
26 zespołów z województwa śląskiego zakwalifikowało się do drugiego etapu 
olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. To naj-
większa liczba placówek w całej Polsce, która wystartuje w wojewódzkich 
zmaganiach. Wśród nich są dwie szkoły z Częstochowy i jedna w Lublińcu.  W przy-
gotowaniach uczniom może dopomóc gra planszowa „Specjalista ZUS”, która 
zawiera pytania z poprzednich olimpiad. 

   Ciąg dalszy na str. 3

Narodowy Bank Polski przekazał w darze dla Jasnej Góry złotą monetę  w 
kształcie kuli, wykonaną na jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. - Jest to najcenniejsza moneta, jaką kiedykolwiek NBP wyemitował, 
oczywiście z bardzo szczególnej okazji - podkreślała Barbara  Jaroszek, główny 
skarbnik NBP.  

   Ciąg dalszy na str. 3

Za 159 złotych

Kontrowersyjna przytulanka  
ze świętym Janem Pawłem II 
W sprzedaży internetowej oferowana jest plu-

szowa maskotka przedstawiająca Ojca Świętego 
- Jana Pawła II. Maskotka ma 43 centymetry, kosztuje 
ok. 159 zł i została wykonana przez fundację z 
Czańca. W internecie zawrzało.

 
- Papież Polak jest dla Ciebie autorytetem? Chcesz prosić 
Go o opiekę nad swoją rodziną i sprawić, by pamiętali o 
Nim również Ci najmłodsi? Przytul Jana Pawła II i szerz 
dobro w swojej rodzinie! Zainspiruj do życia na maksa in-
nych! - czytamy w ofercie w sklepie Fundacji. Przytulanka 
z wizerunkiem św. Jana Pawła II wykonana jest ręcznie „z 
miłością przez cudowne kobiety z fundacji” Ruah z Czańca. 
Fundacja ta specjalizuje się w przygotowywaniu przytu-
lanek świętych. W ten sposób zdobywa środki na swoją 
działalność, która jak mówią jej przedstawiciele uczy 
dzieci „jak uwielbiać Pana Boga w codziennym życiu”. 
Maskotka św. Jana Pawła II kosztuje 159 zł i można ją sper-
sonalizować umieszczając napis na stopie lalki. Przytulanki 
od niedawna dostępne są w trzech internetowych skle-
pach z dewocjonaliami i od kilku dni budzą kontrowersje. 
- O papieżu można z dziećmi rozmawiać, a nie bawić się 
nim, jak lalką - mówią oburzone mamy. - Ponadto ta ma-
skotka jest biała, szybko się ubrudzi. I co potem, mamy 
świętego Jana Pawła II w pralce uprać? Bulwersuje także 
cena przytulanek - 159 zł lub 149,90 zł. Internauci uważają, 
że jest ona zbyt wygórowana. 

Producentki z fundacji natomiast zapewniają, że swój 
projekt konsultowały z duszpasterzami z okolicy i pytały o 
przytulanki w Watykanie. - Maskotki nie są dewocjonaliami, 
nie zostały poświęcone - argumentują.

bea

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

PIĄTEK-NIEDZIELA, 31 STYCZNIA - 2 LUTEGO 2020 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 12 (1121)
Nr ISSN 22 99 4440

Dziś w numerze:
Aktualności  str. 1, 3-4, 6 

Nie przegap! str. 2, 16

Wieści z gmin str. 6

Rozliczamy PIT str.7  

Seniorzy w Auchan str. 8-9 

Szkoły str. 10

Fryzury str.11 

Motoryzacja str. 13 

Sport str.15

Od 28 lutego do 28 marca można składać w oddziałach regionalnych ARiMR 
wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Nabór 
przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych 
ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

  Ciąg dalszy na str. 4

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, 
technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to 
wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku 
pracy. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 

  Ciąg dalszy na str.  10

Na wsiach

250 tysięcy na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności

Olimpiada ZUS

Dwie szkoły z Częstochowy 
w kolejnym etapie

Dar dla Jasnej Góry

Złota moneta w kształcie... 
kuli

Sprawdź

Które zawody są najbardziej 
pożądane?

2582 kontrole domowych 
kotłowni i pieców przeprowa-
dzili w ubiegłym roku 
częstochowscy strażnicy 
miejscy. W 408 przypadkach 
odkryto nieprawidłowości. 
Funkcjonariusze w trosce o 
czyste powietrze kontynuują 
swoje działania również w tym 
roku. Do tej pory skontrolo-
wano 383 miejsca. 

Trwa sezon grzewczy. Choć 
zima jest wyjątkowo łagodna to i 
tak ogrzewamy swoje domy. - Nie 
wszyscy robią to jednak zgodnie 
z prawem. Mimo licznych komu-
nikatów oraz akcji społecznych i 
edukacyjnych zdarzają się osoby, 
które spalają śmieci oraz inne 
odpady w domowych piecach – 
mówi Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej. Dlatego, aby wy-
eliminować tego typu przypadki, 
częstochowscy funkcjonariusze 
- zgodnie z posiadanymi kompe-
tencjami prawnymi – kontrolują 
domowe kotłownie i piece. 

   Czytaj dalej na stronie 5

Stop smog

Strażnicy 
sprawdzają, 

czym 
palimy

Wszystko, co musisz 
wiedzieć o PIT  

za rok 2019
DO KIEDY ROZLICZYĆ PIT

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE PIT-0P
ULGI DLA MŁODYCH

PODATEK PIT - CO MOŻEMY ODLICZYĆ?
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ OPP

czytaj na stronie 7
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Skąd się bierze mowa niena-
wiści na tle różnic rasowych, 
narodowościowych czy wyzna-
niowych? Jak z nią walczyć? Co 
łączy ją z historią Kresów 
Wschodnich? Kwestie te wy-
jaśni projekt realizowany przez 
Wydział Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Często-
chowie oraz Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich. W 
ramach inicjatywy zorganizo-
wany zostanie cykl wystaw 
połączony z prelekcjami.  

Wydział Prewencji KMP w Czę-
stochowie w ramach realizowanych 
działań profilaktycznych zajmuje się 
przeciwdziałaniem propagowaniu 
faszyzmu i innych ustrojów tota-
litarnych oraz mową nienawiści z 
tym związaną. - Do najważniejszych 
miejsc występowania mowy niena-
wiści zaliczamy przede wszystkim 
nasze społeczeństwo, środowisko, 
w którym żyjemy na co dzień, 
media oraz internet – mówi sierż.
szt. Kamil Sowiński w Wydziału Pre-
wencji. - W swoich działaniach sku-
piamy się przede wszystkim na tym 

ostatnim. Chodzi głównie o hejt. 
Zastanawialiśmy się, w jaki sposób 
możemy nadać naszym działaniom 
większy sens. I w ten oto sposób 
nawiązaliśmy współpracę z panem 
Adamem Kiwackim, prezesem To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschodnich 
Oddział w Częstochowie – wyjaśnia. 

Nasz częstochowski oddział To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschodnich 
skupia się głównie na współpracy z 
młodzieżą i szerzeniu dorobku kul-
turowego i naukowego. - To przecież 
na Kresach znajdowały się najlepsze 
polskie uczelnie. Do tego znakomity 
teatr, kabaret – przypomina Adam 
Kiwacki. - Rokrocznie wiosną orga-
nizujemy cykl „Dni Lwowa i Kultury 
Kresowej”. W jego ramach odby-
wają się różne wycieczki, wyprawy, 
konkursy, prelekcje. Naszym sztan-
darowym przedsięwzięciem jest 
Bieg Orląt, w którym biorą udział 
wyłącznie dziewięcioletnie dzieci. 
W ten sposób młodzi biegacze po-
kazują, że pamiętają o „Orlętach 
Lwowskich” - dodaje Adam Kiwacki.

Co zatem łączy mowę nienawiści 
z historią Kresów Wschodnich? 
- Bardzo wiele. To właśnie niena-
wiść, podsycanie nacjonalizmów 
doprowadziło do dramatów i ludo-

bójstwa. Wszystko zaczęło się od 
z pozoru niewinnych konfliktów. 
Dlatego chcemy pokazać młodym 
ludziom, że szczęśliwy świat może 
runąć z dnia na dzień. Lwów jest 
na to doskonałym przykładem. To 
właśnie w tym mieście  były cztery 
katedry, gdzie swoje wyznania miały 
cztery najważniejsze religie. Wszyscy 
żyli ze sobą w symbiozie. Wszech-
obecna tam wielonarodowość była 
piękna. Niestety jednak - na skutek 
różnych zjawisk związanych z sze-
rzeniem nienawiści – wszystko za-
kończyło się dramatem. Czy można 
zatem lepiej dotrzeć do młodzieży 
niż za pomocą żywych przykładów? 
- tłumaczy Adam Kiwacki. 

W ramach współpracy zorga-
nizowany zostanie cykl czterech 
wystaw, podczas których prezen-
towany będzie nasz dorobek na 
Kresach. Adresowane one będą 
głównie do młodzieży. Pierwszą 
zaplanowano 18 lutego w auli w 
KMP w Częstochowie. Wydarzeniu 
towarzyszyć będą dwie prelekcje 
– właśnie Adama Kiwackiego oraz 
policjantów z Wydziału Prewencji. 
- Za sprawą wspólnego programu 
chcemy przeciwdziałać propago-
waniu faszyzmu i innych ustrojów 
totalitarnych oraz przestępstwom 
nawoływania do nienawiści na tle 

różnic narodowościowych, etnicz-
nych, rasowych czy wyznaniowych 
- podkreśla Artur Włodarski Na-
czelnik Wydziału Prewencji KMP 
w Częstochowie. - Polska jest na 
drugim miejscu w Europie pod 
względem samobójstw dzieci i mło-
dzieży. Przed nami są tylko Niemcy. 
Wiele z nich jest spowodowanych 
właśnie mową nienawiści. Pamię-
tajmy, że  pomówienia, rozsiewanie 
plotek to również mowa niena-
wiści. Może ona powodować stany 
lękowe, a nawet stany depresyjne. 
Na przykładzie historii chcemy po-
kazać, że czasem wystarczy tak nie-
wiele, żeby doprowadzić do czegoś 
dużo gorszego. Jeśli zapomnimy 
historię, to na pewno się ona po-
wtórzy – podsumowuje sierż.szt. 
Kamil Sowiński.

Katarzyna Gwara

Kresy Wschodnie

Jeśli zapomnimy historię, to na pewno się powtórzy

Wydarzenie adresowane jest 
głównie do młodzieży. Jednak 
mogą wziąć w nim udział wszyscy. 
Kolejne wystawy zaplanowano 
w marcu, kwietniu i czerwcu. 
Ostatnie spotkanie ma być połą-
czone z koncertem. Szkoły chcia-
łyby uczestniczyć w projekcie, 
proszone są o kontakt z Wy-
działem Prewencji. 

Częstochowa

Wiewiórki zadomowiły się 
na drzewach na Północy

Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miasta informuje, że do końca lu-
tego przy okazji odbioru odpadów 
biodegradowalnych będzie można 
pozbyć się także bożonarodzenio-
wych choinek.

Zbiórka choinek z zabudowy 
jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej odbędzie się zgodnie 
z harmonogramem odbioru 
odpadów biodegradowalnych. 
W przypadku większej ilości 
drzewek w zabudowie wielo-

rodzinnej, zostaną one zabrane 
zgodnie z możliwościami trans-
portowymi odbierającego od-
pady.

Harmonogramy odbioru od-
padów znajdziemy na stronie 
magistratu.

Do końca lutego

Możesz oddać choinkę

Olimpiada ZUS

Dwie szkoły z Częstochowy  
w kolejnym etapie

- Rudzielce zaglą-
dają nam prawie do 
okien, skaczą po 
drzewach i szukają 
pożywienia - zdradza 
mieszkanka jednego 
z bloków przy ul. 
Gombrowicza w Czę-
stochowie. Mowa o 
wiewiórkach, które 
„zadomowiły się” na 
Północy.

 
Wiewiórki nie mieszkają 
w dziuplach, budują 
sobie gniazda w koro-
nach drzew, zazwyczaj 
w rozwidleniu gałęzi. 
Ich domki powstają z 
trawy, gałązek i mchu. 
Do tej pory zwierzątka 
te można było spotkać 
w parku jasnogórskim, 
lecz najwyraźniej posta-
nowiły poszukać sobie 
schronienia na drzewach rosnących 
między blokami w dzielnicy Północ. 
- Przychodzą rano, skaczą po drze-
wach, przechadzają się po traw-
nikach, zaglądają na balkony 
- twierdzi Barbara Jach, miesz-
kanka dzielnicy Północ. - Być może 
szukają u ludzi orzechów, jakiś 
ziaren, najwyraźniej są głodne. 
Wiewiórki, jak mówią biolodzy nie 
zapadają w typowy sen zimowy. 
Przesypiają okresy największych 
mrozów, budząc się gdy tylko 
zrobi się trochę cieplej. Wtedy 
wychodzą ze swoich gniazd w 
poszukiwaniu schowanego wcze-
śniej pożywienia. - Zimy nie mamy, 
to i wiewiórki nie zapadły w sen. 
Pewnie dlatego grasują po oko-
licy - śmieje się pan Waldemar. 
Głodne wiewiórki często przy-

chodzą do domostw w poszuki-
waniu czegoś do jedzenia. Zjadają 
ziarno z ptasich karmników. - Jeśli 
chcemy je dokarmiać, musimy pa-
miętać o tym, że zwierzęta szybko 
przyzwyczają się do naszej pomocy 
i mogą potem zrezygnować z sa-
modzielnego poszukiwania poży-
wienia - informują weterynarze. 
- Dokarmiajmy je więc tylko wtedy 
gdy zaobserwujemy, że długo szu-
kają jedzenia, a ziemia jest zbyt 
zmarznięta, aby mogły w niej kopać. 
Podczas karmienia wiewiórek 
trzeba ponadto uważać aby łakome 
rudzielce nas nie pogryzły, wie-
wiórki bowiem często są nosicie-
lami wścieklizny. W razie ugryzienia 
należy szukać pomocy u lekarza.

bea 
zdj. Wiewiórki szukają pożywienia na 

osiedlach

 Dokończenie ze str.  1 
Konkurs składa się z trzech 

etapów. W pierwszym, szkolnym, 
etapie wszyscy uczniowie pisali 
testy samodzielnie, a dopiero po 
ich ocenie wybrano trzy najlepsze 
prace. Po podliczeniu punktów do 
wojewódzkiego etapu dostali się 
uczniowie z częstochowskiego IX 
LO im. Cypriana Norwida i Zespołu 
Szkół im. Jana Kochanowskiego 
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cąco-Technicznych w Lublińcu. 
Wszyscy oni wraz z pozostałymi 
23 zespołami z innych regionów 
Śląska zmierzą się 20 marca w Cho-
rzowie w etapie wojewódzkim. Tyle 
tylko, że w marcu będą już działać 
jako drużyna.

- Zwycięskim zespołom ser-
decznie gratulujemy. Młodzi ludzie 
musieli się wykazać sporą wiedzą, 
bo konkurencja była ogromna. W 
tej edycji wystartowało 143 szkoły 
z całego województwa. To najwięcej 
w całej Polsce. W grudniu do etapu 
szkolnego zasiadło blisko 5 tysięcy 
uczniów. Z terenu oddziału ZUS w 
Częstochowie wystartowało 674 
uczniów z 19 szkół - mówi Beata 

Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.  

Zagraj w „Specjalistę ZUS”
Młodzież ma teraz półtora mie-

siąca na przygotowanie do wo-
jewódzkiego etapu. Co ciekawe, 
pomocnym narzędziem do nauki 
przepisów o ubezpieczeniach spo-
łecznych może być gra planszowa 
„Specjalista ZUS” wymyślona przez 
Barbarę Muc, pracownika chorzow-
skiego ZUS. - Jestem przekonana, 
że rozegranie kilku partii tej gry 
pomoże uczniom przygotować 
się do olimpiady, tym bardziej że 
niektóre pytania użyte w grze po-
chodzą z testów, które rozwiązywali 
olimpijczycy w poprzednich latach - 
przekonuje rzeczniczka. Gra została 
także pozytywnie zaopiniowana 
przez metodyka nauczania, który 
poleca ją także dla uczniów o spe-
cjalnych potrzebach (np. z diagnozą 
ADHD).

Elitarna wiedza
Przeciętny Polak traktuje tema-

tykę ubezpieczeń społecznych jako 
wiedzę elitarną, zarezerwowaną 
tylko dla specjalistów. Uczniowie 

biorący udział w projektach eduka-
cyjnych ZUS łamią ten stereotyp i 
chętnie uczą się o ZUS. - Zajęcia z 
ubezpieczeń społecznych wyróżnia 
przyjazna forma i prosty język, bo 
o rzeczach ważnych trzeba mówić 
łatwo i zrozumiale. Co więcej przy-
gotowaliśmy dla młodzieży cie-
kawe podręczniki z tej tematyki. 
Są one na tyle uniwersalne, że w 
domach uczniów stały się podsta-
wowym źródłem wiedzy o ZUS, o 
czym niejednokrotnie wspominała 
nam młodzież - dodaje rzeczniczka. 

Laptopy, tablety i indeksy na 
uczelnie

Olimpiada wiedzy o ubezpie-
czeniach społecznych to konkurs 
organizowany przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych już od kilku 
lat. Co roku cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Na zwycięzców 
finału czekają laptopy, tablety i 
czytniki e-booków. Laureaci po-
ziomu ogólnopolskiego konkursu 
mogą liczyć na indeks na uniwer-
sytet lub dodatkowe punkty w re-
krutacji na dobrą uczelnię w kraju. 

Oprac. Katarzyna Gwara
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 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Chór Filharmonii Częstochowskiej

Płyta naszych 
artystów z szansą 

na Fryderyka
Płyta Chóru Filharmonii Czę-

stochowskiej Collegium 
Cantorum „Romuald Twar-
dowski. Sacrum. Profanum” ma 
szansę na tegorocznego Fryde-
ryka. Została nominowana w 
kategorii Album Roku Muzyka 
Chóralna.

Płyta, nagrana w 2019 roku, jest 
efektem współpracy Chóru Filhar-
monii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum pod dyrekcją Janusza 
Siadlaka i samego kompozytora – 
Romualda Twardowskiego. To nie 
tylko tytułowe zbliżenie wartości 
sacrum i profanum, ale również spo-
tkanie dwóch wybitnych osobistości 
– kompozytora i dyrygenta.

Album „Sacrum. Profanum” – dofi-
nansowany przez Urząd Miasta Czę-
stochowy oraz Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Muzyczny Ślad” – zwraca 
uwagę na ważny i pokaźny wkład 
Twardowskiego w rozwój polskiej 
muzyki chóralnej. Dlatego możemy 
posłuchać utworów pochodzących. 
z różnych okresów twórczości kom-
pozytora, jak chociażby: „Nokturny” 
I i II (z 1960 roku), „Kołysanki” I i II 
(1960), „Carmina de mortuis” (1961), 
„La-mentationes” (1979), „Mały kon-
cert na orkiestrę wokalną” (1988) 
i „Wsiakoje dychanije” (1996), ale 
również młodsze kompozycje, takie 
jak „Chwali, dusze moja, Gospoda” 
(2000), „Błago-sławi dusze moja, 
Gospoda” (2005), „Cantus sancti Ca-
simiri” (2012) czy też „Exultate, jubi-
late” (2017). Na albumie znajduje się 
zatem muzyka zarówno świecka, jak 
i sakralna.

Katarzyna Gwara

Na wsiach

250 tysięcy na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności

Tak poznały się pary z naszego miasta

Dwie niezwykłe historie miłosne  
mieszkańców Częstochowy!

 Dokończenie ze str.  1
O premię może ubiegać się rolnik, 

małżonek rolnika lub domownik, 
który m.in. podlega ubezpieczeniu 
w KRUS w pełnym zakresie nieprze-
rwanie co najmniej od 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. - Po-
nadto rolnik musi mieć przyznaną 
jednolitą płatność obszarową do 
użytków rolnych wchodzących w 
skład gospodarstwa za 2019 r., 
a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć 
przyznaną taką płatność za 2020 r. 
W tym drugim przypadku dokument 
potwierdzający przyznanie jedno-
litej płatność obszarowej za 2020 
r. można dostarczyć na etapie skła-
dania wniosku o wypłatę premii – 
wyjaśniają przedstawiciele ARiMR. 

Od ubiegłego roku o pomoc 
mogą ubiegać się również te osoby, 
które przez 24 miesiące poprzedza-

jące złożenie wniosku, miały zawie-
szoną lub zakończoną pozarolniczą 
działalność gospodarczą oraz te, 
które swój biznes na wsi już pro-
wadzą i chcą go rozszerzyć o nowy 
rodzaj działalności.

Katalog działalności gospodar-
czych objętych wsparciem jest sze-
roki i obejmuje usługi, produkcję 
czy sprzedaż różnych produktów 
niezwiązanych z rolnictwem.

Wysokość pomocy zależy od liczby 
nowo utworzonych miejsc pracy. W 
przypadku utworzenia jednego miejsca 
pracy można liczyć na otrzymanie 
bezzwrotnej premii w wysokości  150 
tys. zł, przy dwóch nowych miejscach 
pracy premia wzrasta do 200 tys. zł,  
a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej jest wypłacana 
w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) 
rolnik otrzyma, gdy spełnieni wa-

runki określone w wydanej decyzji o 
przyznaniu pomocy. Będzie miał na 
to 9 miesięcy (liczone od dnia do-
ręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. 
premii wpłynie na jego konto po 
rozliczeniu realizacji biznesplanu. 
Na złożenie wniosku o płatność dru-
giej raty pomocy przewidziano mak-
symalnie dwa lata (liczone od dnia 
wypłaty pierwszej części premii) i nie 
później niż do 31 sierpnia 2023 r.

Co ważne: 70 proc. kwoty premii 
musi być wydane na inwestycje w 
środki trwałe, czyli np. zakup ma-
szyn i urządzeń, środków transportu 
czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. 
można przeznaczyć na wydatki bie-
żące związane z rozpoczęciem działal-
ności. Beneficjent po zarejestrowaniu 
działalności gospodarczej może pozo-
stać w KRUS do dnia złożenia wniosku 
o wypłatę drugiej raty premii.

Katarzyna Gwara

Walentynki już za niespełna 
dwa tygodnie, święto zakocha-
nych będzie obchodzić 
w naszym mieście tysiące 
mieszkańców. Postanowiliśmy 
zatem spytać w jakich okolicz-
nościach poznali swoją drugą 
połówkę nasi mieszkańcy. Opi-
szemy dwie niezwykłe historie 
miłosne częstochowian.

Pierwszy swoją historią posta-
nowił przedstawić nam Bartosz. Jak 
sam mówi, od pierwszego przypad-
kowego spotkania z Klaudią do randki 
minęło ponad 5 lat i jak zaznacza 
- wszystko to wydarzyło się przypad-
kiem i nie było proste. Jak zatem do 
tego doszło? 

ŻC: Bartek, z tego co wiem. hi-
storia Twojej znajomości z Klaudią 
ma już ponad 6 lat. Klaudia zna 
ciebie od roku, a ty ją od 6 lat. Jak 
to jest możliwe?  

Bartosz: Moja historia jest skompli-
kowana. 6 lat temu, jak co weekend 
wybrałem się ze znajomym na zakupy 
do jednego z częstochowskich cen-
trów handlowych. Zrobiliśmy zakupy, 
a następnie wyszliśmy na pasaż i tam, 
na jednej z wysepek, zobaczyłem ją! 
Często się słyszy o miłości od pierw-
szego wejrzenia, o hipnotyzującym 
spojrzeniu, czy czarującym uśmiechu, 
ale często utożsamia się to z histo-
riami z filmów. Pierwszy raz miałem 
coś takiego na żywo, w interakcji 
z drugim człowiekiem.

ŻC: Podszedłeś do tego stoiska? 
Bartosz: Tak, ale chyba tylko dlatego, 
że był ze mną mój przyjaciel. W innym 
przypadku bym się chyba nie odważył. 
Rozmowa z Klaudią przebiegła przy-
jemnie, uśmiechnięta dziewczyna, 
od której biło ciepło, ale też można 
było wyczuć dystans. Kupiłem od niej 
kilka oscypków oraz obwarzanek. Na 
oscypki miałem ochotę, jednak na ob-
warzanki niekoniecznie. Wtedy dużo 

ćwiczyłem, trzymałem dietę. Mimo 
tego, co weekend, odwiedzałem jej 
stoisko i kupowałem pieczywko, któ-
rego nie jadłem. Był to tylko pretekst 
do rozmowy, żeby zamienić z nią kilka 
zdań. Zaraz po zakupach jechałem 
do Parku Jasnogórskiego i karmiłem 
nim kaczki. Robiłem tak przez kilka 
następnych weekendów.

ŻC: Udało się w końcu umówić na 
spotkanie z Klaudią?

(Bartosz) Niestety nie, oprócz imienia 
nie udało mi się nic dowiedzieć 
o Klaudii. Nie znałem numeru, nie 
znałem również nazwiska. Nasz kon-
takt urwał się, z chwilą, kiedy Klaudia 
przestała tam pracować, jednak za-
padła mi mocno w pamięć. Pamiętam, 
że przez pierwszy rok myślałem o 
Klaudii praktycznie codziennie. Wy-
warła na mnie piorunujące wrażenie, a 
jej spojrzenie i uśmiech zapadły mi na 
długo w pamięci. 

ŻC: Jak do tego doszło, że w końcu 
udało się wam spotkać? 

Bartosz: Rok po tej sytuacji, mój zna-
jomy udostępnił zdjęcie, na którym 
oznaczył właśnie Klaudie. To było 
zdjęcie bodajże ze studiów. W końcu 
wiedziałem kim jest tajemnicza 
dziewczyna. Okazało się jednak, że 
jest w związku. Dla mnie sytuacja 
była już jasna i klarowna. Przełom 
nastąpił po czterech latach. Prze-
glądając Facebooka wyświetlił mi 
się profil Klaudii, w proponowanych 
znajomych - wspomnienia powróciły. 
Z ciekawości wszedłem na jej profil 
zobaczyć, jak teraz wygląda. Pierwsze 
co mi się rzuciło w oczy to brak zdjęć 
z chłopakiem. 

ŻC: Zaryzykowałeś i napisałeś? 
Bartosz:Tak, zdecydowałem się na-
pisać, aczkolwiek nie dawałem sobie 
żadnych szans. Klaudia już wtedy 
była niesamowicie atrakcyjną ko-
bietą, teraz jeszcze bardziej. Zdałem 
sobie sprawę, że facetów takich jak 
ja kręci się dookoła niej cała masa, a 

ja? Nie ma co ukrywać, mi było daleko 
do formy, którą prezentowałem 5 lat 
temu, a jak wiadomo wtedy Klaudia 
nie zwróciła na mnie uwagi. Zakła-
dałem, że nawet nie odczyta tej wia-
domości. 

ŻC: Co było w tej wiadomości? 
Bartosz: Zwyczajne „Hej” plus 
wzmianka o oscypkach (śmiech) 

ŻC: Klaudia kojarzyła Cię po tylu 
latach? 

Bartosz: Zupełnie nie, nawet teraz 
jak rozmawiamy, to mówi, że nie pa-
mięta, żeby kiedykolwiek z taką osobą 
rozmawiała. Natomiast rozmowa 
przebiegała nam bardzo fajnie. Po 
tygodniu zaproponowałem spotkanie, 
zwyczajny spacer. Przegadaliśmy 
beztrosko na ławce wiele godzin. 
Piękne uczucie...

(ŻC) Dziś już ze sobą jesteście 
dłuższy czas. Jak zamierzacie 
spędzić zbliżające się Walentynki. 

Bartosz: Kobiety z reguły uwielbiają 
całą otoczkę Walentynek. Drobne pre-
zenty, bukiet róż, potem dobra kolacja. 
Ja nie przepadam za tłumami w na-
szych restauracjach, a nie ma co się 
oszukiwać, dobrych restauracji w mie-
ście, jak na lekarstwo, a chętnych na 
zjedzenie czegoś dobrego naprawdę 
wielu. Dlatego w tym roku Walentynki 
spędzimy w górach, w domku, gdzie 
będę mógł samemu przygotować 
jakąś wyjątkową kolację dla Klaudii, 
a kwiatów i dobrego wina też nie za-
braknie. 

Miłość nie jedno ma imię, o czym 
przekonał się kolejny z naszych 
czytelników. Artur jest projek-
tantem wnętrz, w jednej z często-
chowskich firm wykończeniowych. 
Jak poznał Karolinę? Na jednej z 
realizacji. Mało brakowało, a jego 
starania poszły by na marne. Po-
znajcie jego historię! 

ŻC: Twoja historia mogła skończyć 

się jeszcze przed tym nim tak na-
prawdę się zaczęła. 

Artur: Dwa czynniki miały na to klu-
czowy wpływ. Pierwszy to ten, że to 
nie ja miałem jechać na budowę, a 
projektant, który od początku robił ten 
projekt. W tym dniu znajomy był nie-
dyspozycyjny, zaraz po przyjściu do 
pracy dostał ważny telefon i musiał 
wrócić do domu. Szef wysłał mnie, ale 
to nie koniec gaf jakie miały miejsce. 
Budowa domu jednorodzinnego, oj-
ciec z dwoma córkami. To był dom dla 
jednej z nich, druga - Karolina towarzy-
szyła ojcu. 

ŻC: Jaka była druga gafa tego 
dnia?

Artur: Na samym początku, gdy 
wszedłem na budowę rzuciła mi się 
w oczy przepiękna brunetka, jednak 
wszystkie szczegóły omawiałem z jej 
ojcem, dziewczyny były w innym po-
mieszczeniu. W pewnym momencie 
ojciec dziewczyn zawołał Monikę, 
potrzebował dokumentacji, którą 
dziewczyny miały. Przyszła ta urocza 
brunetka. Pomyślałem - super, ma na 
imię Monika. 

ŻC: Jesteś z Karoliną, a przyszła 
Monika?

Artur: Skomplikowane, prawda? Za-
wołał Monikę, ale przyszła Karolina. 
Monika wtedy była zajęta i posta-
nowiła wyręczyć się młodszą o 7 lat 
siostrą. To mnie wtedy wprowadziło w 
błąd-uznałem, że Karolina ma na imię 
Monika. 

ŻC: Co się potem wydarzyło? 
Artur: Pasmo nieszczęść (śmiech). 
Po powrocie do domu biłem się 
z myślami, że mogłem jednak do niej 
zagadać, lub cokolwiek. Postawiłem 
jednak na proste rozwiązanie i zamó-
wiłem pocztę kwiatową. Adresowaną 
dla Moniki. Jednego z pracowników, 
ekipy wykończeniowej a mianowicie 
mojego brata poprosiłem, by uważnie 
słuchał co mówi siostra Karoliny o re-
akcji na kwiaty. 

ŻC: Co mówiła? 
Artur: Była zaskoczona, bo w końcu 
była mężatką. Mój brat uratował sy-
tuację. Nakierował Monikę, że chyba 
Romeo pomylił imiona, jednocześnie 
zdradzając tego „romantyka”, który 
wysłał kwiaty. Śmieszne jest też to, że 
dziewczyny na początku myślały, że to 
mój brat jest nadawcą, zastanawiały 
się skąd pracownik jest tak doskonale 
poinformowany o całej sytuacji. 

ŻC: Jak doszło do pierwszej 
randki? 

Artur: Dostałem wiadomość na mes-
sengera z podziękowaniem za kwiaty 
i drobną sugestią, żeby przy zapro-
szeniu na kawę również nie pomylić 
imion. Ta wiadomość była dla mnie 
jednoznaczna. Zaproponowałem 
kawę właściwej osobie (śmiech). 

ŻC: Jesteście związkiem z dużym 
stażem, macie dwie cudowne 
córki. Jak zatem spędzicie walen-
tynki? 

Artur: Córki zostawiamy w ten dzień u 
rodziców i wspólnie z Karoliną wycho-
dzimy do kina oraz na kolację. Oczy-
wiście tego dnia nie może zabraknąć 
jakiegoś drobnego upominku.

UWAGA 
KONKURS!

A Wy drodzy czytelnicy, 
jak poznaliście swoją mi-
łość? Opiszcie Waszą hi-
storię i wyślijcie ją na adres: 
redakcja@zycieczestochowy.pl 
Może to być krótkie opowiadanie, 
wywiad, rymowanka. Te najbar-
dziej romantyczne, zaskakują 
opublikujemy na naszych ła-
mach. Najlepszy – naszym zda-
niem – autor otrzyma nagrodę. 
Rozwiązanie konkurs nastąpi... 
14 lutego. 
Zachęcamy do zabawy!
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 Dokończenie ze str. 1
Moneta w kształcie kuli, która zo-

stała wykonana z 7 uncji czystego 
złota próby 999, jest nasycona 
patriotycznymi symbolami, ople-
ciona cytatem z polskiego hymnu 
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy 
my żyjemy”. Przygotowana została 
w 2018 roku z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości. Wydana 
została w ilości tylko 100 sztuk, a 
jedna z nich została przekazana do 
Skarbca jasnogórskiego.

W imieniu prezesa NBP Adama 
Glapińskiego monetę na ręce gene-
rała Zakonu o. Arnolda Chrapkow-
skiego przekazała Barbara Jaroszek, 
główny skarbnik Narodowego 
Banku Polskiego i dyrektor Depar-
tamentu Emisyjno-Skarbcowego. - 
Jest to najcenniejsza moneta, jaką 
kiedykolwiek NBP wyemitował, 
oczywiście z bardzo szczególnej 
okazji. Proszę jednak pamiętać, 
że oprócz wartości, która ona re-
prezentuje, oddanej w kruszcu 
– mówimy tutaj o 7 uncjach złota 
– najważniejsze jednak jest to, co 
za nią stoi – a stoi za nią duma z 
tego, że możemy świętować 100-
lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości, dlatego znajdujemy 
się w tym miejscu, żeby tę wdzięcz-

ność w sposób szczególny wyrazić 
– mówiła Barbara Jaroszek, główny 
skarbnik NBP. - Najważniejsze jest 
dla nas to, w tym szczególnym 
miejscu, jakie stoją za tym emocje, 
i jak moneta ta, ta jedna szczególna 
spośród stu, ma wyrażać naszą 
wdzięczność – dodała.

Jasna Góra jest pierwszym miej-
scem, któremu NBP przekazał w 
darze tę unikatową monetę. - Jest 
to pierwsza moneta, która w ogóle 
jest przekazywana nieodpłatnie 
jakiemukolwiek miejscu, instytucji 
w Polsce. Oczywistym jest, że NBP 
rozpoczyna w ten sposób okazy-
wanie swojej wdzięczności za od-
zyskanie niepodległości właśnie w 
tym miejscu – podkreśliła Barbara 
Jaroszek.

Moneta ma nietypowy kształ – 
kuli. NBP w ten symboliczny sposób 
chciał wyrazić  nieskończoność nie-
podległości Polski. Dzięki temu też 
na monetę można było nanieść i 
przypomnieć kilka ważnych faktów. 
Do tej pory nigdy taka moneta nie 
została wyemitowana przez NBP. 
- Moneta będzie umieszczona w 
konkretnej gablocie, i będą ją mogli 
oglądać wszyscy pielgrzymi, którzy 
przybywają na Jasną Górę – za-
pewnił o. Mariusz Tabulski.

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny zaprasza na dzień 
otwarty, podczas którego bę-
dzie można dowiedzieć się 
więcej o leczeniu raka piersi. W 
ramach wydarzenia, które od-
będzie się w najbliższy wtorek 
(4.02.), zaplanowano spotkania 
z lekarzami, psychologami, a 
także kosmetologami. Pla-
cówka zachęca do udziału 
wszystkich, dla których istotna 
jest tematyka leczenia oraz 
profilaktyki nowotworów.

W dniu otwartym udział wezmą 
m.in. lekarze, psycholog i kosme-
tolodzy, z którymi każdy zaintere-
sowany będzie mógł porozmawiać, 
zadać pytania i otrzymać bezpłatną 
konsultację. Organizując to wy-
darzenie, placówka chce zwrócić 
uwagę na problematykę chorób 
onkologicznych oraz uświadamiać 
mieszkańców regionu jak sku-
tecznie radzić sobie z ich konse-
kwencjami.

– Podczas dnia otwartego nasi 
specjaliści podzielą się z uczest-
nikami swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Lekarze będą uczyć 

samobadania i opowiedzą o tym, na 
jakie objawy należy zwracać uwagę. 
Psycholog wyjaśni jak skutecznie 
radzić sobie z nowotworem, aby 
wrócić do normalnego życia i pracy. 
Z kolei kosmetolodzy poinformują 
w jaki sposób retuszować skutki 
choroby dzięki zastosowaniu odpo-
wiedniego makijażu – wylicza Bar-
bara Halkiewicz, Kierownik Ośrodka 
Szkoleń i Promocji w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. NMP 
w Częstochowie.

Wydarzenie odbędzie się 4 lu-
tego między godz. 9:00 a 12:00 w 
głównej siedzibie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 
104/118 (budynek D, parter).

Dzień Otwarty Ośrodka Leczenia 
Raka Piersi – Jurajskiego Centrum 
Onkologii na Parkitce organizowany 
jest we współpracy ze Stowarzysze-
niem Częstochowskie Amazonki. 
4 lutego obchodzony jest bowiem 
Światowy Dzień Walki z Rakiem.

 Dokończenie ze str. 1
 Spalane śmieci m.in.: plastiki, 

stare ubrania, lakierowane drewno 
itp. przyczynia się przecież do zanie-
czyszczenia powietrza i tym samym 
powstania smogu, który jest groźny 
dla zdrowia ludzi. - W 2017 roku w 
naszym województwie weszła w 
życie uchwała antysmogowa, która 
zabrania palenia w domowych 
kotłowniach m.in. mułem, flotem, 
węglem brunatnym czy mokrym 
drewnem. W domowych piecach nie 
wolno też spalać śmieci – przypo-
mina Artur Kucharski. 

Tylko w ubiegłym roku często-
chowscy strażnicy miejscy przepro-
wadzili na terenie naszego miasta 
2582 kontrole domowych palenisk. 

- Ujawnili 408 nieprawidłowych 
przypadków. Łącznie nałożono 142 
mandaty karne oraz skierowano 6 
wniosków o ukaranie do sądu. 260 
osób zostało pouczonych. Nato-
miast tylko w tym roku skonstrolo-
wano 383 miejsca – podsumowuje 
Artur Kucharski.

Przy tej okazji przypominamy, że 
częstochowska straż miejska może 
skontrolować tylko posesje na te-
renie naszego miasta. Poza jego 
granicami zgłoszenia dotyczące 
spalania śmieci lub innych niele-
galnych substancji w domowych 
piecach należy zgłaszać do właści-
wych urzędów lub działających na 
terenie tych gmin służb, mających 
kompetencje do prowadzenia ta-
kich kontroli. 

Dar dla Jasnej Góry

Złota moneta  
w kształcie... kuli

Leczenie raka piersi

Parkitka zaprasza na dzień otwarty

Lubliniec

Usłyszał dwanaście zarzutów
Dziesięć lat za kratkami grozi 29-latkowi, który 

został zatrzymany przez lublinieckich policjantów. 
Mężczyzna oskarżony jest o liczne kradzieże i oszu-
stwa. W sumie usłyszał dwanaście zarzutów. 
Wszystko wskazuje na to, że osób pokrzywdzonych 
przestępczą działalnością 29-latka może być dużo 
więcej. Z tego też powodu policjanci prowadzący 
sprawę apelują o zgłaszanie się ofiar oszusta do 
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podej-
rzany w ubiegłym roku na terenie powiatu lublinieckiego do-
puścił się szeregu przestępstw, w tym kradzieży i oszustw. - W 
maju włamał się do jednego z garaży na terenie Lublińca, z 
którego ukradł kompresor o wartości 5 tys. zł. W tym samym 
czasie miał też dokonać przywłaszczenia sprzętu elektro-
nicznego o wartości 1400 zł. W lipcu i sierpniu ukradł 
dwa telefony komórkowe oraz przywłaszczył sobie rower 
trekingowy – wylicza mł. asp. Michał Sklarczyk, oficer pra-
sowy lublinieckich policjantów. Funkcjonariusze prowa-
dzący sprawę ustalili, że 29-letni mieszkaniec Lublińca 
działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wy-
łudzał od różnych osób pieniądze pobierając zaliczki za 
towary, których nigdy nie miał zamiaru dostarczyć – np. 
oferował sprzedaż drewna opałowego czy też „pomagał” w 
zakupie telefonu komórkowego.

Lublinieccy śledczy ustalili, że mężczyzna działał również 
poza terenem powiatu lublinieckiego. Dlatego też apelują do 
wszystkich osób, które w ostatnim czasie zostały oszukane w 
podobny sposób i proszą pokrzywdzonych o zgłaszanie się do 
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6.

Stop smog

Strażnicy sprawdzają, 
czym palimy

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Zdj. Biuro prasowe Jasnej Góry

Zdj. KPP w Lublińcu

Zdj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Zdj. KPP w Lublińcu
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Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Zdj. Urząd Gminy Mstów

Zdj. Urząd Miejski Blachownia

Olsztyn

Drogi, chodniki 
przedszkola, czyli 

gmina Olsztyn 
inwestuje

Ponad 8 mln zł wyda w tym 
roku gmina Olsztyn na inwestycje 
i remonty. Jakie? Między innymi 
na budowę przedszkola w Tu-
rowie, remonty przedszkolne w 
Biskupicach, nowe drogi i chod-
niki,  a także fotowoltaikę na 
szkołach i innych budynkach uży-
teczności publicznej.

Jednym z największych zadań bę-
dzie budowa dróg w Skrajnicy. Zadanie 
to będziemy realizować przy dofinan-
sowaniu z krajowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Powstanie m.in. na-
wierzchnia ulicy Słonecznej, Szczy-
towej, Kosmicznej i Gwiezdnej. Koszt 
prac to 1,85 mln zł. Wcześniej Skrajnica 
zyskała kanalizację sanitarną i remont 
drogi Odrzykoń- Skrajnica – Olsztyn.

Inwestycje w przedszkola
W tym roku zakończy się adaptacja 

części Szkoły Podstawowej w Biskupi-
cach. Za kwotę ok. 900 tys. zł powstają 
tam m.in. dwie w pełni wyposażone 
sale zajęciowe z dedykowanymi to-
aletami i łazienkami dla dzieci oraz 
szatnia, hol i pomieszczenia gospo-
darcze. Do użytku zostanie oddany 
też nowy parking przed szkołą i plac 
zabaw, który znajdzie się obok siłowni 
zewnętrznej i boiska ze sztuczną na-
wierzchnią.

Rozbudowa szkoły o pawilon przed-
szkolny ruszy także w tym roku w Tu-
rowie. Łączny koszt inwestycji, która 
ma być realizowana przez dwa lata to 
ponad 1,73 mln zł.

Remonty dróg
W tym roku ma również zostać 

ogłoszony przetarg na remont kapi-
talny dalszego ciągu ul. Południowej 
w Turowie. W ubiegłych latach gmina 
wyremontowała zdewastowany od-
cinek od Przymiłowic do Turowa – ul. 
Rycerską i ul. Południową do skrzy-
żowania z drogą powiatową. W tym 
roku chciałaby kontynuować prace w 
kierunku przejazdu kolejowego. Droga 
ta stanowi dojazd do Domu Pomocy 
Społecznej. Obsługuje także dwie 
duże firmy znajdujące się w Turowie o 
zasięgu pozaregionalnym.

Nową nawierzchnię  – po wymianie 
wodociągu –  oraz oświetlenie zy-
skają też ulice Kościelna i Sosnowa 
w Zrębicach. Gmina jest też w trakcie 
przygotowania projektu remontu   ka-
pitalnego ul. Orlich Gniazd. A do Mar-
szałka Województwa Śląskiego złożyła 
wniosek o dofinansowanie budowy 
ścieżki rowerowej przez całe Zrębice 
wzdłuż drogi powiatowej i Krasawę 
aż do Żarek o wartości kilku milionów 
złotych.

Poza tym w tym roku zakończą się 
także prace przy budowie ul. Amo-
nitowej w Olsztynie (równoległa do 
Zachodniej). Powstanie wykonane w 
kostce i masie asfaltowej włączenie 
do ul. Żwirki i Wigury i tłuczniowy 
ciąg dalszy drogi na południe. Inwe-
stycja wymaga przekładki gazociągu i 
wpięcia do wodociągu, który znajduje 
się po przeciwnej stronie ulicy Żwirki 
i Wigury.

Wiosną zakończą się prace, które w 

zdecydowany sposób poprawią bezpie-
czeństwo i standard przemieszczania 
się ulicą Storczykową – od DK-46 w 
kierunku oczyszczalni   ścieków. Po-
wstaje tam obecnie chodnik, a droga 
zyska niebawem nową nakładkę z 
masy bitumicznej.

Na ten rok Rada Gminy uchwaliła 
także 400 tys. zł na kontynuacje bu-
dowy chodnika w Kusiętach. Gmina 
liczy, że drugie tyle dostanie od sta-
rosty częstochowskiego.  – Projekt 
budowy chodnika w Kusiętach sfi-
nansowaliśmy ze Starostwem Powia-
towym pół na pół. W 2018 roku gmina 
Olsztyn samodzielnie sfinansowała 
budowę jednego z etapów budowy 
chodnika od strażnicy w kierunku 
szkoły wraz z odwodnieniem. Ale po-
nieważ poprawiamy bezpieczeństwo 
przy drodze powiatowej, to razem z na-
szymi radnymi powiatowymi, radnymi 
gminnymi i panią sołtys zabiegamy o 
dofinansowanie starostwa – mówi To-
masz Kucharski. – I mamy już wstępne 
ustalenia, że te pieniądze będą.

Rada Gminy Olsztyn przeznaczyła 
również środki na dofinansowanie za-
kupu samochodu dla OSP Turów.

W tym roku powstanie także m.in. 
projekt przebudowy ul. Paderewskiego 
w Olsztynie wraz ze zmianą organi-
zacji ruchu, tak aby samochody mogły 
jeździć tylko w kierunku od ul. Mstow-
skiej do ul. Kościelnej. 

Poza tym wykonane zostanie oświe-
tlenie ul. Akacjowej w Turowie oraz ul. 
Norwida i łącznika ulicy Karlińskiego 
i Botanicznej w Olsztynie. Zaprojek-
towane zostanie również oświetlenie 
ul. Szerokiej w Przymiłowicach oraz 
ul. ul. Karłowatej Sosny i ul. Urwistej. 
W ramach prac remontowych gmina 
chce poprawić jakość drogi nad lasem 
(prostopadłej do powiatowej) i drogi 
prowadzącej do Rezerwatu Przyrody 
Zielona Góra w Kusiętach.

Prąd z paneli
Na produkcję energii ze słońca 

gmina Olsztyn otrzyma środki unijne. 
Będzie to ok. 1 mln zł. Za tę kwotę zain-
stalowane zostaną panele wytwarza-
jące energię elektryczną na budynkach 
wszystkich szkół gminnych, hali spor-
towej przy ul. Zielonej, Przedszkolu w 
Olsztynie, przy ul. Napoleona oraz przy 
budynku Urzędy Gminy Olsztyn. – Za-
kładamy, że ograniczy to koszty energii 
elektrycznej o 80 procent – zapowiada 
Tomasz Kucharski.

Gmina czeka także na dodatkowe 
środki wojewódzkie na fotowoltaikę 
dla budynków prywatnych. Złożony 
razem z gminą Przyrów i Dąbrowa 
Zielona wniosek, który znalazł się w 
rankingu wojewódzkim na 13 miejscu 
ex aequo z pięcioma poprzednimi 
wnioskami (ta sama liczna punktów 
– 33.40), spełnił kryteria konkursu i 
uzyskał wymaganą liczbę punktów, 
ale zabrakło pieniędzy. Co istotne, za 
olsztyńskim wnioskiem znajduje się 
jeszcze 80 innych!

Mstów

Zenon Laskowik w Mstowie

Blachownia

Miłośnicy lodowatych kąpieli 
spotkali się w Blachowni

W sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mstowie gościł wybitny 
satyryk, Zenon Laskowik.

Artyście towarzyszył zespół w 
składzie: Magdalena Pawelec (ak-
torka teatralna i dubbingowa), 
Michał Ruksza (wokalista i pia-

nista), Grzegorz Tomczyk (poeta, 
pieśniarz, kompozytor) oraz 
ikona polskiej sceny i ekranu, 
Jacek Fedorowicz (satyryk, aktor, 
artysta i malarz). 

Grupa przygotowała ciekawy 
program, naszpikowany inteli-
gentnym słowem i dowcipem. 
Jego autorem jest właśnie Zenon 

Laskowik – wybitny artysta kaba-
retowy, współzałożyciel legendar-
nego kabaretu „Tey”. Zafundował 
on widzom dowcip uderzający w 
trudy życia artystycznego oraz w 
warstwę społeczno-polityczną. 
Tematy trudne, ale wspaniale 
spuentowane tańcem chochoła. 

Blisko 300 amatorów lodowatych kąpieli 
spotkało się w Blachowni podczas 4. Zlotu 
Morsów. Wydarzeniu  towarzyszył konkurs na 
najpiękniejsze przebranie.

Wśród morsów byli członkowie 16 klubów dzia-
łających w całej Polsce, m.in z Poznania, Kołobrzegu, 
Katowic, Knurowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Za-
wiercia, Kłobucka, Myszkowa, Częstochowy, Tychów 
czy Praszki. W gronie morsujących znalazła się także 
burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska. - Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej, a w 
przyszłości Blachownia będzie się mogła ścigać o 
palmę pierwszeństwa z nadbałtyckim Mielnem, 
gdzie zloty morsów gromadzą nawet 4 tysiące 
osób - mówiła Burmistrz Sylwia Szymańska.

Organizatorzy zapewnili morsującym rozgrzewkę 
przed wejściem do wody. Jedni amatorzy zimnej 
wody uczestniczyli w  biegu wokół zalewu, inni fan-
tastycznie bawili się przy muzyce na plaży.

Punktualnie o godz. 12.30 blisko 300 osób 
wbiegło do zalewu po specjalnie rozłożonym czer-
wonym dywanie. Temperatura powietrza wynosiła 
zero stopni Celsjusza, temperatura wody była 2,5 

stopnia wyższa. -  Jest super, świetna organizacja - 
chwalili imprezę jej uczestnicy.

Morsowaniu towarzyszył konkurs na najpięk-
niejsze przebranie. Pierwsze miejsce zajął Zbigniew 
Kmieć, który bawił uczestników 4. Zlotu Morsów 
Blachownia 2020 strojem panny młodej. Na drugiej 
pozycji uplasowały się Sylwia Szczygieł i Dorota Waw-
rzyńczak przebrane za Pipi  Langstrumpf. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in. kuchenkę mikrofa-
lową. - Cieszę się, że tak wielu morsujących wykazało 
się dystansem do siebie, humorem i fantazją, by zapre-
zentować się w tak niezwykłych strojach - komento-
wała Burmistrz Sylwia Szymańska.

Był też czas na podziękowania klubom morsów 
biorącym udział w imprezie. Pamiątkową statuetkę 
wręczała Burmistrz Sylwia Szymańska. Towarzyszył jej 
prezes OSiR Jacek Chudy. Obecny był również Daniel 
Dobrenko, który szefuje grupie Morsów Blachownia.

Organizatorami wydarzenia byli grupa Morsy Bla-
chownia , Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni 
oraz Urząd Miejski w Blachowni.  Wsparcie zapewnili 
OSP Blachownia, OSP Cisie, Miejski Dom Kultury w 
Blachowni, płetwonurkowie Nautilius oraz spon-
sorzy, czyli Figulina i Aleksandria.



Podatek PIT – co możemy odliczyć?
Ulgi, odliczenia, zwolnienia Maksymalna kwota odliczenia

Ulga Prorodzinna - na dzieci

1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek 
dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 
2000,04 na 3 dziecko; 
2700 na 4 i kolejne dziecko

Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych 
składek w 2019

Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy

Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł

IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie 
opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł

Ulga na badanie i rozwój
100%-150% kosztów poniesionych na 
poszczególne wydatki kwalifikowane do 
ulgi

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych 
składek w 2018

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem

Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków

Ulga na samochód 2 280,00 zł

Darowizny na cele charytatywno 
- opiekuńcze Kościołów

do 100% dochodu podatnika (bez 
ograniczeń dochodowych)

Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika

Darowizny na organizacje 
społeczne 6% dochodu podatnika

Krwiodawcy 6% dochodu podatnika

Darowizna na cele edukacji 
zawodowej 6% dochodu podatnika

Internet 760,00 zł

Odliczenie - strata podatkowa maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat 
wcześniejszych
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Wszystko, co musisz wiedzieć o PIT
Do kiedy  
rozliczyć PIT?
29 lutego 2020: PIT-40A
2 marca 2020: PIT-28
30 kwietnia 2020: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 

Uwaga! Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok należy składać od 15 lutego 
2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone 
od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy PIT wcześniej, to termin 
zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, 
licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 
lutego 2020 r. 

Kto może złożyć 
oświadczenie 
PIT-OP?
Możesz przekazać 1% podatku dla 
wybranej przez siebie OPP za po-
mocą PIT-OP, jeśli:
• jesteś emerytem lub rencistą,
• dostałeś od organu rentowego 

(np. z ZUS) roczne obliczenie po-
datku na formularzu PIT-40A za 
2018 r.,

• nie uzyskałeś w 2018 r. innych 
dochodów, które powinieneś wy-
kazać w zeznaniu podatkowym 
na formularzu PIT-37 albo PIT-36

      
Dlaczego warto złożyć 
oświadczenie PIT-OP?
W poprzednich latach, jeśli dostałeś 
od organu rentowego rozliczenie 
na formularzu PIT-40A i chciałeś 
przekazać 1% podatku, musiałeś 
wypełnić całe zeznanie podatkowe. 
Teraz wystarczy złożyć krótkie 
oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz 
czas i zmniejszysz ryzyko popeł-
nienia błędów w zeznaniu rocznym, 
które wynikają choćby z przepisy-
wania danych z informacji PIT-40A 
od organu rentowego czy błędów 
rachunkowych. W oświadczeniu 
PIT-OP wskazujesz tylko numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Są-
dowego tej OPP, której chcesz 
przekazać 1% swojego podatku. 
I tyle — resztę za ciebie zrobi urząd 
skarbowy.

Kiedy złożyć oświadczenie 
PIT-OP?
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.

Ulga dla młodych
Jeśli zarabiasz pracując, a nie ukończyłeś 26 lat, możesz skorzystać z tej ulgi

Dla kogo jest ulga?
 Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z 

pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, sto-
sunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zle-
cenia zawartych z firmą. 

Na czym polega?
 Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 

85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego po-
datnika są zwolnione z PIT.

 W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu 
rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od 
sierpnia do grudnia.

 Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płat-
ników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) 
będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Jak działa ulga w 2019 r.?
 Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastoso-

wanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
 W 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zali-

czek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu 
oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od 
PIT.

 Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z 
tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

 Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględ-
niana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności skła-
dania oświadczenia przez podatnika).

Co ze składkami na ZUS i NFZ?
 Ulga nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ, jeśli jesteś objęty 

ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak przekazać 1% podatku  
na rzecz OPP — krok po kroku
Po zalogowaniu się w serwisie podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT, na głównym 
ekranie zobaczysz informację o Organizacjach Pożytku Publicznego.

 Jeśli robisz to po raz pierwszy:
• wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

 Jeśli chcesz zmienić OPP:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% 
• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
• zatwierdź tę zmianę

 Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
• zatwierdź tę zmianę

 Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Uwaga! Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubie-
głym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i 
automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 
1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. 
Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

OPRACOWANIE KOLUMNY - PAULA NOGAJ
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C.H. Auchan

Świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka
Porady specjalistów, bezpłatne ba-

dania, warsztaty, pogadanki policjantów, 
strefa fitness, a także liczne konkursy z na-

grodami – tak w największym skrócie można 
podsumować „Dzień babci i dziadka”, który zorganizowaliśmy 
wspólnie z Centrum Handlowym Auchan w Poczesnej.

 

Wydarzenie skierowane było przede wszystkich do seniorów.  
W jego ramach można było skorzystać z porad przedstawicieli Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
Inspekcji Handlowej, a także policji.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Na stanowisku mobilnym przygotowane zostały cztery punkty, 

w których można było między innymi odebrać EKUZ Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Eksperci odpowiadali też 
między innymi na pytania dotyczące e-recepty, e-zwolnienie,  a także 
e-skierownia. Przy tej okazji można było również założyć Internetowe 
Konta Pacjenta oraz potwierdzić swój Profil Zaufany i korzystaj ze 
swoich danych zapisanych w IKP.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Na stanowiskach ZUS można było między innymi dowiedzieć się:

 kiedy można przeliczyć swoją emeryturę/rentę/kapitał począt-
kowy;

 ile można dorobić do emerytury/renty;
 jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie uzupełnia-

jące dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 500+;
 ile wynoszą najniższe świadczenia emerytalno-rentowe i dodatki 

do emerytur i rent.
Poza tym można było założyć profil na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS). 

Inspekcja Handlowa
Eksperci z Inspekcji Handlowej z kolei skupili się przede wszystkim 

na wszelkiego rodzaju reklamacjach. 

Bezpłatne badania i porady dietetyczne
Podczas „Dnia babci i dziadka” można było wykonać szereg bez-

płatnych badań. Specjaliści z Centrum Medycznego SYNEXUS prze-
prowadzali pomiar ciśnienia, glukozy, czy tkanki tłuszczowej. 

Poza tym można było również skorzystać z porad dietetyków. 

Policja
Na specjalnie przygotowanym stanowisku funkcjonariusze 

ostrzegali przed oszustami próbującymi na różne sposoby wyłudzić 
pieniądze. Poza tym sporo czasu poświęcili na omówienie zasad bez-
pieczeństwa w ruchu. Przy tej okazji rozdawali odblaski.  wchodzącymi 
do domu pod pretekstem rachunków, napraw czy chorego wnuczka. 
Porad udzielali dzielnicowi z gminy Poczesna oraz policjanci z Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie.

Warsztaty
 Instruktor z klubu karate UECHI-RYU pokazywał uczestniczkom, 

jak się bronić. Panie poznały kilka prostych chwytów, które mogą 
pomóc w obronie przed napastnikiem.

 Wykładowcy z katedry malarstwa UJD pokazywali, jak malować 
martwą naturę. Udzielali także porad dotyczących powstawania 
portretów, a także używania farb, kredek czy ołówka. Mówili rów-
nież o błędach, które amatorzy najczęściej popełniają podczas ma-
lowania czy rysowania.

Strefa fitness 
- Nie zapomnieliśmy również o fanach aktywności fizycznej.  

Salon Go Sport przygotował bieżnię, rowerki, stepery, piłki i wiele 
innych. Dzięki temu można było nie tylko spróbować swoich sił na 
tych urządzeniach, ale również wygrać nagrody.

- Poza tym na specjalnie przygotowanych matach można było po-
ćwiczyć jogę. Oczywiście pod czujnym okiem instruktorów.

Konkursy
Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. Poza tym 

chętni mogli wziąć udział w licznych konkursach z atrakcyjnymi na-
grodami. 

Katarzyna Gwara
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Biznesowo w Pułaskim

W ramach lekcji przedsiębiorczości młodzież 
klasy 1dnp wzięła udział w grze symulacyjnej 

Chłopska Szkoła Biznesu. Uczniowie wcielali się 
w role tkaczy, kowali, piekarzy 

i przeprowadzali między sobą transakcje kupna i 
sprzedaży. Zadaniem graczy było zdobycie jak naj-
większej ilości pieniędzy. Najbardziej przedsiębior-
czym okazał się Kamil Pioruński, któremu udało 
się pomnożyć swój kapitał i tym samym zdobyć  
1 miejsce w rozgrywkach. Gratulujemy!

      Małgorzata Wrońska

Gratulacje dla Radka
W tym roku szkolnym ponownie mieliśmy za-

szczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia 
dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, 
która odbyła się w  Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Częstochowie. Wśród wyróżnionych jest  nasz 
uczeń – Radosław Nalberski z klasy II En. Stypen-
dium to przyznaje się uczniowi szkoły dla młodzieży, 

której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości, jeśli otrzymał promocję z wyróżnie-
niem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole 
średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w 
niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach 
wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium otrzy-
muje jeden uczeń danej szkoły na okres od września 
do czerwca w danym roku szkolnym. Gala wręczenia 
dyplomów Stypendystom przebiegała w świątecznej 
atmosferze stworzonej przez piękną dekorację i wy-
stęp chóru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,  
a zakończyła się niespodzianką, którą okazał się … 
„płonący” tort.

 Anna Szydłowska

Olimpijskie zmagania
Za nami II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 

w którym dzielnie walczyli Jakub Kromołowski i 
Radosław Nalberski z klasy II En. Poziom olim-
piady był bardzo trudny. Najpierw praca pisemna 
na temat „Wpływ gospodarki i przemysłu 4.0 na 
miejsca pracy”, następnie analiza finansowa i 30 
pytań testowych. Z kolei „Zarządzanie organizacją 
społecznie odpowiedzialną” to przewodnie hasło  
VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania 
organizowanej przez Politechnikę Częstochowską. 
Uczestnicy I etapu, Radosław Nalberski, Jakub 

Kromołowski, Krzysztof Kucharczyk, Daniel Ko-
ścielecki i Mateusz Bekus, musieli rozwiązać test 
złożony z 30 pytań. Wyniki już wkrótce. 

 Małgorzata Wrońska                          

Technik mechanik – zawód  
z przyszłością

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością 
znajdują się te, które mają związek z rozwojem 
nowych technologii, rozwojem nowoczesnego 
przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi 
na jej rzecz pracujących. Celem kształcenia zawo-
dowego jest przygotowanie uczących się do życia 
w warunkach współczesnego świata, wykonywania 
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 
zmieniającym się rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów 
klas ósmych oraz rodziców, Zespół Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego 
oferuje naukę zawodu technik mechanik. Eduko-
wanie w zakresie tego kierunku obejmuje kształ-
cenie  zawodowe polegające na teoretycznym i 
praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika 
- obsługi nowocze-snych maszyn i urządzeń oraz 
do wykonywania prac projektowych, produkcyj-
nych, a także remontowo – instalacyjnych maszyn 
i urządzeń technicznych. W trakcie nauki uczniowie 
zdobędą umiejętności użytkowania narzędzi do 

komputerowego wspomagania przygotowania pro-
dukcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wy-
posażonej w oprogramowanie wspierające procesy 
kreślenia i projektowania. Absolwenci tego kierunku 
mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach 
produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicz-
nego, m.in. jako: organizatorzy i sprawujący nadzór 
przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urzą-
dzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy 
jakości, instalatorzy oraz wprowadzający do eksplo-
atacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozoru-
jący pracę oraz konserwujący ma¬szyny i urządzenia 
techniczne. Ze względu na wszechstronne przy-
gotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej 
technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym 
umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie i stwarza-
jącym dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
edukacyjną szkoły  (na stronie http://www.targowa.
edu.pl/ ) oraz  do odwiedzenia placówki  w czasie Dnia 
Otwartego, który odbędzie się 26 marca 2020 roku.

  Ilona Cieślińska - Gąsior

Wycieczka do Fortum

Dnia 8 stycznia 2020 roku w ramach projektu 
„Ciekawi świata, ciekawi przyszłości” klasa 

2 En wzięła udział w wycieczce zawodowej. 
Młodzież pod opieką nauczycieli Jana Kopca 

i Stanisława Snarskiego udała się do często-
chowskiej elektrociepłowni Fortum, aby zwiedzić 
zakład, poznać jego historię i strategię działal-
ności. Po otrzymaniu kasków, okularów ochron-
nych i kamizelek odblaskowych uczniowie zostali 
zaproszeni do sali konferencyjnej, gdzie kierownik 
zakładu opowiedział o zakresie i specyfice dzia-
łania firmy Fortum oraz samej elektrociepłowni. 
Następnie zwiedzili zakład – dyspozytornię i teren 
wokół  elektrociepłowni. Wycieczka doskonale wpi-
sała się w ramy kształcenia młodych elektryków.
 Stanisław Snarski, Małgorzata Wrońska

Uchwała Rady Miasta

Wyższe dodatki  
dla nauczycieli

Sprawdź

Które zawody są 
najbardziej pożądane?

Nauczyciele opiekujący się 
oddziałem przedszkolnym 
otrzymają wyższe dodatki. A 
wszystko to za sprawą uchwały 
Rady Miasta związanej z pod-
niesieniem dodatku 
funkcyjnego, która niedawno 
weszła w życie. Wychowawcy w 
szkołach już otrzymują więcej 
pieniędzy - zgodnie z wcze-
śniejszą   zmianą w Karcie 
Nauczyciela.

- Na podstawie zmiany w art. 
34 ustawy - Karta Nauczyciela,  
nauczycielowi, któremu powie-
rzono sprawowanie funkcji wycho-
wawcy klasy, przysługuje dodatek 
funkcyjny z tego tytułu, którego 
wysokość od 1 września 2019 r. wy-
nosi minimum 300 zł – przypomina 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministerialnym dodatek 
funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielowi, któremu powierzono spra-
wowanie funkcji opiekuna oddziału 
przedszkolnego.Wysokość dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli - wy-
chowawców klasy oraz nauczy-
cieli – opiekujących się oddziałem 
przedszkolnym, musi określić organ 
prowadzący, będący jednostką sa-
morządu terytorialnego, w trybie 
określonym w art. 30 ust. 6 ustawy 
– Karta Nauczyciela, tj. w drodze re-

gulaminu wynagradzania - wyjaśnia. 
Częstochowski samorząd, na 
wniosek prezydenta miasta, 
mimo trudnej sytuacji finan-
sowej miasta, związanej w dużej 
mierze z niedoborami rządowej 
subwencji oświatowej, posta-
nowił podnieść wysokość dodatku 
funkcyjnego również dla wycho-
wawców przedszkolnych i zrównać 
jego wysokość ze szkołami. 
Radni przyjęli uchwałę regulującą 
tę kwestię w grudniu. Decyzja upra-
womocniła się pod koniec kwietnia. 
To otworzyło możliwość wypłat 
zwiększonego dodatku (z wyrów-
naniem) także dla wychowawców 
w przedszkolach. - Wychowawcy 
klas w szkołach otrzymywali go w 
zwiększonej wysokości już w ubie-
głym roku, na podstawie stawki 
zapisanej w Karcie Nauczyciela. 
Wcześniej nauczyciele w miejskich 
szkołach i przedszkolach w Czę-
stochowie otrzymywali dodatek za 
wychowawstwo w wysokości 200 zł 
– podsumowuje Włodzimierz Tutaj. 

Skutki finansowe podwyższenia 
dodatku dla budżetu miasta, za okres 
od września do końca grudnia 2019 
r. wynoszą łącznie ok. 735 tys. zł,  
z czego w szkołach był to za 4 mie-
siące dodatkowy wydatek rzędu 
623 tys. zł, a w przedszkolach koszty 
wynoszą ok. 112 tys. zł.

Katarzyna Gwara

 Dokończenie ze str.  1
Prognoza na krajowym  

i wojewódzkim rynku pracy
Prognoza sporządzona przez 

MEN zawiera alfabetyczny wykaz 24 
zawodów, dla których, ze względu 
na znaczenie dla rozwoju państwa, 
jest prognozowane szczególne za-
potrzebowanie na rynku pracy. Jej 
celem jest przede wszystkim wspo-
maganie szkolnictwa branżowego. 
Resort twierdzi, że przyczyni się 

ona do spadku bezrobocia wśród 
absolwentów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Polsce. 

Zawody o szczególnym znaczeniu 
dla rozwoju naszego państwa 
to: automatyk, elektromechanik, 
elektronik, elektryk, kierowca 
mechanik, mechanik-monter ma-
szyn i urządzeń, mechatronik, 
murarz-tynkarz, operator maszyn 
i urządzeń do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych, operator maszyn 
i urządzeń do robót ziemnych 
i drogowych, operator obrabiarek 
skrawających, ślusarz, technik au-
tomatyk, technik automatyk stero-
wania ruchem kolejowym, technik 
budowy dróg, technik elektro-
energetyk transportu szynowego, 
technik elektronik, technik elektryk, 
technik energetyk, technik me-
chanik, technik mechatronik, technik 
programista, technik spawalnictwa, 
technik transportu kolejowego.

W województwie śląskim wy-
gląda to podobnie. Pożądani będą 
między innymi następujący specja-
liści: automatyk, elektromechanik, 

cukiernik, elektryk, górnik, ka-
letnik, krawiec, kucharz, kierowca 
mechanik, murarz-tynkarz, pie-
karz, technik organizacji turystyki, 
technik mechanik lotniczy, technik 
programista, technik spedytor, 
technik technologii żywności, technik 
żywienia i usług gastronomicznych 
itd. Ze szczegółowymi danymi mo-
żemy zapoznać się na stronie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 

Czym jest prognoza?
Prognoza uwzględnia dane 

Instytutu Badań Edukacyjnych 
opracowane w szczególności na 
podstawie statystyki publicznej, 
danych z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i Systemu Informacji 
Oświatowej. Ważną rolę odgrywają 
również opinie rad sektorowych 
do spraw kompetencji i Rady Pro-
gramowej do spraw kompetencji, 
a także ministrów właściwych dla 
zawodów szkolnictwa branżowego.

Katarzyna Gwara

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy mają na 2021 rok otrzymać zwięk-
szoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapo-
trzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020. - Dzięki opublikowanej prognozie, 
szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym.  
Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych za-
wodów – podkreśla MEN.
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Uczesania w stylu retro we 
współczesnym świecie dosłownie 
biją rekordy popularności. Nie ma 
się zresztą, co dziwić, bo ówczesne 
stylizacje były ekstremalnie ko-
biece i niezwykle eleganckie. Każda 
dodawała powabu i klasy. Spójrzcie 
same - zabieramy was w sentymen-
talną podróż do przeszłości. Być 
może niektóre fryzury posłużą wam 
jako inspiracja...

Bądź gotowa do wyjścia w pięć minut

Fryzury nie tylko do biura Fryzury 
RETROZnowu zaspałaś do pracy? A może nagle 

wyskoczyło ci wyjście na uroczystą kolację, 
do teatru, czy na koncert? Chciałabyś, aby 
twoje włosy wyglądały inaczej niż zwykle? 
Da się zrobić! Zdradzamy cztery niezwykle 
proste sposoby, dzięki którym sama w 
kilka chwil wyczarujesz efektowne fry-
zury. Sprawdzą się one zarówno na co 
dzień do pracy,jak i podczas wieczor-
nych wyjść.

Z pewnością każda z nas obudziła się rano i zma-
gała się dokładnie z tym samym problemem 
– nasze włosy nie chciały kompletnie współpra-
cować. W dodatku nie było czasu by je umyć i 
ułożyć. Gorączkowe układanie fryzury nie przy-
nosiło oczekiwanych efektów, więc niewiele my-
śląc sięgałyśmy więc po gumkę i związywałyśmy 
je w kucyk. To jeden z najprostszych i najwygod-
niejszych sposobów upinania włosów. Wystarczy 
tylko rozczesać kosmyki, chwycić je na dowolnej 
wysokości, przewiązać gumką i gotowe. Spraw-

dzoną klasykę można jednak nieco zmodyfi-
kować. Przygotowanie poniższych fryzur to żaden 
wysiłek – wystarczy kilka pociągnięć szczotką i 
odpowiednich sztuczek, aby uzyskać wymarzony 
efekt i dodać naszemu wyglądowi nieco szyku  
i seksapilu. Dzięki temu będziemy cieszyć się do-
skonałym samopoczuciem przez cał dzień. Przed-
stawione poniżej fryzury sprawdzą się zarówno 
na co dzień do pracy, jak i podczas wieczornych 
wyjść. Można je również uatrakcyjnić dodając 
efektowne i ozdobne spinki. Katarzyna Gwara

1930 rok

1958 rok

1964 rok

1972 rok

Kucyk z naturalnym  
wiązaniem
1. Zwiąż włosy w kucyk.

2. Oddziel jedno pasemko i zapleć je w warkoczyk.

3. Ściągnij warkoczyk palcami w kierunku kucyka.

4. Następnie opleć warkoczyk wokół gumki. Koń-
cówkę zabezpiecz wsuwką do włosów.

5. Gotowe!

To samo możesz zrobić wiążąc kucyk wyżej, nawet 
na czubku głowy.

1. 2.

3. 4.

5.

Z kucyka
w elegancki koczek

1. Rozczesz gładko włosy i zwiąż kucyk.  
W środek wsuń pętelkę fryzjerską, do-
stępną niemal w każdej drogerii.

2. Kucyk przełóż przez pętelkę.

3. Powtórz czynność, przekładając włosy 
drugi raz przez pętelkę.

4. Wystające końcówki włosów upnij od 
spodu wsuwkami tak, by podpięcie było 
niewidoczne.

5. To wszystko. Elegancki koczek do pracy 
gotowy. 

1. 2.

3. 4.

5.

Finezyjny kucyk
1. Rozczesz dokładnie włosy i rozdziel je na trzy 

części. Środkową część zwiąż gumką. Wsuń pętel-
kę fryzjerską.

2. Przełóż przez pętelkę rozdzieloną część włosów. 
Najpierw przełóż pasmo z jednej strony

3. Tę samą czynność wykonaj z pasmem z drugiej 
strony.

4. Gotowe!  W zależności od okazji możesz przy-
ozdobić fryzurę ozdobną spinką.

1. 2.

3.

4.

Z kucyka w uroczą kokardę

1. Rozczesz włosy. Zbierz gładko nad czołem część 
włosów w kucyk. 

2. Kucyk zbierz dodatkową gumką, związując go w 
połowie.

3. Powstały „koczek” zbierz palcami i rozdziel na 
boki na dwie równe części.

4. Wykorzystaj zwisającą luźno końcówkę kucyka - 
obwiąż nią rozdzielony wcześniej „koczek”.  
Tym sposobem otrzymasz kokardę.

1. 2. 3.

4.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

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

tel. 34 368 19 45
 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  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE  PRZYJMĘ stare telefony 

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

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

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

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

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

  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

 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

 SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

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

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

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

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

PRACA

ZGUBIONO

Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

WYNAJMĘ

USŁUGI
 POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

 WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

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)



Uwaga pasażerowie komunikacji miej-
skiej. 1 lutego wprowadzonych zostanie 
kilka zmian w rozkładach jazdy autobusów. 
Są one związane głównie z wnioskami 
mieszkańców oraz z troską o poprawę wy-
gody podróżowania komunikacją miejską.

LINIA NR 13
Od 1 lutego planowane jest wydłużenie 

części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierz-
chowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe 
zespoły przystankowe:
 KIEDRZYN III (w pobliżu skrzyżowania ulicy 

Ludowej z Jemiołową);
 WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu 

DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);
 WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej 

w Wierzchowisku);
 WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej 

w Wierzchowisku);
 WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierz-

chowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 
13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega znaczącym 
zmianom we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, 
a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierz-
chowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.
czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

POZOSTAŁE LINIE
Na wnioski pasażerów oraz ze względów or-

ganizacyjnych, od 1 lutego nastąpi również ko-
rekta rozkładów jazdy na liniach nr:
 14 (niewielkie zmiany w zakresie kursów 

przedłużonych do pętli Rząsawa Dworzec 
PKP)

 17 (przesunięte pojedyncze kursy około godziny 
6-7 rano w dni robocze, wakacyjne i soboty)

 18 (zmienione godziny odjazdów we 
wszystkie dni tygodnia, dodatkowe 2 kursy w 
dni robocze)

 19 (korekta dwóch kursów w niedziele 
i święta)

 23 (korekta godzin odjazdów z 
KSSE Skorki po godzinie 22 oraz 
zmniejszenie ilości kursów tylko 
w soboty)

 26 (niewielkie zmiany godzin 
kursów we wszystkie dni tygo-
dnia, poprawiające dojazdy do 
pracy i szkół z ulicy Bursztynowej)

 28 (cały rozkład nowy, z synchro-
nizacją odjazdów z liniami nr 13 
i 24)

 37 (korekty godzin kursów we 
wszystkie dni tygodnia oraz 
lepsza koordynacja z linią nr 17)
Szczegóły na stronie interne-

towej www.mzd.czest.pl w zakładce 
ROZKŁADY JAZDY. 

 Katarzyna Gwara
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60 policjantów z częstochowskiego 
wydziału ruchu drogowego zaangażo-
wanych było w działania pod nazwą 
„Smog”. Akcja miała na celu przede 
wszystkim zwrócenie uwagi na prawi-
dłowy stan techniczny pojazdów i emisję 
spalin do atmosfery. Mundurowi  
w sumie skontrolowali 226 samochodów. 
Ostatecznie osiemnaście dowodów reje-
stracyjnych zostało zatrzymanych. 

- W związku z rosnącym zanieczyszcze-
niem powietrza, a przez to negatywnym 
wpływem wielu substancji na zdrowie oraz 
życie zarówno człowieka, jak też całej fauny 
i flory,  smog stał się problemem na skalę 
światową. Dlatego wszyscy powinniśmy 
starać się przestrzegać przepisów związa-
nych z emisjami szkodliwych substancji 
– podkreśla asp. szt. Marta Kaczyńska. - Pro-
wadzone w całym kraju działania „SMOG” 

miały na celu przede wszystkim wyelimi-
nowanie z użytkowania pojazdów, których 
stan techniczny w oczywisty sposób wska-
zuje na nieprawidłowe działanie silnika lub 
uszkodzenie układu wydechowego. Akcja 
miała również charakter informacyjno-
-edukacyjny – dodaje.

Pamiętajmy, że transport, szczególnie 
na terenie dużych miast, przyczynia się do 
pogorszenia jakości powietrza. Policjanci 
przypominali kierującym, że dający się we 
znaki smog, to również „zasługa” niespraw-
nych technicznie pojazdów emitujących 
spaliny o nadmiernej toksyczności.

Efekt policyjnej akcji w naszym mieście 
to skontrolowanie 226 samochodów i ode-
branie osiemnastu dowodów rejestracyj-
nych. Stan techniczny pojazdów, których 
właściciele stracili dokumenty, powodował 
zagrożenia nie tylko dla ruchu drogowego, 
ale i dla środowiska.

 Katarzyna Gwara

Akcja „Smog”

Osiemnaście dowodów 
zatrzymanych

Od pierwszego lutego

Autobusy pojadą inaczej

Wybrane samochody na dzień 31 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

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

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

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

 RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 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

 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

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

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

 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  24.900 zł

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

 VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2017 
gwarancja, I-wł., F-VAT  34.900 zł

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

 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis  12.900 zł

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

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003  8.800 zł

 RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł
 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

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

 FIAT SEICENTO 900, zakup 1999  2.500 zł

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

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

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 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

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 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

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 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
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POZIOMO: 1) była zła dla Kopciuszka; 2) blaszana forma do 
ciast; 3) powtórne zakażenie tym samym zarazkiem; 4) 
narzędzia do zakuwania nitów; 5) klub piłkarski 
z Glasgow; 6) polska marka akumulatorów; 7) stroma skalna 
ściana, przepaść; 8) imię autora „Poletka Pana Boga”; 9) do 
szkicowania; 10) miejscowe zaczerwienienie skóry; 11) 
jezioro w Augustowie; 12) kształtownik o przekroju litery „T”; 
13) czczony przez wierzących; 14) drugie największe miasto 
Nigerii; 15) Paul, były prezydent Francji; 16) przedmiot na 
szczęście; 17) wezuwian, minerał; 18) łamany w wigilijny 
wieczór; 19) wiszą w cerkwiach; 20) arbuz inaczej; 21) Andrej 
Karłow, były premier Bułgarii; 22) straganowy sprzedawca; 
23) kwas aminowy; 24) perełkowanie, rodzaj ornamentu; 25) 
rodzaj oprawy rysunku, obrazu; 26) grupa oderwana od partii; 
27) starofrancuski taniec ludowy; 28) miasto nad Sanem z 
Muzeum Dzwonów i Fajek; 29) najwyższy szczyt Wyżyny 
Brazylijskiej; 30) lekarka „ogólna”; 31) np. płaczu w 
Jerozolimie; 32) w kuwecie kota; 33) pospolite zające; 34) 
dekoracyjna tkanina ażurowa ze sznurków
PIONOWO: 1) ósmy najwyższy szczyt Ziemi; 13) pokrywa 
glebę leśną; 15) cieśnina oddzielająca Wolin od lądu; 25) 
rzeka w Etiopii i Sudanie; 27) niemieccy bracia, autorzy 
„Baśni dla dzieci”; 35) Prus i Krzywousty; 36) pomieszczenie 
pod dachem; 37) elektroniczna książka; 38) trójnóg w atelier; 
39) roślina na olej; 40) francuska kraina historyczna z Tours; 
41) disacharydy; 42) wykrzywia twarz; 43) kolonie z kuligiem; 
44) powieść Vladimira Nabokova; 45) czar, powab; 46) grani-
czy z Litwą; 47) benzyna silnikowa; 48) roślinożerny zauro-
pod, „wielorybi jaszczur”; 49) dawna niemiecka waluta; 50) 
wydłużona, dolna część lodowca; 51) trzyma do chrztu; 52) 
główka z nasionkami; 53) autor „Orlanda szalonego”; 54) np. 
miłosny w powieści; 55) stworzył cykl „Opowieści z Narnii”; 
56) mierzone w barach; 57) bambus na wędki i kijki narciar-
skie; 58) skórzane buty o wysokich cholewach; 59) rzeka w 
Bułgarii i Turcji, lewy dopływ Maricy; 60) Półwysep Bałkański 
inaczej; 61) dawny nadzorca gospodarstwa i robotników; 62) 
koński śmiech; 63) pęka w oponie; 64) starohinduska, trady-
cyjna sztuka leczenia; 65) jeden z miesięcy; 66) stolica Cypru

POZIOMO: 1) czajniczek do parzenia kawy, moka; 2) mocne, 
grubo skręcone sznury; 3) wyborcy inaczej; 4) cyganka; 5) 
kiełbaska w hot dogu; 6) księżniczka z „Aidy”; 7) płynie przez 
Karlowe Wary; 8) Kościuszko; 9) konkurencja jeździecka w 
stylu westernowym; 10) dwanaście sztuk; 11) aptekarskie i 
jubilerskie miary; 12) Rn, promieniotwórczy pierwiastek; 13) 
kierunek poetycki Ezry Ponda; 14) knajpa w porcie; 15) pokry-
wa na zawiasach; 16) imię Fleminga, twórcy Bonda; 17) 
szwajcarska waluta; 18) kwit z bloczka kasowego; 19) wła-
sne w lustrze; 20) najwyższy szczyt Japoni; 21) system 
operacyjny komputera; 22) mały kot; 23) biel na głowie; 24) 
krewetka piaskowa inaczej; 25) biblijna wieża w Babilonie; 
26) konkurent; 27) worek z pierzem na poduszkę; 28) mała 
Aldona; 29) jeden z najważniejszych bogów Majów; 30) sto-
lica Sumatry; 31) historyczne dzieło Ksenofonta; 32) 
Epifaniusz Drowniak zwany Krynickim; 33) ruchliwa w mie-
ście; 34) kłamczucha, oszustka; 35) przucza konia do cho-
dzenia pod siodłem; 36) przewlekła choroba stawów

PIONOWO: 1) wielopłetwce, drapieżne ryby; 5) po czwartku; 
16) pierwiastek In; 20) treść książki; 22) grupa pojazdów 
jadących do jednego celu; 24) wykonany z gliny; 37) roślina 
pnąca zwana woskownicą; 38) endencja w sztuce; 39) stro-
na monety; 40) żmija łańcuszkowa inaczej; 41) pomieszcze-
nie z drewnem na opał; 42) stolica Pakistanu; 43) w ścianach 
z wtyczkami; 44) łowią ryby; 45) Maksym, autor „Matki”; 46) 
największa wyspą Archipelagu Zanzibar; 47) długi, wąski pas 
ziemi uprawnej; 48) osobliwe zjawisko, fenomen; 49) Pedro, 
były prezydent Argentyny; 50) paginacja; 51) arteria odciąża-
jąca ulice miejskie; 52) narząd węchu; 53) szablon malarski 
do powielania rysunku; 54) wydzielina kaszalota; 55) siew 
rzutowy z samolotu lub śmigłowca; 56) różanka, ogród róża-
ny; 57) przed oligocenem; 58) jednostka objętości równa 10 
litrom; 59) Macron, prezydent Francji; 60) pisze pismem ste-
nograficznym; 61) w parze z odciętą w układzie współrzęd-
nych; 62) wygrana; sukces; 63) Salvador, malarz hiszpański; 
64) powieść Alberta Camusa; 65) ciasto z twarogu; 66) na 
szczycie wulkanu

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilet na spektakl „Lista Męskich Życzeń”
KRZYŻÓWKA NR 22

KRZYŻÓWKA NR 23

Rozwiązanie wyślij do dnia 05.02.2020 na adres email: 
konkursy@zycieczestochowy.pl

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na Dzień Babci i Dziadka, nagrodę - bilet na spektakl „Czarno to widzę”- otrzymuje pan Wojciech Markowski.  
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówek nr 20 i 21 - bilety na Bałtroczyka - wygrywają: Tadeusz Nocoń oraz Sabina Sadowska. 

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

Wniesione odwołanie 
nie wstrzymuje biegu 

procedury przetargowej
Klub Raków Częstochowa zgodnie z 

wcześniejszą zapowiedzią, opublikował 
swoje stanowisko w sprawie przebu-
dowy stadionu przy ul. Limanowskiego 
83. „Czerwono – Niebiescy” pozostają w 
stałym kontakcie z przedstawicielami 
PZPN oraz Komisją Licencyjną i Za-
rządem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Klub zapewnia ponadto, że docenia za-
angażowanie władz miasta.

Przypomnijmy, że 16 stycznia 2020 roku ru-
szył drugi przetarg na modernizację stadionu 
Rakowa w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 
Zgodnie z zamówieniem stadion po przebu-
dowie ma spełniać kryteria określone w Pod-
ręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy 
na sezon 2020-2021 i następne w zakresie in-
frastruktury sportowej. 21 stycznia wniesiono 
odwołanie dotyczące przetargu, w którym 
wskazano, iż częstochowski magistrat ogła-
szając zamówienie, dopuścił się naruszenia 
przepisów prawa. Zdaniem spółki wnoszącej 
odwołanie, termin realizacji zadania jest 
zbyt krótki, a ponadto zwrócono między in-
nymi uwagę na nieuprawnione ograniczenie 
konkurencji w postępowaniu przetargowym. 
Odwołujący, czyli spółka MIRBUD wskazała, 
że odwołanie jest wnoszone na następu-
jące czynności zamawiającego, podjęte oraz 
zaniechane w toku Postępowania, a polega-
jące na: wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu 
realizacji umowy, w tym nieuwzględniają-
cego czasu niezbędnego do profesjonalnego 
opracowania dokumentacji projektowej dla 
realizacji przedmiotowej budowy i uzyskania 
wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, 
sformułowaniu pozacenowego kryterium 
oceny ofert – „termin zakończenia części za-
mówienia w zakresie umożliwiającym pro-
wadzenie rozgrywek Ekstraklasy SA w trybie 
Strona 3 z 12 dopuszczenia warunkowego 
uzgodnionego z komisją licencyjną PZPN 
(liczba miesięcy od daty podpisania umowy) 
– 5%” oraz nieuprawnionym ograniczeniu 
konkurencji w Postępowaniu.

Stanowisko klubu
Klub Raków Częstochowa postanowił, 

że co tydzień będzie informować kibiców o 
aktualnym stanie przebudowy stadionu. W 

swoim pierwszym komunikacie z tego cyklu 
poinformowano o wniesionym odwołaniu 
firmy MIRBUD ze Skierniewic, która wniosła 
jednocześnie o zmianę treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także o zamieszczenie na 
stronie internetowej dokonanej zmiany. - Co 
istotne, wniesione odwołanie nie wstrzymuje 
biegu procedury przetargowej. Krajowa Izba 
Odwoławcza wyznaczyła termin rozprawy na 
3 lutego. To oznacza, że jej rozstrzygnięcie 
poznamy przed terminem otwarcia ofert 
przetargowych – komentuje klub. „Czerwono 
– Niebiescy” zapewniają, że są w stałym kon-
takcie z władzami PZPN-u, a w szczególności 
z Komisją Licencyjną i Zarządem Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. - 17 stycznia Michał 
Świerczewski wraz z Prezesem Zarządu RKS 
Raków Wojciechem Cyganem spotkali się w 
Warszawie z Prezesem PZPN Zbigniewem 
Bońkiem. Podczas spotkania przedstawiciele 
Klubu omówili aktualną sytuację związaną z 
przebudową MSP „Raków” oraz przedstawili 
możliwe warianty rozwoju całej sprawy. Prezes 
Zbigniew Boniek przyjął złożone wyjaśnienia 
ze zrozumieniem. Klub ma pełną świadomość 
tego, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać 
licencję na kolejny sezon gry w Ekstraklasie – 
poinformował zarząd klubu.

O współpracy z miastem
Zaangażowanie ze strony przedstawicieli 

częstochowskiego magistratu jest doce-
niane przez władze klubu Rakowa, bowiem 
urzędnicy zapewniają, że są przygotowani 
na każdy scenariusz. W najbliższym czasie 
mają zostać doprecyzowane formalności 
związane z rządową dotacją. W tym celu de-
legacje z miasta oraz klubu mają udać się do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Ponadto 
zapewniamy, iż RKS Raków Częstochowa SA 
ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Czę-
stochowy. W temacie modernizacji obiektu 
przy ul. Limanowskiego 83 jesteśmy także 
w stałym kontakcie z Prezydentem Miasta 
Krzysztofem Matyjaszczykiem oraz jego 
zastępcą odpowiedzialnym za sport Jaro-
sławem Marszałkiem. Liczymy, że dzięki 
doświadczeniu urzędników procedura prze-
targowa zostanie przeprowadzona sprawnie, 
a całość doprowadzi do szybkiego powrotu 
drużyny do Częstochowy – oświadczył klub. 

Runda finałowa

Mini żużel na lodzie

Skra Częstochowa

Wygrany sparing z Kluczborkiem

I liga kobiet

Częstochowianka  
vs. Budowlani Toruń

Głosowanie trwa do 3.02.

Wybieramy najpopularniejszych 
sportowców!

Zapraszamy wszystkich sympatyków 
sportu do oddawania głosów w trady-
cyjnym corocznym plebiscycie na 
najpopularniejszych sportowców, tre-
nerów oraz działaczy regionu. Wśród 
nominowanych znaleźli się przedsta-
wiciele kilkunastu dyscyplin sportu. 
Ich nazwiska znaleźć można na naszej 
stronie www.zycieczestochowy.pl 

Rozstrzygnięcie nastąpi 30 stycznia 
podczas obrad kapituły, a wręczenie na-
gród 7 lutego. Przyznane zostaną również 
statuetki od internautów i czytelników.  
Głosować można do 3.02. do godziny 22.00 
za pośrednictwem naszej strony interne-
towej www.zycieczestochowy.pl oraz ku-
ponów publikowanych w gazecie. 

Jak na razie w naszym głosowaniu 
prowadzą:

Sportowcy:
Pacak Patrycja - Aeroklub 
Madsen Leon - Włókniarz SA 
Bartłomiejczyk Radosław - CKS Budowlani  

Trenerzy:
Pokorski Tomasz -Stow. Speedway Fan Club  
Cieślak Marek - Włókniarz SA 
Papszun Marek -RKS Raków SA 

Działacze:
Świącik Michał - Włókniarz SA
Świerczewski Michał - RKS Raków SA 
Szyma Jan - WLKS Kmicic

XXVI edycja Ligi Futsalu 

Harmonogram 
najbliższych spotkań

1 lutego 2020 roku na lodowisku przy ul. T. Boya-Żeleńskiego w Częstochowie 
odbędzie się runda finałowa dwumeczu nieoficjalnych mistrzostw Polski w mini 
żużlu na lodzie. Początek wydarzenia o godz. 17:00. 

Patronat honorowy nad tymi sportowymi zmaganiami objął wójt gminy Rędziny – Paweł 
Militowski oraz starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela. Na „Galę Lodową” za-
prasza Stowarzyszenie „UKS Speedway” Rędziny. 

W minioną sobotę 25 stycznia piłkarze 
Skry pokonali w meczu sparingowym ry-
wali z Kluczborka 5:1. Bramki dla 
częstochowskiego zespołu zdobyli Okta-
wian Obuchowski, dwie Dawid Wolny, 
Danian Pavlas i Sebastian Rogala.

– Sparingi zaczęliśmy od beniaminka, dru-
żyny walczącej o utrzymanie, teraz zagraliśmy 
z nieco silniejszym Kluczborkiem, gradacja 
naszych sparingpartnerów rośnie, bo chcemy 
się dobrze zweryfikować przed ligą. Do wy-

ników meczów kontrolnych nie przywiązu-
jemy wielkiej wagi, choć na pewno wygrane 
cieszą. Dochodzą nowi zawodnicy, bo jesień 
pokazała, że mieliśmy trochę za wąską kadrę 
i teraz chcemy ją poszerzyć. Nowi zawodnicy 
to nie uzupełnienie, a wzmocnienie Skry. To 
jest podniesienie naszej jakości – wypowie-
dział się po meczu trener Skrzaków Paweł 
Ściebura. W kolejnym spotkaniu w ramach 
sparingu Skra zmierzy się z Górnikiem Zabrze. 
Początek meczu 1 lutego o godz. 11:00 na 
stadionie przy ul. Loretańskiej.

Siatkarki Galerii Jurajskiej w najbliższą 
sobotę 1 lutego zmierzą się z zawodnicz-
kami Budowlani Toruń w ramach 21. 
kolejki I ligi kobiet. Początek spo-
tkania zaplanowano na godzinę 19:00.

Obecnie po 20. kolejce zawodniczki z Czę-
stochowy znajdują się na wysokim 6 miejscu 

w tabeli klasyfikacji generalnej z ilością 33 
punktów. Sobotni rywal Częstochowianki ma 
na swoim koncie zaledwie 4 punkty i zamyka 
tabelę, więc to siatkarki Galerii Jurajskiej 
są faworytem najbliższego meczu. W po-
przednim spotkaniu Częstochowianka poko-
nała AZS Politechnikę Śląską Gliwice 3:2. 

W XXVI edycji Ligi Futsalu 
popularnie zwanej turniejem 
„oldbojów” uczestniczy dzie-
więtnaście drużyn. Zmagania w 
Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Polonia” rozpoczęły się 5 
stycznia, a  zwycięzców roz-
grywek poznamy 7 marca. 
Tytułu mistrzowskiego broni  
drużyna ZC Michaś. W poprzed-
niej edycji za zwycięskim 
zespołem na podium znalazły 
się drużyny Jagiellończycy i Ję-
dryka Klub 54 Exact Systems. 

W najbliższą niedzielę 2 lutego 
rozegranych zostanie 11 spotkań 
grupy A i B. 

Harmonogram:
godz. 
15.00  Michaś-Nobilito - Przeterminowani 
15.30  Gmina Kłomnice - Team ZWD & friends 
16.00  Michaś-Nobilito - ZIB Bernat Miedźno 
16.30  Przeterminowani - Kozi i Przyjaciele 
17.00  Grubasy - MK Team 
17.30  Old Boys Czarny Las - ZF Group Polska
18.00  Jędryka Klub 54 Exact Systems - Jagiellończycy 
18.30  Abstynent - Orlikowscy Team 
19.00  Jędryka Klub 54 Exact Systems – Romtrans 
19.30  Wichry - Ooh La La 
20.00  Amator/CNC - Tadex

KUPON PLEBISCYTOWY
ZAWODNIK:       ..................................................................................................

TRENER:            ..................................................................................................

DZIAŁACZ:        ..................................................................................................

Imię i nazwisko         .........................................................................................
Adres         ............... .........................................................................................
Tel.         ... ............... .........................................................................................

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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