykle 

proste. Dwie lub trzy łyżeczki su-
szonych kwiatów lipy zalewamy 
wrzątkiem i parzymy około dzie-
sięć minut. Napar przecedzamy 
i jest gotowy do wypicia. Można 
dodać do niego miód, sok z cytryny 
bądź malin.

Syrop z czerwonych 
buraków

Wybieramy dorodnego buraka, 
którego należy oczyścić i umyć, ale 
pod żądnym pozorem nie obie-
rajmy go ze skórki! Odetnijmy spód 
i postawmy go na przykład na tale-
rzyku. Na górze również wytnijmy 
głęboki otwór, ale postarajmy się 
nie przebić warzywa na wylot. 
Wlejmy do środka kilka łyżek miodu 
i odstawmy w ciepłe miejsce. Już po 
kilku godzinach powinien pojawić 
się sok – przynajmniej dwie, trzy 
łyżeczki. Dziennie powinniśmy za-
żywać dwie łyżeczki.
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Domowe sposoby

Jak walczyć z przeziębieniem?

LUX-MED

Bezpłatne badania 
mammograficzne

GIS ostrzega

Panowie! Uważajcie  
na ten suplement diety

Główny Inspektorat 
Sanitarny ostrzega, że w 
suplemencie diety 
„Power Man” stwier-
dzono obecność 
pochodnych syldena-
filu. Substancja ta nie 
może występować w 
żywności, w tym wła-
śnie w suplementach 
diety, ze względu na jej 
działanie medyczne.

W próbce produktu 
badanego na zlecenie 
Głównego Inspektora Sa-
nitarnego stwierdzono 
obecność pochodnych syl-
denafilu. Substancja ta nie 
może występować w żywności, w tym w suplemen-
tach diety, ze względu na jej działanie medyczne. 
Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i or-
gany urzędowej kontroli:

Ze względu na deklarowane pochodzenie pro-
duktu (Szwecja) informacje w tej sprawie zostały 
zgłoszone do europejskiego systemu RASFF. Z infor-
macji uzyskanych od władz Szwecji wynika, że pod-
miot producent nie prowadzi legalnej działalności 
w tym kraju – nie jest zarejestrowany jako podmiot 
branży spożywczej. Podobna sytuacja dotyczy pol-
skiego podmiotu odpowiadającego za dystrybucję tj. 
MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa, 
który także nie jest zarejestrowany jako podmiot 
branży spożywczej. Dotychczas nie udało się na-
wiązać kontaktu z przedstawicielem firmy.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie 

partii produktu. Ze względu na nielegalną działal-
ność dystrybutora tj. MAXON GIS nie zaleca również 
spożywania innych produktów wprowadzanych do 
obrotu w naszym kraju przez tę firmę.

Katarzyna Gwara

Panie w wieku 50-69 lat kolejny 
raz będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań mammograficznych. 
Odbędą się one w naszym mieście w 
dniach 15, 16 i 17 stycznia. Nad 
wszystkim czuwać będzie personel 
LUX MED. Jeżeli więc spełniasz kry-
teria wiekowe – przyjdź, zbadaj się i 
zyskaj spokój. Możesz również za-
chęcić bliskie kobiety w podobnym 
wieku, aby skorzystały z tej szansy.

Z analiz wynika, że jedynie 38 
% uprawnionych Polek zgłasza się 
na kontrolne badania mammo-
graficzne. Co roku rak piersi od-
biera życie kilkunastu tysiącom z 
nich – mamom, siostrom, przyja-
ciółkom. Kobiety zbyt późno dowia-
dują się, że są chore – rak nie boli,  
w początkowym stadium nie wpływa 
źle na samopoczucie, dlatego panie 
rzadko zadają sobie pytanie, czy ta 
choroba może ich dotyczyć. Tym-
czasem regularne kontrolowanie 
stanu zdrowia pozwala ocenić, czy 
w organizmie nie zachodzą niebez-
pieczne zmiany chorobowe.

Badanie nie wymaga skierowania 
lekarskiego. Wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany, doświadczony per-
sonel medyczny. Jest szybkie i całko-
wicie bezpieczne. Zdjęcia w technice 
obrazowania cyfrowego oceniane są 

przez dwóch niezależnych lekarzy 
radiologów, a w przypadkach wątpli-
wych, nawet trzech lekarzy.

Mobilna pracownia mammogra-
ficzna LUX MED będzie dostępna przy 
ul. Focha obok marketu Auchan:

15 stycznia od 11.00 do 18.00
16 stycznia od 10.00 do 17.00
17 stycznia od 8.00 do 15.00
Do bezpłatnego badania są upraw-

nione kobiety, w wieku 50-69 lat, które 
są ubezpieczone, nie są leczone z po-
wodu raka piersi, a także:
l nie miały wykonanej mammografii w 

ramach programu w ciągu ostatnich 
24 miesięcy

l lub są w grupie ryzyka i w roku po-
przedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy.
W 2020 roku po raz pierwszy w pro-

gramie mogą uczestniczyć panie z rocz-
nika 1970.

Badania wykonywane są w ra-
mach Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka  Piersi  nadzo-
rowanego przez Ministerstwo Zdrowia  
i refundowanego przez NFZ. Paniom,  
u których zaistnieje konieczność wyko-
nania badań uzupełniających LUX MED 
udzieli wszelkich wskazówek i pomoże 
w umówieniu dogodnego i szybkiego 
terminu dalszych badań.

Katarzyna Gwara

Panie zainteresowane badaniem mogą  zarejestrować się pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz
Zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – „Power Man” suplement diety 
1 tabletka
Producent – Svenska Naturprodukter AB, 
Box 4059, 11452 Stockholm, Szwecja
Dystrybutor – MAXON ul. Suwalska 10 
lok. 26, 03-352 Warszawa
Numer partii: 2018017
Data minimalnej trwałości: 04.2021



Niektóre już obowiązują, 
niektóre dopiero będą  
– o jakich ulgach, zniżkach 
lub podwyżkach powinni  
pamiętać seniorzy w 2020 
roku? Przypominamy. 

Projekt ustawy, który został przy-
jęty przez rząd pod koniec ubie-
głego roku, zakłada zastosowanie 
ustawowego wskaźnika walory-
zacji, przy zapewnieniu minimalnej 
gwarantowanej podwyżki świad-
czenia na poziomie 70 zł, a także 
podwyższenie najniższych świad-
czeń odpowiednio do: 

 1200 zł w przypadku najniższej 
emerytury, renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy, renty 
rodzinnej i renty socjalnej,

 900 zł w przypadku najniższej 
renty z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy. 

Jak wynika z rządowych założeń, 
wskaźnik waloryzacji emerytur i 
rent w 2020 roku może wynieść 
3,24 proc. lub więcej, co zależy od 
inflacji oraz realnego wzrostu płac. 
Główny Urząd Statystyczny w lutym 
powinien podać oficjalne dane w 
tej kwestii. Wyższą podwyżkę niż 
wynikającą z prognozowanego 
wskaźnika 103,24 proc. otrzyma 
ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. 
Są to osoby, których świadczenie 
nie przekracza 2160,49 zł brutto. 
Dodatki do emerytur i rent zostaną 
podwyższone procentowym wskaź-
nikiem waloryzacji. Łączny koszt 
proponowanych rozwiązań wy-
niesie 9,1 mld zł.

Od 2020 roku zagwarantowana 
ustawą będzie tzw. trzynasta emery-
tura. Ma być ona wypłacana co roku. 
Projekt w tej sprawie został przyjęty 
przez Radę Ministrów. Trzynastka 
emerytura po raz pierwszy wypła-
cona została w 2019 r. Wsparcie 
trafiło do 9,8 mln osób. Zgodnie z 
projektem pieniądze będą wypła-
cane z urzędu w takiej formie, w 
jakiej pobierana jest obecnie eme-
rytura. Z kwoty świadczenia nie 
będą też dokonywane potrącenia i 
egzekucje, nie będzie też ona wli-
czana do dochodu. „Emerytura+” w 
2020 r. ma być wypłacone dla ok. 
9,8 mln osób, w tym 285 tys. ren-
cistów socjalnych i ok. 19 tys. osób 
pobierających rodzicielskie świad-
czenie uzupełniające. W 2020 r. bę-
dzie to kosztowało ok. 11,75 mld zł.

Rząd realizuje od 3 lat program 
leki 75  plus przyznający nieod-
płatnie leki osobom powyżej 75 
roku życia. Są to leki na receptę 
wyszczególnione na liście refun-
dacyjnej. Prawo do bezpłatnych 
leków przysługuje także niektórym 
grupom pacjentów np. inwalidom 
wojennym. Aby skorzystać z tego 
rozwiązania, wystarczy, że   wy-
stawiający receptę wpisze w  polu 

„kod uprawnień dodatkowych” 
literę S. Receptę może wystawić 
lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej, pielęgniarka podstawowej 
opieki zdrowotnej, a także lekarz 
dowolnej specjalności, który  po-
siada prawo wykonywania zawodu, 
ale  zaprzestał jego wykonywania. 
Przepisywany lek musi znajdować 
się w wykazie bezpłatnych leków, a  
schorzenie pacjenta musi mieścić 
się w   zakresie wskazań objętych 
refundacją. 

Seniorom przysługuje możli-
wość zwolnienia z abonamentu 
RTV. Aby skorzystać z tego rozwią-
zania, należy pamiętać o doko-
naniu odpowiednich formalności 
w placówce Poczty Polskiej. Należy 
tam złożyć oświadczenie o speł-
nianiu warunków do korzystania 
ze zwolnienia i przedłożyć odpo-
wiednie dokumenty, które ten fakt 
potwierdzają. Zwolnienie przysłu-
guje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
których złożono wniosek. Do zwol-
nienia z opłat abonamentowych 
uprawnione są osoby, które m.in. 
ukończyły 75 lat lub ukończyły 60 
lat oraz mają ustalone prawo do 
emerytury, której wysokość nie 
przekracza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej 
w roku poprzedzającym.

Emeryci i renciści mogą liczyć na 
kilka zniżek, jeżeli wybierają podróż 
pociągiem. Rabat w wysokości 30% 
przysługuje osobom, które skoń-
czyły 60 lat i podróżują pociągami 
PKP Intercity. W przypadku oferty 
POLREGIO na 25% zniżki na bilety 
jednorazowe i 10% na okresowe 
dla osób, mogą liczyć osoby, które 
ukończyły 60 rok życia. 

Regularna opłata za wydanie 
paszportu wynosi 140 zł. Na 50 
proc. ulgę mogą liczyć m.in. eme-
ryci, renciści, osoby niepełno-
sprawne i ich współmałżonkowie, 
osoby przebywające w domach 
pomocy społecznej, zakładach 
opiekuńczych oraz pobierające 
zasiłki stałe, a także kombatanci i 
inne osoby, do których stosuje się 
przepisy ustawy o kombatantach. 
Oznacza to, że osoby uprawnione 
do ulgi za wydanie paszportu są 
zobowiązane uiścić opłatę w wy-
sokości 70 zł. Nie pobiera się nato-
miast opłat od osób, które w dniu 
złożenia wniosku ukończyły 70 lat.

Emeryci, renciści oraz osoby nie-
pełnosprawne wraz ze swoimi opie-
kunami mają ustawowe prawo do 
zniżek na wejściówki do wszystkich 
muzeów państwowych. Wysokość 
zniżki ustalana jest indywidualnie 
przez poszczególne placówki mu-
zealne. 

Polskie Linie Lotnicze oferują 
pule biletów na przeloty pasażer-
skie po specjalnie niskich cenach 
dla seniorów. Mają do nich prawo 
osoby, które ukończyły 60 rok 
życia. Maksymalna zniżka, która 
jest udzielana, może wynieść do 
25 proc. kosztów biletu. Ważna 
informacja jest taka, że należy za-
rezerwować go z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Aby tego dokonać, 
można skorzystać z Internetu lub 
wybrać się osobiście do tradycyjnej 
kasy na lotnisku. 

Za 100 zł bądź za darmo
Seniorzy mogą między innymi 

korzystać z miejskiego biletu eme-
rytalnego - rocznego. Kosztuje on 
100 zł i jest ważny przez 365 kolej-
nych dni od dowolnie wybranego 
momentu. Przysługuje wszystkim 
emerytkom powyżej 60. roku życia 
i wszystkim emerytom powyżej 65. 

roku, zamieszkałym na ternie Czę-
stochowy. Emeryci powyżej 70. roku 
życia jeżdżą oczywiście w Często-
chowie za darmo. 

Kawiarenka dla seniora
Częstochowscy seniorzy od lat 

mogą również uczestniczyć w akcji 
„Kawiarenka dla seniora”, którą 
organizuje i koordynuuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Spe-
cjalnie przygotowane kupony 
uprawniają do zakupu kawy lub 
herbaty za symboliczną złotówkę.

Karta  
„Częstochowski senior”

Dzięki karcie „Częstochowski se-
nior” dojrzali mieszkańcy naszego 
miasta mogą skorzystać z licznych 
zniżek, rabatów i  promocji. W bazie 
partnerów programu znajdują się 
min.: kawiarnie, instytucje kultury, 
obiekty sportowe i rekreacyjne, 
kluby fitness, placówki medyczne, 
rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, 
szkoły językowe, usługi fryzjerskie i 
kosmetyczne, taxi, a nawet ośrodki 

wypoczynkowe. Spis wszystkich 
partnerów znajdziemy na stronie 
www.karty.czestochowa.pl.

Miejsce złożenia wniosku  
o wydanie karty: 

Urząd Miasta Częstochowy  
ul.Śląska 11/13, parter BOI  

stanowiska 3 i 4 

Oprac.: Paula Nogaj
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Seniorze, o tym pamiętaj

Ulgi, zniżki i podwyżki w 2020 roku

Korzystniejsza 
waloryzacja emerytur

Emerytura +

Zniżki na przejazdy koleją

Zniżki do muzeów

Mniejsza opłata za 
paszport

Tańsze bilety lotnicze

Ulgi lokalne

Zwolnienie z abonamentu 
RTV

Bezpłatne leki

W budynku Urzędu Miasta przy  
ul. Focha 19/21 (tam, gdzie m.in. 
Urząd Stanu Cywilnego) – w pokoju 
nr 46 - swoją siedzibę ma Biuro Ob-
sługi Seniora. Trafiający do niego se-
niorzy mogą otrzymać kompleksową 
informację, z czego, kiedy, gdzie i w 
jaki sposób mogą w mieście skorzy-
stać. Magistrat uruchomił też spe-
cjalny numer informacyjny 34   370 
71 11,  pod którym seniorzy - w go-
dzinach pracy UM – mogą uzyskać 
wszystkie informacje w zakresie 
realizowanych na ich rzecz działań, 
zarówno przez Urząd Miasta Często-
chowy, jak i inne jednostki miejskie.
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Udział ZSSB w Tygodniu Lokalnych 
Branż Zawodowych

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
(OHP) przy ul. Tkackiej  w Częstochowie 
odbyła się X Edycja Tygodnia Lokalnych 
Branż Zawodowych. W promocji za-
wodów, które oferuje Zespół Szkół Samo-
chodowo – Budowlanych, uczestniczyli 
uczniowie klasy II a TS ,  I a TS, IV d TS/TE 
oraz II a TS pod kierunkiem nauczycieli: 
p. Aliny Grabnej, p. Dariusza Zalasa i p. 
Rafała Matuszewskiego, p. Ewy Krako-
wiak – Szewczyk, p. Beaty Janik, p. Jaro-
sława  Jaśkiewicza, p. Krzysztofa  Knopa, 
p. Beaty Kołodziejska, p. Edyty  Figoń, p. 
Izabeli Zaborskiej .

Konferencja w ZSSB podsumowu-
jąca projekty PO WER

W Zespole Szkół Samochodowo – 
Budowlanych w Częstochowie odbyła 
się konferencja podsumowująca euro-
pejskie projekty PO WER które zostały 
realizowane przez szkołę w ostatnich 
dwóch latach. Projekt „Droga do suk-
cesu” był skierowany do uczniów i po-
legał na odbyciu trzytygodniowych staży 
w niemieckich i portugalskich firmach 
oraz do nauczycieli, którzy wzięli udział 
w job shadowing w Macedonii. Nato-
miast drugi projekt „Akcja: edukacja” 
polegał na doskonaleniu umiejętności 
językowych (nauka języka hiszpań-
skiego) oraz informatycznych (poznanie 
nowych technologii IT przydatnych w 
pracy zawodowej) nauczycieli języków 
obcych w Hiszpanii oraz na Malcie. Dy-
rektor szkoły – pan Jacek Grzegorzewski 
powitał gości i opowiedział zebranym o 
idei projektów PO WER , które  stwarzają 
ogromne możliwości rozwoju osobistego 
i zawodowego .                                                      

Koordynatorki projektów- nauczy-

cielki: pani Marzena Śledź oraz pani Ju-
styna Mizera przygotowały i przedstawiły 
prezentacje multimedialną na temat pro-
jektów .W imieniu uczniów głos zabrali 
uczestnicy projektu Emilia Czarnecka z 
kl. IV a TS oraz Damian Wiekiera z kl. IV c 
TS. Podzielili się wrażeniami z pobytu na 
stażu w Niemczech i Portugalii.

ZSSB przekazał eksponaty do 
Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby 

Pamięci Bitwy pod Mokrą
Nauczyciel Zespołu Szkół Samocho-

dowo- Budowlanych, pan Rafał Matu-
szewski wraz z pięcioma uczniami klas 
I technikum ZSSB, przekazał dwa eks-
ponaty do Muzeum Kultury Przeworskiej 
i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą. Przeka-
zane przedmioty to: nosze do transportu 
rannych i skrzynia wojskowa. 

Uczeń ZSSBzajął drugie miejsce  
 w IV edycji Wojewódzkiego Kon-

kursu ,,Książka i informacja w erze 
mediów cyfrowych” 

Za nami IV edycja Wojewódzkiego 
Konkursu ,,Książka i informacja w erze 
mediów cyfrowych” zorganizowanego 
przez Towarzystwo Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich Oddział w Czę-
stochowie oraz Publiczną Bibliotekę 
Pedagogiczną RODN „WOM” w Często-
chowie. Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
VII, VIII  szkół podstawowych oraz szkoły 
ponadpodstawowe. Uczestnicy musieli 
wykazać się ogromną wiedzą na temat 
nowoczesnych form książki elektro-
nicznej i historii jej powstania. Naszą 
szkołę reprezentował uczeń klasy IIIa TS 
Klaudiusz Kuta, który zajął zaszczytne II 
miejsce. Ucznia przygotowały nauczy-
cielki: pani Alina Grabna i pani Anna Maj-

chrzak.

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedsiębiorczości w Zespole Szkół 

Samochodowo-Budowlanych
W  Zespole Szkół Samochodowo – 

Budowlanych odbył się szkolny etap 
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębior-
czości. Jej XV edycja przebiegała pod 
hasłem przewodnim: Zarządzanie róż-
norodnością w organizacji. Olimpiadę 
przeprowadziły         nauczycielki: pani Ka-
mila Michałowska-Bryła, pani Izabela Za-
borska, pani Ewa Bekus-Kotynia. Wzięło 
w niej udział czternastu uczniów różnych 
klas technikum. I miejsce w szkole zajęli 
ex eaquo trzej uczniowie: Hubert Jane-
czek uczeń II a TS, Kacper Kowacki uczeń 
IV a TS, Arkadiusz Szczurek uczeń IV a 
TS. II miejsce zajął uczeń IV a TS Szymon 
Ból. A III miejsce Jakub Strojec uczeń II 
a TS. 

Z wizytą w  Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym

06. 12. 2019r. odbyło się spotkanie 
informacyjne w Urzędzie Skarbowym 
o podatkach i zawodach związanych z 
tą branżą w ramach projektu „Ciekawi 
świata. Ciekawi przyszłości”. Udział w 
nim wzięli uczniowie z I i II klasy Szkoły 
Branżowej oraz z II klasy technikum pod 
opieką nauczycielki: pani Kamili Micha-
łowskiej-Bryły.  Uczniom zostały przed-
stawione zadania, cele i funkcje Urzędu 
Skarbowego. Dowiedzieli się również, 
jak  załatwić daną sprawę, nie tylko oso-
biście, ale także przez Internet. Poprzez 
prezentację multimedialną przybliżono 
młodzieży kwestie związane z rozlicze-
niem podatkowym. Omówiono rodzaje 
podatków, jakie musi płacić osoba pro-
wadząca działalność gospodarczą oraz 
to, jak te kwestie  regulowane są w odnie-
sieniu do działalności nierejestrowanej. 

Lekcja uczniów ZSSB z Native  
Speakerem w WSL

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
Samochodowo- Budowlanych z nauczy-
cielką, panią Katarzyną Sosnowską, 

po raz kolejny  wzięła  udział w lekcji 
-konwersacji z rodowitym Anglikiem p. 
Richardem Hansonem, który jest wykła-
dowcą w Wyższej Szkole Lingwistycznej 
w Częstochowie. Uczniowie mogli do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy  o 
Wielkiej Brytanii, a także interesujących 
informacji  o wykładowcy i jego miejscu 
zamieszkania. 

Sukces uczennicy  w konkursie 
czytelniczo- plastycznym

10 grudnia 2019 r. odbyło się podsu-
mowanie Powiatowego Konkursu Czy-
telniczo – Plastycznego: „Życie rodzinne 
w twórczości Małgorzaty Musierowicz”. 
Konkurs zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego 
w Częstochowie pod patronatem Towa-
rzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich. Zespół Szkół Samochodowo 
– Budowlanych  reprezentowała Martyna 
Poroszewska, która wykonała pracę pla-
styczną do powieści M. Musierowicz pt. 
„Wnuczka do orzechów”. Komisja kon-
kursowa uhonorowała ją II miejscem. 

Świąteczny kiermasz ciast w Zespole 
Szkół Samochodowo-Budowlanych

10 i 11 .12. 2019r. w naszej szkole po 
raz trzeci odbył się Świąteczny Kiermasz 
Ciast, którego celem jest pomoc uczniom 
naszej szkoły, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej i rodzinnej.  Organi-
zatorami kiermaszu były  p. Katarzyna 
Sosnowska i p. Ewa Krakowiak - Szew-
czyk, którym pomagały uczennice klasy  I 
a TS oraz uczniowie z klasy II a TS.

Delegacja na pogrzebie Żołnierza 
Armii Krajowej Bronisława Klimczaka  

w 69 rocznicę śmierci.
 12.12.2019r, w kościele w Rędzinach, 

odbył się uroczysty pogrzeb,  Bronisława 
Klimczaka, ps. „Sokół”. Bronisław Klim-
czak urodził się w Rędzinach. W czasie 
II wojny światowej walczył o wolność 
Polski w szeregach AK. Został zatrzy-
many przez Niemców. Był więziony na 
Pawiaku, a następnie przebywał w trzech 
obozach koncentracyjnych. Po wojnie wy-
jechał do Słupska i tam działał w tajnych 
organizacjach, występując przeciwko 
władzy komunistycznej. Aresztowany, 
a następnie po pokazowym procesie w 
Szczecinie, w trakcie którego przedsta-
wiono Go jako zdrajcę narodu, został ska-
zany na karę śmierci. Przewieziono Go 
do Kielc, gdzie 12.12.1950r. wyrok wyko-
nano. Po wielu latach odnaleziono jego 
szczątki i po dochodzeniu IPN potwier-
dzono, że to Bronisław Klimczak -ofiara 
represji komunistycznych. W 69 rocznicę 
śmierci, został z honorami pochowany na 
cmentarzu w Rędzinach, obok członków 
swojej rodziny. W tej podniosłej uroczy-
stości wzięła udział rodzina, zaproszeni 
goście, poczty sztandarowe szkół i orga-
nizacji. Żołnierze z jednostki w Lublińcu 
wystawili wartę honorową. Zespół Szkół 
Samochodowo- Budowlanych repre-
zentowali uczniowie klasy II a TS- Piotr 
Białas, Daniel Drożdżyński i Łukasz 
Spółczyński oraz uczniowie klasy IV c 
TS- Daria Garbiec i Dominik Rakus  pod 
opieką nauczycielek: pani Ewy Jury i pani 
Aleksandry Kuśmirek . 

Andrzejki
W tegoroczne Andrzejki zorgani-

zowane przez Samorząd Szkolny za-
angażowani zostali uczniowie oraz 
nauczyciele, wzięli oni udział zgodnie 
z tradycją we wróżbach oraz losowa-
niach.  Na początku   otrzymali szpilkę 
do wbijania w papierowe serce, na od-
wrocie którego znajdowały się imiona 
przeznaczonych im przez los osób. 
Następną zabawą było losowanie z 
pudełka karteczki z nazwą zawodu wy-
konywanego w przyszłości. Nie obyło 
się również bez wyboru przedmiotów 
umieszczonych w trzech kubeczkach. 
Każdy uczestnik mógł zdecydować się 
tylko na jeden kubek, w którym znaj-
dował się pierścionek, pieniądze lub sa-
mochodzik zabawka. Wszyscy biorący 
udział w zabawach zostali poczęsto-
wani cukierkami. Dziękujemy wszystkim 
za wspaniałą i spokojną zabawę. 

Przemysław Borowik

Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest  

niewidoczne dla oczu…
Już w klimacie świąt Bożego Na-

rodzenia i blasku choinkowych świec, 
zaprosiliśmy w dniu 19 grudnia 2019 

roku społeczność szkolną do refleksji 
nad tajemnicą narodzin Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. Uczniowie klas I i II 
technikum przygotowali przedstawienie 
Bożonarodzeniowe „Jasełka z Małym 
Księciem”. Któż  z nas nie zna historii 
przyjaźni Małego Księcia z lisem. To 
tekst, do którego zawsze możemy 
wrócić i stale będzie nas motywował 
do permanentnego patrzenia sercem 
na wszystkich napotkanych ludzi, ale 
też  wszystkie wydarzenia, których  
doświadczamy. „Jasełka z Małym 
Księciem” to krótka sztuka, która jakby 
dopisała nowy rozdział do książki Anto-
ine’a de Saint-Exupéry’ego o wędrówce  
Małego Księcia po naszej planecie. Tym 
razem Mały Książę opowiada o spo-
tkaniu z wyjątkowym Królem - Jezusem 
Chrystusem. To spotkanie oczarowało 
go. Zobaczył, że przyjaźń ( … z lisem) 
może być tylko prologiem do uczucia 
miłości, jakie otrzymał od nowo pozna-
nego Króla – który narodził się na ziemi 
2019 lat temu. A teraz Mały Książę, spo-
tykając ludzi, próbuje zweryfikować, jak 
każdy człowiek na ziemi odwdzięcza się 
Królowi za Jego niezwykłą miłość. Jak 
wypadliśmy w oczach Małego Księcia? 
Przedstawienie pokazało sytuacje, w 
których dzieci, młodzież i dorośli często 
ulegają egoizmowi czy ułudzie świata, 
nie zdając egzaminu z miłości.  Czy tak 
to zostawimy? 

Przed nami święta Bożego Naro-
dzenia i początek Nowego Roku. Spró-
bujmy jeszcze raz zaczerpnąć siły od 
Nowonarodzonego. Spróbujmy - życząc 
tego sobie oraz innym w Nowym 2019 

Roku – rozpocząć taki styl życia, by 
nigdy nikogo nie zostawić w potrzebie. 

A przemianę świata zacząć od siebie. 
 Barbara Markowska

Historycznie na Targowej
W ramach obchodów 80. rocznicy wy-

buchu II wojny światowej Zespół Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych w Często-
chowie zorganizował 12 grudnia 2019 
roku  Powiatowy Konkurs Historyczny 
„Polska i Polacy w okresie II wojny 
światowej”. Cieszył się on wyjątkowym 
zainteresowaniem wśród uczniów klas 
7 i 8 szkół podstawowych, którzy licznie 
przybyli, aby sprawdzić swoją wiedzę. 
Trudność pytań była zróżnicowana i 
obok zdecydowanie łatwych, wymaga-
jących znajomości życia w Polsce pod 
okupacją niemiecką i sowiecką, były 
także trudniejsze, w których należało 
się wykazać wiedzą na temat polskich 
formacji zbrojnych czy funkcjonowania 
Państwa Podziemnego. Ogółem w kon-
kursie wzięło udział 73 uczniów z 24 
szkół z Częstochowy oraz okolicznych 
miejscowości. Uczestnikom Redakcja 
życzy powodzenia i niech wygra naj-
lepszy!

 Dominik Wołyniec

Międzynarodowy  
Dzień Postaci z Bajek

Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek  był wspaniałą okazją, aby  
uczniowie i nauczyciele przypomnieli 
sobie czasy dzieciństwa. Młodzież prze-
brała się  m.in. za takie postacie jak: 
Buzz Astral, Królik Bugs, Vendetta czy 
Włóczykij i uczestniczyła razem z na-
uczycielami w quizie z wiedzy o bajkach 
współczesnych. Najlepszymi okazali 
się: Łukasz Łoński z klasy II En, Wiktor 
Madej z III En i Damian Kierasiński z II 
En. Na zakończenie tego bajkowego 
dnia odbyła się projekcja wybranych 
filmów animowanych. Wspólne oglą-
danie bajek przyniosło wiele niezapo-
mnianych wrażeń i wspomnień.

        Ilona Cieślińska - Gąsior

Mikołajkowy Turniej
Już po raz trzeci w dniu 6 grudnia  

odbył się w naszej szkole Mikołajkowy 
Turniej w Halowej Piłce Nożnej. Do 
udziału zgłosiło się osiem drużyn re-
prezentujących klasy szkoły branżowej 
i technikum. Uczestnicy rywalizowali, 
grając systemem „każdy z każdym” w 
dwóch grupach. Po kilkugodzinnych 
rozgrywkach, naprzeciw siebie w finale 
turnieju stanęły reprezentacje klasy IV 
En i II En. Po zaciętej walce zwyciężyła 
klasa IV En. Na trzecim stopniu podium 
stanęła drużyna klasy II dn. Turniej jak 
co roku przebiegał w miłej atmosferze. 
Był doskonałą okazją nie tylko do rywa-
lizacji sportowej, ale również  do inte-
gracji klas.

 Piotr Lichota

Tydzień  
Lokalnych Branż Zawodowych

Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła 
wzięła udział w kolejnej edycji Tygodnia 
Lokalnych Branż Zawodowych, przed-
sięwzięciu zachęcającym uczniów 
ósmych klas szkół podstawowych do 
wyboru technicznej lub zawodowej 
ścieżki edukacji. Prezentacja atrak-
cyjnych kierunków kształcenia naszej 
szkoły odbyła się tym razem 

w siedzibie Ośrodka Szkolenia i 
Wychowania (OHP) przy ulicy Tkackiej 
5a w Częstochowie, w dniach 27 i 28 
listopada. Przez dwa dni nauczyciele i 
uczniowie naszej szkoły prezentowali 
kierunki oferty edukacyjnej Technikum 
nr 9: technik elektryk, technik mechanik 
i technik urządzeń dźwigowych oraz 
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 : elek-
tryk, kierowca mechanik, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektro-
mechanik pojazdów samochodowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
prezentowane na stoisku urządzenia 
elektryczne i techniczne, szczególnie 
drukarka 3d oraz samochód napędzany 
paliwem wodorowym, które pokazała 
zaprzyjaźniona i współpracująca ze 
szkołą Politechnika Częstochowska. 
Uczniowie szkół podstawowych bardzo 
chętnie brali udział w konkursach i qu-
izach dotyczących kierunków: technik 
elektryk i kierowca mechanik, w któ-
rych mogli sprawdzić swoja wiedzę, a 
przy okazji wygrać ciekawe nagrody, 
ufundowane przez firmy partnerskie 
szkoły:  STANDO Logistics Sp. z o.o. 
oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Częstochowie. Przedstawiciele 
tych firm byli również obecni na targach, 
by przedstawić uczniom aktualną sytu-
ację na lokalnym rynku pracy, na którym 
nauczane w szkole kierunki kształcenia 
są bardzo poszukiwane. Dobre wyniki 
na świadectwach  z pewnością umoż-
liwią absolwentom zatrudnienie.

 Ewa Teperska
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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.



W Częstochowie przybyło 
kilkadziesiąt miejsc parkin-
gowych. A wszystko to dzięki 
działaniom strażników miej-
skich, którzy interweniowali 
w przypadku tak zwanych 
wraków.

Dzięki działaniom strażników 
miejskich z częstochowskich ulic 
do połowy grudnia ubiegłego 
roku zniknęły już 62 tzw. „wraki”, 
czyli samochody, które był długo-
trwale nieużywane i blokowały 
miejsca parkingowe. - To dobra 
wiadomość dla mieszkańców, 
którzy „zyskali” wolne miejsca 
parkingowe – podkreśla Artur 
Kucharski, rzecznik straży miej-
skiej. - Na działania strażników 

miejskich złożyło się 10 zleceń 
odholowania samochodów na 
parking strzeżony, a także 52 
rozmowy funkcjonariuszy z wła-
ścicielami aut. Sprawiły one, 
że pojazdy, które długotrwale 
blokowały parkingi, zostały „za-
brane” przez swoich właścicieli i 
tym samym zwolniły się kolejne 
miejsca, tak bardzo oczekiwane 
przez innych mieszkańców. Pro-
blem z parkowaniem występuje 
szczególnie w zabudowie wielo-
kondygnacyjnej – dodaje Artur 
Kucharski.

Przypomnijmy, że w 2018 roku 
dzięki skutecznym interwencjom 
częstochowskich strażników miej-
skich na terenie miasta zwolniło 
się aż 216 miejsc parkingowych 
po tzw. „wrakach”. W tym roku 
funkcjonariusze zamierzają kon-
tynuować swoje działania.

Przy tej okazji przypominamy, 
straż miejska może zlecić odho-
lowanie pojazdu, który spełnia 
wymogi pojazdu długotrwale 
nieużywanego, wyłącznie na 
wniosek zarządcy drogi. Miesz-
kańcy, którym przeszkadzają 
wraki, w pierwszej kolejności 
swoje uwagi powinni zgłosić do 
niego. Ten w następnej kolejności 
powinien zgłosić się do straży 
miejskiej. Na terenach spół-
dzielni mieszkaniowych wniosek 
powinna złożyć natomiast spół-
dzielnia.

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
Przypomnijmy, przepis określający termin 30 dni na 

rejestrację pojazdu obowiązywał od dłuższego czasu.  
Jeśli jednak nie poinformowaliśmy starosty o zakupie 
lub sprzedaży samochodu, nie narażaliśmy się na żadne 
sankcje. Wraz z pierwszym stycznia się to zmieniło.

Weszły bowiem w życie przepisy przewidujące 
kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w 
przypadku niezawiadomienia starosty (w przypadku 
Częstochowy Prezydenta Miasta) w terminie nieprze-
kraczającym 30 dni o:
l nabyciu lub zbyciu pojazdu,
l zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego 

z terytorium państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej w terminie 30 dni od dnia jego  sprowadzenia.

Jak informuje lokalny magistrat, zgodnie z przepi-
sami kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji 

administracyjnej. O tym, ile będziemy musieli zapłacić 
zdecydują urzędnicy na podstawie informacji m.in.  
o czasie, jaki czas upłynął od terminu, w którym miało 
to być zrobione i od tego, czy to pierwsze czy kolejne 
takie uchybienie. Surowsze prawo ma więc zmusić 
kierowców do terminowego dopełnienia formalności. 
Powinno to także poprawić warunki legalnego ob-
rotu pojazdami na terenie kraju oraz uporządkować 
dane gromadzone w centralnej ewidencji pojazdów.  
Co istotne, właściciel ma również obowiązek zawia-
domić właściwy urząd o zbyciu pojazdu.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś kupił lub sprowadził 
samochód w przeszłości (nieistotne, czy tydzień, czy 
rok temu) i do tej pory go nie zarejestrował to nie 
zostanie ukarany. Oczywiście nie oznacza to, że może 
całkowicie zrezygnować z rejestracji pojazdu – może 
to jednak zrobić na spokojnie, bez ryzyka narażenia 
się na karę.

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

 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

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

 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 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, 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

 FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 38.900 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

Rejestracja pojazdów

Kierowcy mogą zapłacić 
wysokie kary

Biorą się za kolejne

Usunęli kilkadziesiąt 
wraków
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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

SPRZEDAMMATRYMONIALNE

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 szt.
Tel.: 509901250

 KUPIĘ  działkę budowlaną w dzielni-
cy Stradom w Częstochowie. Interesu-
je mnie działka o metrażu  od 300 do 
1000 m2, najlepiej z przyłączami.  
Tel. 693 497 311

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

 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: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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Najlepsi koszykarze w Częstochowie
Zakończyła się licealiada w 

koszykówce chłopców. Zawody 
cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem. Bezkonkurencyjni 
okazali się uczniowie Technicz-
nych Zakładów Naukowych.

W sumie do udziału zgłosiło się 
dwanaście drużyn, które zostały po-
dzielone na trzy grupy eliminacyjne. 

Rozegrano 18 spotkań. Wszystkie od-
bywały się w Hali Polonia. Do finału 
awansowały cztery najlepsze zespoły, 
które walczyły o tytuł najlepszej dru-
żyny naszego miasta. Pojedynki fina-
łowe tradycyjnie odbywały się przy 
licznie zgromadzonej publiczności i 
głośnym dopingu.

- Szczególnie mecze „Norwida” 
z „Trauguttem” i TZN-em roze-
grane zostały w gorącej atmosferze 

ogłuszającego, ale kulturalnego 
dopingu młodzieży z grających 
w rozgrywkach szkół, rodziców i 
nauczycieli – podkreślają przed-
stawiciele Szkolnego Związku 
Sportowego w Częstochowie. - W 
wyniku finałowych spotkań bez po-
rażki rozgrywki ukończyła drużyna 
Technicznych Zakładów Nauko-
wych im. W. Sikorskiego prowa-
dzona przez Tomasza Nogalskiego. 

Zawodnicy z tej szkoły zdobyli tym 
samym tytuł Mistrza Częstochowy – 
dodają. Drugie miejsce wywalczyło 
II LO im. R. Traugutta, a trzecie IX LO 
C.K. Norwida.

Poziom rozgrywek jak zwykle 
był bardzo wysoki. - W czołowych 
zespołach grają uczniowie, którzy 
są szkoleni w klubach sportowych 
i ich umiejętności są już na wy-
sokim poziomie sportowym. Można 

więc było oglądać doskonałe rzuty 
- szczególnie te za 3 punkty i walkę 
pod koszami. Podziękowania dla 
uczestników za ambitne pojedynki 
i zaangażowanie nauczycieli pro-
wadzących zespoły! - podsumowują 
przedstawiciele SZS.

Mistrzowie naszego miasta będą 
reprezentować Częstochowę w roz-
grywkach wojewódzkich Szkolnego 
Związku Sportowego.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW   w roku szkolnym 2019/20
      

1. Organizatorami Igrzysk są : ZM SZS,szkoły na terenie których odbędą się zawody.
2. W Igrzyskach uczestniczyć mogą zawodnicy rocznika 2000 i młodsi.
3. Czas gry 4 x 10 minut,  z odliczeniem czasu na : rzuty osobiste,czas dla trenera.
4. O kolejności miejsc decyduje : większa liczba zdobytych punktów,większa liczba punktów między zainteresowanymi 

zespołami. Pozostałe przepisy jak PZKosz. 
5. Zawody rozegrane zostaną w 3 grupach  systemem każdy z każdym.
6. Zdobywcy  pierwszych miejsc w grupach awansują do finału + jedna z drugich  FINAŁ z 4 zespołów.
7. Obowiązują legitymacje szkolne , zgłoszenie z srs , zgoda rodziców na udział w zawodach. Zgłoszenie należy oddać 

na pierwszym spotkaniu sędziemu. 
8. Bez imiennego zgłoszenia z systemu SRS  drużyna nie może przystąpić do gry.
9. Za bezpieczeństwo zawodników i kibiców odpowiada nauczyciel.
10. Gospodarze zawodów muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo zawodnikom gości zarówno w czasie rozgrywek jak i 

po zawodach. Dyrekcje szkół prosimy o pomoc nauczycielom w.f. w zapewnieniu  bezpieczeństwa na zawodach.
11. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione organizator nie odpowiada.
12. W sprawach spornych decydować będzie organizator..   
13. Gospodarz zobowiązany jest zapewnić :protokół,- wyznaczone szkoły-obsługę stolika i tablicę. Protokoły z zawodów 

i zgłoszenia  sędziowie dostarczą do ZM SZS   
14. Gospodarze poszczególnych turniejów są zobowiązani do poinformowania telefonicznie lub osobiście organizatora 

– ZM SZS o wynikach zawodów najpóźniej w dniu następnym. 
    

TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI
LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY Kosze 

GRUPA  I
1 I II LO 6 178 : 70
2 II ZSE 5 110 : 118
3 III VIILO 4 148 : 124
4 IV ZSSB  3 68 : 192

Grupa II
1 I TZN 6 189 : 70
2 II IV LO 5 192 : 102
3 III VIIILOS 4 72 : 204
4 IV ZSTiO 3 55 :88

GRUPA III
1 I IX LO 6 208 : 67
2 II III LO 5 100 : 134
3 III ZS Kochanowskiego 4 104 : 122
4 IV I LO 3 95 : 184

Finały 
LP Data Godz stolik Sala KTO Z KIM WYNIK Sędzia

GRUPA  I

1 28.11.2019 9,30   TZN Polonia    IXLO    IV LO   46 : 22  P.Foltyn

2 28.11.2019 10,30   TZN Polonia   II LO   TZN   33 : 52 J.Ferenc

3 5.12.2019 9,30 IXLO Polonia   IXLO    II LO   35 : 54  J.Ferenc

4 5.12.2019 10,30 IX LO Polonia   TZN    IV LO   63 : 30 M.Saran

5 9.12.2019 9,30 II LO Polonia   IV LO    II LO   40 ; 75 M.Saran

6 9.12.2019 10,30 II LO Polonia IX LO    TZN   50 : 62

7  9,12.2019 11,30 II LO Polonia  ZSE    III LO   40 ; 38 J.Ferenc

 TABELA KOŃCOWA
LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY Kosze 
1 I TZN im.Wł.Sikorskiego 6 177 ; 113
2 II II LO im.R.Traugutta 5 162 ; 127
3 III IX LO im.CK Norwida 4 131 : 142
4 IV IV LO im.H.Sienkiewicza 3 92 : 184
5 V ZS Ekonomicznych
6 VI III LO im.W.Biegańskiego
7 VII-IX VII LOim.M.Kopernika
8 VII-IX VIIILOS
9 VII-IX ZS im.J.Kochanowskiego

10           X-XII ZSTiO;I LO;ZSSB

TZN im.W.Sikorskiego: Bąk Maksymilian,Błach Maciej,Brodziak Bartosz,Cygan Konrad,Ferenc Oskar,Grabski Kacper,Idzikowski Mateusz, 
Jelonek Mateusz,Kucharczyk Oskar,Małek Wojciech,Pyrzyna Kacper,Sikorski Dawid,Szymański Karol,Wachecki Patryk.  
Nauczyciel  Tomasz Nogalski

II LO im.R.Traugutta: Albiński Kajetan,Cieślak Michał,Gorzelak Kacper,Grzeliński Nikodem,Gwiazdowicz Krzysztof,Iskra Wiktor, Jarecki 
Maciej,Jędrzejak Patryk,Nosek Igor,Pawłowicz Jacek,Pasikowski Wiktor,Piotrowski Antoni,Wasilewski Jakub,Wozowicz.  
Nauczyciel Michał Nowak

IX LO im.CK Norwida: Beszczyński,Chładzyński Nikodem,Dobosik Filip,Łysak Filip,Łysak Filip,Nadolny Dawid,Pohorecki Marcel,Roszkowski 
Aleksander,Rydz Jakub,Siwek Jakub,Stajszczak Patryk,Stępień Filip,Szyda Mateusz,Walaszczyk Kacper,Wojnowski Maksykilian, Żurawski 
Michał. Nauczyciel Jacek Chądzyński 

zdj.�Norwid

zdj. TZN

zdj.�Traugutt

zdj. ZSE
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Częstochowianka w 
najbliższą sobotę 4 
stycznia rozegra na wy-
jeździe spotkanie z UNI 
Opole. Mecz w ramach 
17 rundy 1 Ligi Siat-
kówki Kobiet 
rozpocznie się w hali 
Stegu Arenie przy  
ul. Oleskiej 70 o go-
dzinie 16:00.

Po 16. kolejce Często-
chowianka znajduje się 
na wysokim 5 miejscu w 
tabeli klasyfikacji gene-
ralnej z ilością 27 punktów, 
z kolei sobotni rywal za-
wodniczek spod Jasnej Góry 
zajmuje obecnie jeszcze wyższą 3 lokatę, 
mając na swoim koncie 32 punkty. Dane licz-
bowe mogą sugerować, że to właśnie zespół 
z Opola może być faworytem tego meczu, 
jednak biorąc pod uwagę zapał często-
chowskich zawodniczek, wszystko może się 

zdarzyć. W ostatnim rozegranym spotkaniu 
podopieczne Andrzej Stelmacha i Anity 
Krzyczmonik gładko pokonały PWSZ Tarnów 
0:3. Kibice mają nadzieję, że takim samym 
wynikiem będą mogli cieszyć się również w 
sobotę.

Święta minęły i przy-
szedł Nowy Rok. Teraz 
uczniowie czekają z 
niecierpliwością na 
ferie zimowe, które roz-
poczną się w naszym 
w o j e w ó d z t w i e  
13 stycznia. Stowarzy-
szenie Sportowa 
Częstochowa zachęca 
do udziału w organi-
zowanych przez siebie 
półkoloniach, które 
będą odbywać się w 
Hali Sportowej Czę-
stochowa. Jeżeli 
zastanawiacie się, jak 
wypełnić czas dziecku 
w tym okresie, warto 
pomyśleć o tej właśnie 
opcji.

II Turnus Ferii Zimo-
wych odbywać będzie się 
w dniach 20-24 stycznia. 
Stowarzyszenie oferuje 
treningi piłki nożnej, gry 
i zabawy ruchowe, tre-
ningi niespodzianki, gry 
i zabawy umysłowo-in-
tegracyjne, konkursy z 
nagrodami, wykwalifiko-
waną kadrę, upominki dla każdego uczest-
nika, trzy posiłki dziennie, ubezpieczenie 
NNW oraz opiekę nad uczestnikami w godzi-
nach 7:00-15:30. Koszt to 370 złotych. Zapi-
sywać można dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  
www.sportowaczestochowa.pl lub pod nu-
merem tel.: 536-563-279.
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Raków Częstochowa

Plan przygotowań  
do rundy wiosennej

Obecnie piłkarze Rakowa przebywają 
na zasłużonych urlopach, ale klub 
przedstawił już plan przygotowań dla 
podopiecznych szkoleniowca Marka 
Papszuna do zbliżającej się rundy wio-
sennej Treningi mają rozpocząć się 7 
stycznia i będą rozłożone aż do 8 lutego 
– wtedy bowiem Czerwono-Niebiescy 
rozegrają mecz z Lechem Poznań.

-W tym czasie nasz zespół uda się na dwa 
obozy przygotowawcze oraz rozegra co naj-
mniej cztery sparingi – informuje klub. Ra-
mowy plan przygotowań przedstawia się 
następująco: 7.01 - rozpoczęcie przygotowań, 
9.01 - 14.01 - obóz przygotowawczy w Unie-
jowie, 17.01 - 31.01 - obóz przygotowawczy 
na Cyprze; mecze kontrolne: 19.01 - FC Ural, 
25.01 - FK Cukaricki, 28.01 - rywal do uzgod-
nienia, 30.01 - Żalgiris Kowno.

W ostatnich dniach poinformowano, że 
po ponad trzech latach współpracy odszedł 
drugi trener pierwszego zespołu Maciej 
Kędziorek. -Chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, z którymi miałem 
przyjemność współpracować w tym fanta-
stycznym dla klubu okresie. Razem przeży-
liśmy tu wiele niezapomnianych momentów. 
Odchodzi trener, ale zostaje kibic. Będę 
trzymał kciuki, by już niedługo Raków wrócił 
na L83. To miasto i ci kibice na to zasługują. 
Jeszcze raz dziękuje i do zobaczenia na pił-
karskim szlaku – tymi słowami pożegnał się 
z dotychczas pełnioną funkcją trener Maciej 
Kędziorek. Klub przypomniał, że szkolenio-
wiec wraz z zespołem awansował do I ligi, 

by następnie wejść do najwyżej ligi rozgryw-
kowej – Ekstraklasy. -Trenerze, dziękujemy za 
wszystkie lata spędzone w Rakowie. Ostatnie 
sukcesy i miejsce, w którym drużyna obecnie 
się znajduje, to także Twoja zasługa. Życzymy 
powodzenia w dalszej przygodzie z futbolem. 
Nie mówimy do widzenia, mówimy do zoba-
czenia na L83! -napisał zarząd klubu w ko-
munikacie na stronie internetowej.

Kolejna opublikowana informacja dotyczy 
nowego „nabytku” drużyny. Do czerwono-
-niebieskiego zespołu dołącza Chorwat Fran 
Tudor.  24-letni zawodnik, grający na pozycji 
prawego obrońcy przechodzi do częstochow-
skiego klubu na zasadzie wolnego transferu. 
Podpisany kontrakt obowiązywać ma do  
30 czerwca 2022 roku, przy czym klub za-
strzegł sobie możliwość przedłużenia umowy 
o kolejne dwa lata. - Fran Tudor urodził się 
w Zagrzebiu, mierzy 173 cm wzrostu i waży  
68 kg. Swoją przygodę z piłką zaczynał w 
drużynach juniorskich miejscowego Dinamo,  
a następnie trafił do NK Zagrzeb. Na początku 
sezonu 2014/2015 przeniósł się do Grecji, 
gdzie zaliczył krótki epizod w Panathina-
ikosie Ateny. Po pół roku powrócił do ojczyzny 
i dołączył do Hajduku Split. W latach 2015-
2019 wystąpił w 109 meczach chorwackiej 
ekstraklasy, w których zdobył 15 bramek i za-
notował 14 asyst. Fran Tudor jest także trzy-
krotnym reprezentantem Chorwacji, w której 
zadebiutował 11.01.2017 r. w meczu towa-
rzyskim przeciwko Chile – informuje klub.

Włókniarz ma prośbę

Poszukiwana muzyczna oprawa

KS Skra Częstochowa

Pierwsze transfery

Relacja MOSiR

Liga 40-latków

I Liga Kobiet

Częstochowianka vs. UNI Opole

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa

Aktywne ferie zimowe

Klub Włókniarz Częstochowa zwrócił 
się do kibiców z prośbą o nadsyłanie 
propozycji z utworami, który będą 
mogły posłużyć jako muzyczne udeko-
rowanie podwójnego biegowego 
zwycięstwa.  Swoimi pomysłami można 
podzielić się z klubem, pisząc na adres 
mailowy kbice@wlokniarz.com. Kibice 
mają na to czas do 31 stycznia.

-Drodzy Kibice! Już za cztery miesiące 
trybuny SGP Arena Częstochowa wypełnią 
się spragnionymi żużla fanami, a zawodnicy 
po zimowej przerwie, dostarczać nam będą 
niezapomnianych sportowych emocji. Każdy 
z Państwa, kto choć raz kibicował naszym 
lwom, wie, jak smakuje radość z podwójnego 
zwycięstwa żużlowców Włókniarza Często-
chowa. W nadchodzącym sezonie nie tylko z 

udziałem zawodników, którzy zdecydowali się 
reprezentować biało-zielone barwy, ale rów-
nież muzyki, chcemy sprawić, aby celebracja 
podwójnej wygranej trwała jeszcze długo po 
zakończonym biegu -informuje klub w spe-
cjalnym komunikacie i dodaje -Zwracamy się 
więc do Was z prośbą o pomoc. Jeżeli znacie 
utwór muzyczny, który w krótkim, kilkuse-
kundowym fragmencie może posłużyć jako 
muzyczne udekorowanie podwójnego biego-
wego zwycięstwa, prosimy, dajcie nam znać. 
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem 
mailowym kibice@wlokniarz.com. Spośród 
nadesłanych propozycji wybierzemy trzy pio-
senki, które oddamy pod Wasze głosowanie w 
dniu oficjalnej prezentacji naszej drużyny. Na 
Wasze maile czekamy do 31.01.2020.

Klub Skra Częstochowa poinfor-
mował o pierwszych zmianach w 
składzie. Do zespołu ponownie dołączy 
Michał Kieca, który już reprezentował 
barwy Skry w minionym sezonie, z kolei 
w drużynie nie zagra już Aleksander Je-
lonek, który wraca do MKS Kluczbork.

-Od 1 stycznia do kadry Skry dołączy Michał 
Kieca, który w minionym sezonie rozegrał w 
barwach naszego Klubu 33 spotkania ligowe. 
Michał, w naszym debiutanckim sezonie w 
rozgrywkach 2 ligi, był stabilnym punktem 
kadry. Spędził na boisku 1697 minut, zdobył 
4 gole i miał znaczny wkład w realizacji celu 
jakim było utrzymanie Skry w gronie dru-
goligowców – poinformował zarząd. Michał 
Kieca we wrześniu przedłużył kontrakt z 
pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec na 
okres trzech lat, jednak w rundzie jesiennej 
nie miał zbyt wielu okazji do gry. Na boisku 

w barwach Zagłębia wystąpił przez 16 minut 
w meczu pierwszej ligi z Niecieczą i 90 minut 
w przegranym spotkaniu z ŁKS-em Łódź w 
ramach Pucharu Polski. Zawodnik skorzystał 
z propozycji Skry i na mocy umowy transferu 
czasowego został zwolniony z reprezento-
wania barw sosnowieckiej drużyny. -Michała 
witamy ponownie w Skrze. Na pewno będzie 
solidnym wzmocnieniem na pozycji skrzy-
dłowego, czy też ofensywnego pomocnika  
o statucie młodzieżowca – cieszy się klub.  
W komunikacie na temat pierwszych ru-
chów transferowych poinformowano również  
o odejściu Aleksandra Jelonka, który do tej 
pory zajmował pozycję środkowego pomoc-
nika. Po półrocznym wypożyczeniu wraca on 
klubu MKS Kluczbork. Skra podziękowała 
Aleksandrowi za grę w barwach częstochow-
skiego klubu i życzyła sukcesów w dalszej 
przygodzie piłkarskiej.

W ostatniej kolejce Ligi 40-latków 
drużyna Volley wygrała z EKO-STAR 
Grodzisko 2:0, swoje spotkania przegrał 
natomiast zespół Flyspot, którego ry-
walem była Poczesna&Blachownia 
K&K. Mecz zakończył się wynikiem 1:2. 
Sami Swoi rozgrywali z kolei mecz z Au-
tomanią Mikrusem Mykanów i przegrali 
to spotkanie 0:2, podobnie jak Gmina 
Mykanów z Gminą Rędziny.

Po pierwszej rundzie liderem w całych 
rozgrywkach jest drużyna Poczesna&Bla-

chownia K&K. Następne mecze w ramach dru-
giej rundy rozpoczną się w sobotę 4 stycznia. 
W ramach 10. kolejki na boisku zmierzą się 
Sami Swoi z Gminą Mykanów, Vollet z Auto-
manią Mikrusem Mykanów, Flyspot z EKO-
-STAR Grodzisko, Poczesna&Blachownia 
K&K z Temidą. Pauzuje Gmina Rędziny. 11 
kolejka rozegrana zostanie już następnego 
dnia w niedzielę 5 stycznia. Gmina Rędziny 
podejmie wtedy Samych Swoich, Flyspot 
Gminę Mykanów, EKO-STAR Grodzisko zespół 
Poczesna&Blachownia K&K, a Temida dru-
żynę Volley.
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Rozwiązanie wyślij do dnia 09.01.2020 na adres email: 
konkursy@zycieczestochowy.pl

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilet na kinoteatr MUMIO !
KRZYŻÓWKA NR 18

POZIOMO: 1) wilcza jagoda; 2) popsuty, wadliwy; 3) 
zjednywanie zwolenników; 4) autor „Władcy pierścieni”; 
5) kobieta z ogonem; 6) tytuł naukowy; 7) liczba, przez 
którą się mnoży inną; 8) ciarki; 9) ciężarki do ćwiczeń; 
10) kraj z Hajfą; 11) stolica Kenii; 12) dawny młyn ze 
śmigłami; 13) łopata do węgla; 14) wskaźnik inteli-
gencji; 15) kojąca maść; 16) brak energii, zniechęcenie; 
17) tam czyszczą płaszcze; 18) zajmuje się badaniem 
grzybów; 19) ślepy bez pocisku; 20) w korycie; 21) jedna 
ze szkół buddyzmu chińskiego; 22) cieśnina między 
wyspami Honsiu i Hokkaido; 23) dawniej o samocho-
dzie; 24) spękanie skał, szczelina skalna; 25) motyw 
zdobniczy, arabeska; 26) drobny element; 27) placyk 
zieleni miejskiej; 28) region ze stolicą we Florencji; 29) 
mołdawska obszar z Komrat; 30) zajmuje się magią 
cyfr; 31) skwaśniały, nadpsuty; 32) metoda zdobienia 
przedmiotów metalowych w złotnictwie; 33) zły los, nie-
powodzenie; 34) wandelia inaczej

PIONOWO: 1) nieśmiałe pytanie; 13) kliniczny lub 
uzdrowiskowy; 15) tradycyjny bułgarski placek z serem 
sirene; 25) do pszeszczepu; 27) na mapie turystycznej; 
35) biurowy łącznik kartek; 36) Iwona dla bliskich; 37) 
pretensja, niechęć; 38) nacisk w wymowie; 39) gatunek 
pszenicy lub jęczmienia; 40) śpiący spacerowcz; 41) 
stolica Czadu; 42) stolica z pałacem Buckingham; 43) 
murarski przyrząd pomiarowy; 44) z podmiotem i orze-
czeniem; 45) sąsiadka Egiptu; 46) szybkość pracy; 47) 
Chinka lub Japonka; 48) rodzaj egzaminu w szkole 
wyższej; 49) stadium rozwojowe owada; 50) powoduje 
niedowidzenie; 51) żołnierz na rozpoznaniu; 52) dawny 
najemny robotnik rolny; 53) jednostka światłości, cd; 
54) stoi na stacji; 55) karciany kolor; 56) hodowlane 
grzyby; 57) niezawodowiec; 58) kuchenna przyprawa; 
59) upomnienie służbowe; 60) szkolna powieść; 61) 
gruby flamaster; 62) tankpaleta, paletokontener ina-
czej; 63) czyści i wygładza lodowisko; 64) naukowe 
przypuszczenie; 65) stolica Darfuru Południowego; 66) 
Krasiński, poeta

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.


