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SZCZEGÓŁY NA STRONIE 14

Śląskie oddziały ZUS podsumowały wyniki kontroli zwolnień le-
karskich w 2019 r. Ponad 4,7 tys. osobom w województwie śląskim 
wstrzymano lub cofnięto zasiłki chorobowe na kwotę przekracza-
jącą 4,3 mln zł. Najwięcej chorych, którzy wrócili do pracy po 
kontroli lekarza orzecznika, było w Oddziale ZUS w Częstochowie.
 

Ciąg dalszy na str. 3

Z DK1 na DK46

Panie lekkich obyczajów zmieniły trasę
Przy trasie DK-46 „grasują” 
damy lekkich obyczajów.  
– Przeniosły się chyba 
z  DK-1, swoim strojem roz-
praszają kierowców, może 
dojść do tragedii –  zdradza 
zawodowy kierowca z  firmy 
kurierskiej w Częstochowie.

- Często jeżdżę trasą Często-
chowa-Lubliniec.    Często widzę, 
jak damy lekkich obyczajów za-
trzymują kierowców, którzy od-
poczywają na parkingu między 
Pietrzakami a  Blachownią. Pod-
chodzą do kierowców, oferują 
swoje usługi seksualne.    Myślę, 
że trasa nie jest dla panienek 
lekkich obyczajów –  dodaje pan 
Marek. – Tu powinni pojawić się 
policjanci.

Policjanci apelują do kie-
rowców, aby zbyt nachalne czy 
nieobyczajne zachowania pań 
na parkingach zgłaszać bezpo-
średnio do nich.

- Na Trasie do Herb funkcjo-
nariusze nie widzieli takich pań 
– twierdzi mł. asp. Michał Sklar-
czyk z  KPP w  Lublińcu. – Może 
stoją na odcinku z  Herb w  kie-
runku Blachowni, ale to już nie 
nasz teren. W  każdym bądź razie 

nasza komenda nie miała żadnych 
zgłoszeń dotyczących pań lekkich 
obyczajów.

Funkcjonariusze z  Blachowni 

mają „zbadać teren”, czyli par-
king pomiędzy Pietrzakami 
a  Blachownią. - Dzielnicowy ma 
monitorować ten rejon. Do tej 

pory nikt nie skarżył się na te 
panie – mówi Marta Kaczyńska 
z KMP w Częstochowie.

Świadczenie usług seksualnych 

w Polsce jest legalne. Nielegalne 
są za to sutenerstwo, stręczyciel-
stwo i kuplerstwo. Prostytutki nie 
odprowadzają podatków, składek 
emerytalnych i chorobowych, ich 
działalność nie może być reje-
strowana.

Analitycy Sedlak&Sedlak przy-
gotowali raport dotyczący pro-
stytutek. I  tak średnio polska 
prostytutka w  2019 zarabiała 
209,82 zł, męskie prostytutki są 
droższe – 209,91 zł. Średnia płaca 
za noc wynosi 2060 zł. Najdrożej 
za seks trzeba płacić w  luksuso-
wych kurortach bałtyckich ponad 
300 zł, najtaniej w  małych ślą-
skich miastach 145 zł. Najwięcej 
zarabiają najmłodsze prostytutki 
– kobiety w  wieku 18-25 lat za-
rabiają o 119 zł więcej niż starsze 
koleżanki po fachu mające 60 lat 
i  więcej. Dużym powodzeniem 
cieszą się prostytutki wysokie, 
najwięcej zarabiają kobiety mie-
rzące 181-190 cm i których waga 
nie przekracza 50 kilogramów.

bea

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powie-
trze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego 
w Ministerstwie Infrastruktury programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jest w nim mowa 
między innymi o powstaniu obwodnic Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. Budowa ma 
się rozpocząć w 2024 roku.  

Ciąg dalszy na str. 11

Miejski monitoring wizyjny został rozbudowany o kolejne sześć kamer, które swoim za-
sięgiem obejmą 26 nowych miejsc, tym razem w dzielnicach Północ i Tysiąclecie. 

Ciąg dalszy na str. 3

- Czekałam prawie cztery godziny w kolejce do kardiologa, nie było krzeseł, w ciasnym korytarzu 
było ciemno od pacjentów w różnym wieku. Dlaczego personel nie pomyśli o seniorach, którzy nie 
mają siły stać, mają problemy z sercem, z nogami i na taki stres narażeni są w szpitalu - żali się 
76-letnia pacjentka Poradni Kardiologicznej przy ul. Mickiewicza w Częstochowie.

Ciąg dalszy na str. 3

Ministerstwo Infrastruktury

Powstanie obwodnica Blachowni i Herbów
ZUS skontrolował zwolnienia

Chorujemy czy pracujemy?

 zdj. pixabay
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ZUS skontrolował zwolnienia

Chorujemy  
czy pracujemy?

Dokończenie ze str. 1

Dwa rodzaje kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ma ustawowy obowiązek prowa-
dzić kontrole zwolnień lekarskich, 
co też regularnie czyni.  W ubie-
głym roku w województwie śląskim 
kontroli poddano w sumie 82 tys. 
osób. - Trzeba pamiętać o tym, że 
gdy mówimy o kontrolach zwolnień 
lekarskich tak naprawdę mamy na 
myśli dwa rodzaje kontroli: kon-
trolę wykorzystywania zwolnień 
lekarskich i kontrolę orzekania o 
czasowej niezdolności do pracy 
– mówi  Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego. - W pierwszym 
przypadku polega na sprawdzeniu, 
czy osoba korzystająca ze zwol-
nienia lekarskiego nie świadczy 
pracy lub nie wykonuje innych 
czynności, które mogą utrudnić po-
wrót do zdrowia, a druga jest pro-
wadzona przez lekarzy orzeczników 
ZUS, którzy weryfikują czy osoba 
na zwolnieniu lekarskim nadal 
jest chora i niezbędna jest konty-
nuacja zwolnienia, czy też należy 
zwolnienie skrócić - tłumaczy Beata 
Kopczyńska.

Jakie sankcje

W przypadku kontroli wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich - jeżeli 
ZUS stwierdzi, że osoba korzysta ze 
zwolnienia niezgodnie z jego prze-
znaczeniem, Zakład wstrzymuje 
wypłatę świadczenia, a jeżeli zo-
stało już wypłacone, nakazuje jego 
zwrot. W przypadki kontroli orze-
kania, jeżeli po badaniu przez le-
karza orzecznika okaże się, że chory 
może już wrócić do pracy, wówczas 
następuje tylko wstrzymanie wy-
płaty świadczenia. 

Ile choroby w zwolnieniach 
lekarskich

W województwie śląskim w 2019 
r. przeprowadzono ponad 65,7 tys. 
kontroli orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy, czyli tych prowa-
dzonych przez lekarzy orzeczników. 
Spośród tej liczby wydano 1739 de-
cyzji o braku do zasiłku. - W wyniku tej 
kontroli ograniczono ponad 9,8 tys. 
dni absencji chorobowych z prawem 
do zasiłku chorobowego, co dawa-
łoby... 26 lat nieobecności w pracy.  
Kwota wstrzymanych świadczeń w 
związku z tą kontrolą to ponad 716 
tys. zł – mówi Beata Kopczyńska.  Naj-
więcej chorych, którzy wrócili do pracy 

po kontroli lekarza orzecznika, było w 
Oddziale ZUS w Częstochowie. Na 
8,5 tys. przeprowadzonych kontroli 
osób zasiłek chorobowy wtrzymano 
580 osobom na kwotę 216 tys. zł.  

Pracują zamiast chorować  

W 2019 r. aż 3011 osób niezgodnie 
z przeznaczeniem wykorzystywało 
zwolnienie lekarskie. Łączna kwota 
cofniętych zasiłków w wyniku tej 
kontroli przekroczyła 3,618 mln zł.  
W większości przypadków chorzy 
zostali przyłapani na pracy zarob-
kowej w firmie konkurencji lub pro-
wadząc własną działalność. 

Częstochowscy pracownicy ZUS 
pod tym kątem skontrolowali 2707 
osób. 294 osoby musiały zwrócić 
pieniądze o łącznej wysokości 
blisko 418 tys. zł. 

Prawo pracodawcy

- Warto pamiętać, że kontrole 
wykorzystywania zwolnień lekar-
skich mogą prowadzić i prowadzą 
również samodzielnie pracodawcy, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia 
chorobowego powyżej 20 ubez-
pieczonych – podsumowuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego.
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i Tysiącleciu Dokończenie ze str. 1
Emerytka czekała na wizytę do 

kardiologa kilka miesięcy, na po-
czątku lutego stawiła się w po-
radni przy ul. Mickiewicza. Kobieta 
najpierw odstała swoje w reje-
stracji, potem było ekg i pomiar 
ciśnienia w gabinecie zabiegowym. 
- Z tymi wynikami znów odczekałam 
swoje w kolejce do kardiologa. 
Byłam ledwo żywa od tego stania, 
na dodatek nigdzie nie było dystry-
butorów z wodą - opowiada zbul-
wersowana seniorka. - Jak czekam w 
kolejce do internisty w swojej przy-
chodni, to przed gabinetem lekar-
skim stoją krzesła. A tu nie dość, że 
kilka miesięcy czeka się na wizytę, 
to jeszcze trzeba odstać kilka godzin 

pod gabinetem. Poskarżyłam się 
pielęgniarkom, siostry powiedziały 
mi, że do tej pory nikt się nie skarżył 
na brak krzeseł. Jak widać NFZ nie 
liczy się z seniorami, ani kolejkami. 
Sprawdziliśmy, jak wygląda sytu-
acja kolejkowa do specjalistów 
w Częstochowie. Najdłuższe  ko-
lejki do lekarzy NFZ  niezmiennie 
ustawiają się pod poradniami 
endokrynologicznymi. Przeciętny 
czas oczekiwania na poradę z tego 
zakresu wynosi aż dwa lata. W po-
radniach jest ciemno od pacjentów. 
Średnio 11 miesięcy czeka dziecko 
zanim trafi pod opiekę kardiologa, 
10 miesięcy pacjent zaintereso-
wany pomocą ortodonty, 8 miesięcy 
chory potrzebujących konsultacji 

neurochirurga. Bez kolejki można 
liczyć w zasadzie wyłącznie na 
wizytę u pediatry i internisty. 
W pilnej sytuacji można skorzystać 
z telefonu i zadzwonić na infolinię 
lub sprawdzić w serwisach medycz-
nych aktualne kolejki do lekarzy w 
Częstochowie. Terminy oferowane 
przez poszczególne placówki finan-
sowane przez NFZ są publikowane 
na stronie internetowej funduszu 
pod adresem:  terminyleczenia.nfz.
gov.pl. Informacje o kolejkach i za-
sadach tworzenia list oczekujących 
są udzielane także telefonicznie. 
Służy do tego specjalna infolinia 
NFZ czynna w godz. 8-16 pod nu-
merem telefonu: 800 190 590.

bea 

Dokończenie ze str. 1
System miejskiego monitoringu 

rozrasta się. W  ramach zadań 
z  budżetu obywatelskiego zain-
stalowano 6 nowych punktów 
kamerowych w  dzielnicach Tysiąc-
lecie i Północ. Dwa z nich znajdują 
się przy skrzyżowaniu al. Armii Kra-
jowej z ul. Kiedrzyńską, a cztery po-
zostałe na terenie parku miejskiego 
w rejonie ul. Fieldorfa-Nila i ul. Pu-
żaka. - Obecnie system przechodzi 
fazę niezbędnych testów i  kali-
bracji – podkreśla Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej. 

Kamery znajdujące się przy  
al. Armii Krajowej i z ul. Kiedrzyńską 
rejestrują sytuację na skrzyżowaniu, 
w  obrębie przejść dla pieszych, 
a także na pobliskich przystankach 
komunikacji autobusowej i  tram-
wajowej. Z  kolei w  rejonie parku 
przy ul. Fieldorfa-Nila i Pużaka do-
zorem objęto place zabaw i miejsca 
spacerowe. - W  efekcie system 
monitoringu ma przyczynić się do 
przeciwdziałania aktom dewastacji 
wyposażenia parku i zieleni oraz do 
eliminacji zachowań uciążliwych 

dla mieszkańców – wyjaśnia Artur 
Kucharski. Nowe kamery swoim 
zasięgiem obejmują 26 nowych 
miejsc. 

Cały system miejskiego moni-
toringu składa się aktualnie z  91 
punktów kamerowych, które mo-
nitorują w  sumie 123 miejsca 
– urządzenia na jednym słupie ka-
merowym mogą bowiem emitować 
nawet kilka obrazów. 

- W 2019 roku miejski monitoring 
obchodził 10-lecie. Przez ten czas 
stale przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
spokoju i  porządku publicznego. 
Centrum miejskiego monitoringu 
znajduje się w  siedzibie straży 
miejskiej. Funkcjonariusze ujawnili 
już ponad 32000 zdarzeń, które wy-
magały interwencji różnych służb, 
w zdecydowanej większości często-
chowskich strażników miejskich (ok. 
27491 interwencji) – podsumowuje 
Artur Kucharski. Kolejne kamery 
mają pojawić się m.in. w rejonie bu-
dowanej Promenady Śródmiejskiej. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza 
do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, 
którego przedmiotem jest remont Wewnętrznej Linii 
Zasilającej (WLZ) instalacji elektrycznej w pionie 
budynku zlokalizowanego w Koniecpolu przy ulicy 
Robotniczej nr 31.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 25.02.2020 
roku do godz. 14:00.
Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz 
obowiązki oferenta określone są w Specyfikajio Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wszelkie dokumenty i informa-
cje dotyczące przetargu dostępne są w administracji i na 
tablicy informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ko-
niecpolu - adres korespondencyjny: 42-230 Koniecpol, 
ul. Robotnicza 28/12 lub pod numerem telefonu:  
(34) 355 12 31 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Prezes Zarządu mgr Michał Opałko
Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

� zdj.�Straż�Miejska�Częstochowa
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Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK

Ulica Mirowska  
częściowo 
zamknięta

Przebudowa Starego Rynku wkracza w kolejną fazę. 
W związku z tym na ulicy Mirowskiej zostanie wpro-
wadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmienią 
się także trasy autobusów komunikacji miejskiej jeż-
dżących w obrębie placu budowy.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 
wtorku, 18 lutego. - Ruch samochodów na odcinku ul. Mi-
rowskiej między pl. Daszyńskiego a ul. Nadrzeczną będzie 
odbywał się tylko po jednym pasie drogi na relacji od 
centrum w kierunku Zawodzia. W kierunku przeciwnym ul. 
Mirowska zostanie zamknięta dla ruchu z uwagi na prace, 
a plac budowy pozwoli ominąć objazd przez ul. Nadrzeczną 
i dalej ul. Warszawską do pl. Daszyńskiego – wyjasnia Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie.

 
Również od 18 lutego do odwołania - z uwagi na utrud-

nienia - zmianie ulegną trasy części autobusów MPK poru-
szających się w obrębie centrum. Konkretnie chodzi o linie 
nr 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 31 i 84.

Będą one kursować według następujących zasad:
Linie nr 11 i 13: z Mirowskiej przez Nadrzeczną, Spadek, 

Warszawską do I Alei NMP i dalej bez zmian;
Linie nr 18, 21, 26, 27, 31 i 84:  z Mirowskiej przez 

Nadrzeczną, Spadek do Garibaldiego i dalej bez zmian;
Linia nr 28 kier. Parkitka: z Mirowskiej przez Nadrzeczną, 

Warszawską do Alei Jana Pawła II i dalej bez zmian.
Linia nr 24 kier. Kukuczki: z Krakowskiej przez Mirowską, 

Nadrzeczną, Warszawską do Alei Jana Pawła II i dalej bez 
zmian.

Dla ww. linii w kierunku przeciwnym tj. Zawodzia, Mirowa, 
Kucelina, Błeszna i Rakowa objazdy nie obowiązują.

UWAGA:

Dla linii nr 18, 21, 26, 27, 28, 31 i 84 zostanie zawieszony 
przystanek STARY RYNEK  przy ulicy Warszawskiej, na-
tomiast  w zamian będzie obowiązywał przystanek 
NADRZECZNA  usytuowany bezpośrednio za skrzyżowa-
niem tej ulicy z ulicą Mirowską (dla linii 24 będzie również 
obowiązywał przystanek STARY RYNEK przy ulicy Mirow-
skiej przy kościele pw. Św. Zygmunta).

Zmiana organizacji ruchu i tras autobusów MPK według 
szacunkowych obliczeń potrwa maksymalnie do maja.

Katarzyna Gwara

Wręczyca Wielka

Czołowe zderzenie BMW i audi

Jest raport

Wyjaśniono przyczynę śmierci pilota  
w Napoleonie

KS Kolejarz Częstochowa

Sentymentalna podróż do przeszłości – część druga

60-letni kierowca trafił do szpitala 
po wypadku, do którego doszło na 
ul Częstochowskiej we Wręczycy 
Wielkiej. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów z kłobuckiej drogówki 
wynika, że 20-letni kierujący bmw 
nie dostosował prędkości do panu-
jących warunków i doprowadził do 
czołowego zderzenia z audi.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na 
skutek zderzenia obrażeń ciała doznał 
60-latek, który siedział za kierowcą audi. 
Z miejsca zdarzenia został zabrany do 
częstochowskiego szpitala. - Na miejscu 
czynności wykonywali policjanci z dro-
gówki. Z uwagi na policyjne czynności 
ruch na drodze odbywał się wahadłowo 
– informuje mł. asp. Kamil Raczyński, 
oficer prasowy kłobuckich policjantów.

Szczegółowe okoliczności wypadku 
wyjaśniają śledczy z Kłobucka pod nad-
zorem częstochowskiego prokuratora. 
Na temat zdarzenia wypowiedzą się 
również biegli sądowi, którzy sprawdzą 
i ocenią stan techniczny pojazdów 
oraz zrekonstruują przebieg wypadku. 
Opinie biegłych zostaną wykorzystane 
w toczącym się postępowaniu. - Po 
raz kolejny apelujemy do kierowców, 
szczególnie tych z niewielkim doświad-
czeniem, aby podczas jazdy potrafili do-
stosować prędkość do nieraz trudnych 

warunków drogowych. Pamiętajmy, że 
na drogach jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za siebie, ale także za innych 
uczestników ruchu drogowego – podsu-
mowuje  mł. asp. Kamil Raczyński.

Katarzyna Gwara

Państwowa Komisja Badania Wy-
padków Lotniczych wydała raport 
końcowy w sprawie wypadku lotni-
czego w Napoleonie pod Kłobuckiem 
w maju 2019 r.  Zdaniem biegłych 
pilot z Torunia popełnił błąd pod-
czas wykonywania jednej z figur 
akrobatycznych. Prokuratura Okrę-
gowa w Częstochowie umorzyła 
śledztwo w sprawie katastrofy pry-
watnego samolotu.

Do wypadku, w którym śmierć poniósł 
41-letni pilot doszło 31 maja 2019 roku, 
w trakcie przelotu na małej wysokości 
nad imprezą plenerową. Pilot posiadał 
ważną Licencję   Pilota   Samolotowego, 
miał „nalot” (liczbę godzin za sterami) 
samolotowy 768 godzin i 25 minut. Po-
siadał wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonania lotu.

Wystartował z lądowiska w Natolinie 
k. Kłobucka około godziny 10:00 w sa-

molocie Midget Mustang o znakach 
identyfikacyjnych A44RFD. Samolot był 
w malowaniu myśliwskiego Mustanga z 
okresu II wojny Światowej,   pilot   miał   
wykonać  przelot  na  lotnisko  Aeroklubu  
Ziemi   Mazowieckiej w   Płocku.   Po   
starcie  wykonał  przelot  na  małej  wy-
sokości  nad  imprezą organizowaną na 
terenie Muzeum Dywizjonu 303 w miej-
scowości Napoleon, która znajduje   się   
w  odległości  około  2,5  km  na  północ-
ny-wschód  od  lądowiska w  Natolinie. 
- W   trakcie nurkowania po nawrocie 
wykonywanym na małej wysokości pilot 
zbyt gwałtownie wyprowadził samolot 
do lotu poziomego, co doprowadziło do 
dynamicznego zerwania   strug   powie-
trza  na  skrzydłach  i  wejścia samolotu 
w autorotację. W  wyniku  wypadku  pilot  
samolotu  poniósł  śmierć  na  miejscu, a  
samolot  uległ całkowitemu zniszczeniu 
- wyjaśnia komisja.

Komisja uznała, że pilot   wykonywał 
zakręt   na wznoszeniu, z którego prze-

szedł do nurkowania. Na niewielkiej wy-
sokości nad lasem samolot   w   sposób   
zdecydowany  przeszedł  do  lotu  pozio-
mego, a chwilę później rozpoczął obrót 
autorotacyjny w pionie w dół. Zdaniem 
Komisji, pilot wyprowadzając samolot  z  
lotu  nurkowego,  widząc  zbliżające  się  
korony  drzew  zbyt  gwałtownie pocią-
gnął  za  drążek  sterowy,  czym  spowo-
dował   zerwanie   strug   powietrza   na 
skrzydłach i wejście samolotu w auto-
rotację w pionie w dół. Samolot wpadł 
do lasu pionowo o czym świadczy brak 
połamanych gałęzi w koronach drzew 
po czym zderzył się pionowo z ziemią o 
czym świadczy brak śladów przemiesz-
czenia się samolotu po zderzeni. Przy-
czyną zdarzenia było zbyt   gwałtowne   
wyprowadzenie  samolotu  z  lotu nurko-
wego na  małej wysokości, które dopro-
wadziło do zderzenia samolotu z ziemią. 
Natomiast jedną z przyczyn tragedii były 
właściwości aerodynamiczne samolotu.

Bea

Niektórzy z  nich spotkali się 
po raz pierwszy po 45 latach… 
Kolarze z  klubu KS Kolejarz 
Częstochowa, którzy starto-
wali w latach 1960-1970 wzięli 
udział w sentymentalnym spo-
tkaniu 31 stycznia w restauracji 
Kmicic. Była to okazja do 
rozmów i wspomnień o kolar-
skich dziejach z tego okresu.

W  tamtych czasach niemal 
wszyscy chłopcy i  młodzi męż-
czyźni marzyli o karierze kolarskiej. 
Już w latach 60-tych i później 70-
tych polscy kolarze stali się zna-
czącą potęgą w  peletonie. Był to 
okres, w  którym wielkie sukcesy 
odnosił m.in. Ryszard Szurkowski 
- kolarz, który „spełnił marzenia 
całych pokoleń”. Został indywidu-

alnym mistrzem świata na szosie 
jako pierwszy Polak w  1973 roku  
i  dwukrotnie drużynowym mi-
strzem (1973, 1975), czterokrotnym 
zwycięzcą Wyścigu Pokoju (1970, 
1971, 1973, 1975), dwukrotnym 
srebrnym medalistą olimpijskim 
w drużynie szosowej z Monachium 
(1972) i  Montrealu (1976). Ry-
szard Szurkowski był inspiracją dla 
swoich kolegów – cyklistów. 

Aby powspominać tamte lata 
i  swoją sportową działalność, 
dawni zawodnicy Kolejarza spotkali 
się w  licznym gronie pod koniec 
stycznia. Podczas tego wydarzenia 
obecni byli Marian Witkowski, 
Grzegorz Pietrzyk, Kazimierz Stru-
gała, Adam Jaworski, Jerzy Snoch, 
Antoni Kołodziej, Leon Kuta, Stani-
sław Ziemnicki, Wojciech Trzciński, 
Krzysztof Kotas, Piotr Krawczyk, 
Marek Gembicz, Kazimierz Miszczak, 
Stanisław Grabara oraz trener Zyg-
munt Różański. Panom towarzyszyły 
życiowe partnerki. 

Paula Nogaj
zdj.:  Organizatorzy

� zdj.�KPP�w�Kłobucku

� zdj.�KPP�w�Kłobucku
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Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

14 lutego

Historie miłosne naszych czytelników

Na początku lutego ogłosiliśmy 
walentynkowy konkurs. Zada-

niem uczestników było opisanie 
historii poznania drugiej połówki. 
Zainteresowanie przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania! Zamiast 
jednego publikujemy więc trzy – 
naszym zdaniem – najbardziej 
interesujące opowiadania. Ich au-
torów prosimy o kontakt z naszą 
redakcją w celu odebrania nagród 
(w dniach od 24 do 28 lutego).

Historia poznania mojej miłości za-
czyna się... kilkadziesiąt lat temu. 

Mój tata pracował w Hucie im. Bolesława 
Bieruta. Miałam więc ten przywilej, że 
jako dziecko pracownika, wyjeżdżałam 
na kolonie. W  roku 1976 byłam w miej-
scowości Kule koło Wąsosza (to ponad 
40 km od Częstochowy). Choć turnus był 
bardzo krótki to wywarł na mnie duże 
wrażenie. To właśnie na nim poznałam 
fajnego chłopaka o  długich, ciemnych 
blond włosach. Spędzaliśmy ze sobą dużo 
czasu, narodziło się między nami uczucie. 
Utrzymanie kontaktu nie było jednak tak 
łatwe, jak w dziejszych czasach. Niestety 
nie wymieniliśmy się adresami. Nasza 
znajomość zakończyła się więc wraz 
z  końcem kolonii. Henryk, bo tak miała 
na imię moja miłość, jakimś cudem do-
wiedział się, w  którym mieszkam bloku. 
Przez kilkanaście dni przychodził na moje 
osiedle i „czekał, jak sierota aż pojawi się 
jego księżniczka”. Nie było nam się dane 
jednak spotkać. Nasze drogi rozeszły się. 
Ja założyłam swoją rodzinę, on swoją. 
Moje małżeństwo było jedną wielką po-
rażką, musiałam się rozwieść, a  Henryk 
został wdowcem. Kilka lat temu w piękną 
słoneczną niedzielę (sierpień 2012 r.) 
w  markecie Lidl robiłam zakupy. Choć 
byłam odwrócona tyłem, czułam czyjś 

wzrok na swoich plecach. Kiedy się od-
wróciłam, zobaczyłam faceta, który w mo-
mencie spuścił głowę w dół. Po wyjściu 
z marketu spakowałam zakupy do samo-
chodu i chciałam już odjechać, kiedy usły-
szałam głos „przepraszam...”. Pierwsza 
myśl to: pewnie jakiś pan będzie chciał 
ode mnie złotówkę. Lecz w dalszych sło-
wach usłyszałam „czy pani nazywa się 
Małgorzata Pxxxxx”. Byłam tak zasko-
czona, że nie wiedziałam, co powiedzieć. 
Po krótkiej chwili wydobyłam 
z siebie głos i powiedziałam, 
że kiedyś się tak nazy-
wałam. Cały czas się 
zastanawiałam, kim 
jest ten pan - głos 
brzmiał dość zna-
jomo, ale z  wy-
glądu nikogo 
mi nie przypo-
minał. Po krót-
kiej rozmowie 
d o z n a ł a m 
o l ś n i e n i a !  
To był Henryk. 
Z a c z ę l i ś m y 
w s p o m i n a ć 
czasy kolonijne. Nie-
stety nie mogliśmy umówić się na 
spotkanie – miałam gorący okres przed 
ślubem córki. Zadzwoniłam do Henryka 
po dwóch tygodniach od przypadko-
wego spotkania przez marketem. Od razu 
wyczułam, jaką radość sprawił mu mój 
telefon. Zaczęliśmy się spotykać coraz 
częściej i bardzo zbliżyliśmy się do siebie. 
Choć minęło tak wiele czasu, uczucie 
z  koloni pozostało w  naszych sercach 
i  ponownie zapłonęło. Pewnego dnia 
poszliśmy na cmentarz, na grób moich 
rodziców. W  pewnym momencie Henryk 

klęknął z  pierścionkiem w  ręku. Oczy-
wiście moja odpowiedź brzmiała: TAK. 
Od 17.06.2016 roku jesteśmy nareszcie 
razem jako małżeństwo. Jesteśmy naj-
szczęśliwszą parą na świecie. Chciałam 
nadmienić, że budynki z kolonii stoją do 
dzisiejszego dnia. Oczywiście już tam by-
liśmy by wspomnieć młode lata...

Z moim mężem byliśmy sobie pisani 
od zawsze. On juz mieszkał w naszej 

kamienicy a  ja wraz z  rodzicami 
się do niej wprowadziliśmy. Ja 

właściwie byłam jeszcze 
w brzuszku mamy. Ro-

dzice zaprzyjaźnili 
się z  sąsiadami, 

którzy mieli 
synka. Mój 
obecny mąż 
często się 
mnię opie-
kował. Mając 
pięć lat po-

wiedz ia łam 
n i e p o r a n i e , 
że „Małcin 
będzie moim 
mężem”. I  jak 
powiedziałam, 

tak się stało. Do-
kładnie po 20 latach naszej 
znajomości coś zaiskrzyło. Po pięciu la-
tach związku wzięliśmy ślub. Teraz śmie-
jemy się, że ja go sobie wywróżyłam, a on 
mnie sobie trochę wychował. Mimo że 
Marcin jest ode mnie starszy o 16 lat, ta 
różnica wieku w żaden sposób nam nie 
przeszkadza. Z dnia na dzień kochamy się 
mocniej. 

Pozdrawiamy  
Agata i Marcin

Jestem z Piotrkiem krótki czas – zale-
dwie od kilku miesięcy. Jestem jednak 

przekonana, że to prawdziwe przezna-
czenie. Piotrek jest współorganizatorem 
jednego z  okolicznych zlotów samocho-
dowych. Ja - jako fotografka i posiadaczka 
fiata 126p - przyjechałam swoim malusz-
kiem właśnie na jeden z  takich zlotów. 
On przywitał mnie w  bramie. Nawet 
nie zwróciłam na niego uwagi. Byłam 
zbyt przejęta nowym tłumikiem! Stałam 
wśród swoich znajomych i  witałam się 
z  każdą kolejną osoba. W  pewnym mo-
mencie wszyscy fotografowie zlotu wy-
jeżdżali na miejsca wyznaczone przez 
organizatorów. Ja również w te pędy wisa-
dłam do swojego malucha i.... bum! Przez 
nieuwagę wleciałam w hak organizatora 
i  tym samym rozbijajac przód swojego 
oczka w  głowie... Piotrek do mnie pod-
szedł i przytulił. Powiedział, że wszystko 
będzie dobrze i  dał mi buzi w  czółko. 
Wtedy nawet nie znałam jego imienia. 
Od tego czasu minęły niespełna 2 lata. 
Piotr znowu pojawił się w  moim życiu. 
Próbował zagadywać. Ja jednak byłam 
oporna. W ubiegłym roku zorganizowałam 
wyjazd. Ekipa była mieszana – wśród  
11 osób był również on. Spędziliśmy 
ze sobą cztery dni. Wspólne rozmowy, 
wspólne picie grzańca, wspólne wy-
głupy... Zaiskrzyło! Po powrocie umówi-
liśmy się do kina. Nastawiałam się jednak 
na przyjacielką relację. Umówiliśmy 
się na kilka kolejnych filmów. Wreszcie 
stwierdziliśmy, że seans możemy też 
zrobić sobie w  domu i... tak już zostało. 
Piotrek podkreśla, że od momentu roz-
bicia malucha, siedziałam mu w głowie...

Pozdrowienia dla wszystkich 
zakochanych, Monika.
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GMINA OLSZTYN

Budowa ulicy Amonitowej

GMINA LELÓW

Złote i Diamentowe Gody 
w Lelowie

Rozpoczęła się budowa ul. Amonitowej 
w Olsztynie, nowej drogi - równole-

głej do ulicy Polnej, prostopadle 
odchodzącej na południe od ul. Żwirki 
i Wigury.

- Nowa droga uruchomi sporo działek bu-
dowlanych po swojej wschodniej i  zachod-
niej stronie. Tymczasem wykonana będzie 
w  tłuczniu, aby poszczególne działki mogły 
zostać uzbrojone w niezbędne media. Z masy 
asfaltowej wykonane zostanie natomiast po-

łączenie z droga krajową – informuje Urząd 
Gminy w Olsztynie.

Urząd sfinansował też dokumentacje wodo-
ciągu, który wykonany będzie przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego. Szerokość pasa drogo-
wego pozwoli na umieszczenie wodociągu 
obok drogi, tak aby nie naruszać jej struktury.

Całkowity koszt budowy prawie półkilome-
trowego odcinka to ok. 280 tys. zł. Prace mają 
zakończyć się do 30 kwietnia.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Le-
lowie odbyła się uroczystość 

jubileuszu Diamentowych i Złotych 
Godów. Małżeństwa zostały uhonoro-
wane medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Oficjalne uroczystości poprzedzone zostały 
mszą świętą odprawioną przez ks. kan. Hen-
ryka Młynarczyka w kościele pw. Św. Marcina 
w  Lelowie w  intencji dostojnych jubilatów. 
Podczas niej odnowione zostały przysięgi 
małżeńskie.

W  Gminnym Ośrodku Kultury wójt gminy 
Lelów wręczył medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. - Wspólne 60. i 50. lat to symbol 
wierności i  miłości rodzinnej, to dowód 
wzajemnego zrozumienia i  istoty związku 
małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla 
młodych pokoleń – podkreślał Krzysztof Mo-
lenda. Szczególne słowa uznania przekazał 
także szanownym jubilatom przewodniczący 
rady gminy Lelów Władysław Jaworski.

Po uroczystym wręczeniu medali, pamiąt-
kowych listów gratulacyjnych, upominków 
i kwiatów spotkanie uświetnił uroczysty kon-
cert Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelow-
skiej. Nie zabrakło też symbolicznej lampki 
szampana, tortu oraz słodkiego poczęstunku.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: 
 Aleksandra i Marian Nowakowie

Małżeństwa obchodzące 50-lecie pożycia 
małżeńskiego to: 
 Stefania i Henryk Cygankowie  
 Maria i Piotr Domagałowie 
 Marianna i Marian Karolczykowie 
 Maria i Jerzy Lipowiczowie 
 Jadwiga i Lech Stradomscy 
 Irena i Alfred Wichrowscy 
 Barbara i Stefan Wolscy 
 Krystyna i Stanisław Wójcikowie

GMINA OLSZTYN

Połączyć Olsztyn z Porajem

GMINA MSTÓW

Kasa na rozbudowę 
Ośrodka Zdrowia

GMINA MSTÓW

Przygotowania do lata

Wójt Gminy Olsztyn podpisał umowę 
na opracowanie koncepcji drogi łą-

czącej dwie gminy i dwa powiaty.

Droga o  długości 2,5 km ma połączyć 
w przyszłości Biskupice i Choroń tzn. powiat 
częstochowski i myszkowski. - Trakt będzie 
miał znaczenie lokalne, bo mieszkańcy obu 
miejscowości będą mieli znacznie skrócone 
połączenie oraz turystyczne, ponieważ 

wzdłuż drogi powstanie ścieżka rowerowa 
– informuje Urząd Gminy Olsztyn.

Porozumienie o współpracy w tym zakresie 
dotyczącej  opracowania koncepcji podpisali 
starostowie: częstochowski, Krzysztof Smela 
i  myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz wój-
towie: gminy Poraj, Katarzyna Kazimierczak 
i  gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Zgodnie 
z umową koncepcja drogi ma być gotowa do 
końca czerwca tego roku.

Gmina Mstów uzyskała 
blisko milion złotych 

dofinansowania na rozbu-
dowę Ośrodka Zdrowia 
przy ul.Wolności. 

To doskonała informacja, 
gdyż mstowski wniosek przez 
długi czas znajdował się na 
liście rezerwowej. - Sytu-
acja zmieniła się w związku 
z przyjęciem przez Zarząd 
Województwa Śląskiego 
uchwały w sprawie uzu-
pełnienia listy rankingowej 
do dofinansowania. Teraz 
oczekujemy na podpisanie 
umowy – informuje Urząd 
Gminy Mstów. Wnioskowane 
dofinansowanie to blisko  milion złotych  ! 
(949.651,32 zł)

Zakres projektu obejmuje:
- wykonanie robót budowlanych w zakresie 

rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy 
ul. Wolności 58, w celu zagospodarowania 

nowych pomieszczeń na gabinety lekarskie, 
zabiegowe – wraz z udogodnieniami dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

- dostawę niezbędnego sprzętu medycz-
nego na potrzeby świadczenia specjalistycz-
nych, wysokiej jakości usług medycznych.

Gmina Mstów rozpoczęła 
przygotowania do sezonu 

wiosenno-letniego. W ramach 
prac oczyściła już teren rekre-
acyjny wzdłuż rzeki Warty, na 
wysokości Skały Miłości i Góry 
Szwajcera w Mstowie. 

Tereny mienia komunalnego, na-
leżące do gminy Mstów przy brzegu 
rzeki, leżą wzdłuż drogi wojewódz-
kiej 786. Dzięki wykonanym pracom 
została więc odsłonięta przestrzeń 
rekreacyjna, położona wokół Góry 
Szwajcera oraz zbiornika wodnego 
Tasarki.   Jest to element promocji 
gminy i samego Mstowa - szcze-
gólnie dla osób, które przejeżdżają 
tranzytem drogą DW786. 

Fot. Urząd Gminy Olsztyn

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Fot. Urząd Gminy Lelów

Fot. Urząd Gminy Mstów

Fot. Urząd Gminy Mstów



Reprezentanci najlepszych 
szkół ponadpodstawowych z 
naszego województwa spotkali 
się w Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach. Odbyła się tam bo-
wiem uroczysta gala wręczenia 
nagród Śląskiego Rankingu Li-
ceów i Techników Perspektywy 
2020.

W  22. edycji rankingu nagrodzono 
szkoły z najlepszymi wynikami w 
olimpiadach,   egzaminach matural-
nych oraz zawodowych. Fundacja 
Edukacyjna „Perspektywy” prowadzi 
takie badania od ponad 20 lat. Ocena 
dokonywana jest w oparciu o kryteria 
obiektywne i oceny zewnętrzne. Do 
ostatniej edycji zgłoszono 2085 li-
ceów ogólnokształcących oraz 1728 
techników, a na liście rankingowej 
ostatecznie zamieszczono 1000 naj-
lepszych liceów i 500 najlepszych 
techników w kraju.

Do Centrum Edukacyjno-Kongre-
sowego zaproszeni zostali przed-
stawiciele 15 najlepszych liceów i 

techników naszego województwa 
oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych. Częstochowę reprezen-
towali: Naczelnik Wydziału Edukacji 
pan Grzegorz Papalski, dyrektor IV LO 
im. H. Sienkiewicza oraz wicedyrektor 
Wojciech Dostal.

Warto przypomnieć, że IV LO im. 
H. Sienkiewicza uplasowało się na 

11 pozycji w województwie. Szkoła 
nagrodzona została dyplomem, wrę-
czonym przez Rektora Politechniki 
Śląskiej oraz Prezesa Fundacji Eduka-
cyjnej „Perspektywy”. Uczestnicy uro-
czystości wysłuchali prezentacji na 
temat oferty edukacyjnej Politechniki 
Śląskiej i obejrzeli wspaniały pokaz 
laserowy.

W Szkole Podstawowej w Opa-
towie kłobuccy mundurowi 
otrzymali od samorządowców 
walizkę, która będzie wykorzy-
stywana podczas zajęć 
profilaktycznych dotyczących 
problematyki zażywania nar-
kotyków i dopalaczy przez 
młodzież. Zawiera ona m.in. 
imitacje popularnych środków 
psychoaktywnych oraz przed-
miotów, które nie powinny 
znajdować się w posiadaniu 
dzieci. 

Podczas zebrania z rodzicami 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Opatowie, wójt 
gminy Bogdan Sośniak wspólnie z 
Przewodniczącym Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Jerzym Szyją, prze-
kazali kłobuckim policjantom wa-
lizkę profilaktyczną, która będzie 
wykorzystywana podczas praktycz-
nych zajęć profilaktycznych dla do-
rosłych, dotyczących problematyki 
zażywania narkotyków i dopalaczy 
przez młodzież.

- Zakup i przekazanie walizki było 
możliwe dzięki zaangażowaniu 
dzielnicowego, który stworzył pro-

gram profilaktyczny realizowany 
na terenie gminy Opatów oraz 
samorządowców i pracowników 
Urzędu Gminy w Opatowie, którzy 
przyjęli do realizacji propozycje 
działań profilaktycznych inicjowa-
nych przez policjanta pierwszego 
kontaktu. Środki na zakup walizki 
pochodziły z Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Opatowie – mówi mł. 
asp. Kamil Raczyński, oficer pra-

sowy kłobuckich policjantów. 
Walizkę odebrali dzielnicowy 

gminy Opatów mł.asp. Mariusz 
Tałaj oraz profilaktyk społeczny 
kłobuckiej komendy st.sierż Mar-
lena Wiśniewska.

Prelekcje oraz warsztaty z za-
kresu profilaktyki uzależnień od 
środków psychoaktywnych, z wy-
korzystaniem rekwizytów, kie-
rowane są przede wszystkim do 
rodziców oraz nauczycieli i peda-
gogów szkolnych.

Bezpośrednio po przekazaniu 
walizki, odbyła się pierwsza pre-
lekcja z prezentacją imitacji popu-
larnych środków psychoaktywnych 
oraz przedmiotów, które nie po-
winny znajdować się w posiadaniu 
dzieci. - Dzięki prezentowanym re-
kwizytom, prelekcja prowadzona 
przez st.sierż. Marlenę Wiśniewską 
została bardzo dobrze odebrana i 
cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem rodziców – dodaje mł. 
asp. Kamil Raczyński.

W najbliższym czasie dzielnicowy 
planuje zorganizować podobne 
warsztaty dla rodziców i nauczy-
cieli w pozostałych szkołach gminy 
Opatów.

Około 200 uczennic i uczniów 
szkół podstawowych z naszego 
miasta i okolicy uczestniczyło 
w zajęciach w ramach piątej 
edycji Częstochowskiego Uni-
wersytetu Młodego Odkrywcy. 
Podczas nich uczyli się między 
innymi rozwiązywania pro-
blemów i krytycznego myślenia. 
Nad całością czuwała kadra Po-
litechniki Częstochowskiej. 

Do piątej edycji Częstochow-
skiego Uniwersytetu Młodego 
Odkrywcy zgłosiło się ok. 200 
uczennic i uczniów szkół podsta-
wowych z naszego miasta i po-
bliskich gmin. Zajęcia tradycyjnie 
prowadzone były na Wydziale In-
żynierii Mechanicznej i Informa-
tyki Politechniki Częstochowskiej 
przez kadrę dydaktyczną uczelni. 

Podczas uroczystego zakończenia 
5. edycji, które odbyło się 12 lu-
tego w klubie ,,Politechnik”, władze 
samorządowe reprezentował za-
stępca prezydenta Częstochowy 

Jarosław Marszałek. W trakcie spo-
tkania m.in. wręczono nagrody lau-
reatkom i laureatom konkursów 
organizowanych w ramach CzuMO.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego głównym 
celem jest rozwój umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych, 
ICT (technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych), uczenia się, 
pracy zespołowej oraz kompe-
tencji w zakresie kreatywności, 
innowacyjności, krytycznego 
myślenia i rozwiązywania pro-
blemów. To również doskonała 
okazja do zaszczepienia w mło-
dych uczestniczkach i uczestni-
kach zainteresowania naukami 
ścisłymi, a w dalszej perspektywie 
studiami technicznymi w naszym 
mieście. W zajęciach organizo-
wanych dzięki współpracy PCz 
z Urzędem Miasta Częstochowy 
dotychczas wzięło udział łącznie  
ok. 1 tys. osób. 
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Studniówka 2020 

W ostatnim dniu stycznia 2020 roku 
(dokładnie 95 dni przed maturą) w Hali 
Polonia odbyła się studniówka VII LO 
im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

O godzinie 20:00 bal został otwarty 
przez Panią Dyrektor Barbarę Gala-
-Glińską, która, cytując „Pana Tadeusza”, 
zaprosiła do tradycyjnego Poloneza. 
Polonezy były dwa: pierwszy z nich tego-
roczni maturzyści zatańczyli do muzyki 
Wojciecha Kilara, napisanej na potrzeby 
filmu „Pan Tadeusz”, a drugi to Polonez z 
„Czasu honoru” Bartosza Chajdeckiego. 
Zgodnie z tradycją, Poloneza poprowa-
dziła Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy 
klas. Ów piękny korowód z trybun podzi-
wiali rodzice, którzy licznie przybyli na bal.

Pani Dyrektor skierowała do matu-
rzystów, rodziców i pozostałych za-
proszonych gości wiele pięknych słów, 
podkreślając ogromną wyjątkowość 

wieczoru studniówkowego i życząc po-
wodzenia na maturze.

Po zakończeniu poloneza, przyszedł 
czas na podziękowanie dla Dyrekcji 

i wychowawców. Specjalne delegacje 
uczniów złożyły kwiaty na ręce Pani 
Dyrektor, P  ani Wicedyrektor oraz Pana 
Wicedyrektora, a później ustawiono się, 
aby podziękować wychowawcom i przed-
stawić osoby towarzyszące.

Po zakończeniu części oficjalnej nie 
pozwolono jeszcze maturzystom rozpo-
cząć zabawy. Prowadzący balu ogłosił, 
że zaprasza wszystkich na niespo-
dziankę, którą to okazał się niezwykły 
pokaz taneczno-teatralny, który przygo-
towała grupa uczniów z klas trzecich (z 
pomocą p. prof. Doroty Żesławskiej oraz 
Magdy Tyras z kl. IIIa). Panowie wykazali 
sie niezwykłym poczuciem humoru oraz 
umiejętnościami tanecznymi, co zachwy-
ciło wszystkich obecnych na balu.

Potem została już tylko zabawa 
do białego rana. W tej niezwykłej at-
mosferze bawiono się do 5:00 rano, 
wtedy także na zakończenie obecni 
jeszcze uczniowie zatańczyli Belgijkę. 
Następnego dnia wszystkich bolały 
roztańczone nogi, ponieważ na stud-
niówkowym parkiecie dominowała 
wspólna zabawa uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkoły i rodziców.

KOPERNIK NEWS: Nikodem Buszko
Zdjęcia: czestochowa.naszemiasto.pl

Wizyta nauczycieli  
z Niemiec

Stało się już tradycją, że tuż po 
przerwie Świątecznej przyjeżdża do 
Częstochowy delegacja nauczycieli z 
Bambergu. Dzieje się tak na mocy po-
rozumienia o współpracy w zakresie 
edukacji pomiędzy Urzędem Miasta, 

Samorządowym Ośrodkiem Doskona-
lenia w Częstochowie a Dientzenhofer 
– Gymnasium w Bambergu. Wizyta 
w Częstochowie rozpoczęła się uro-
czystą kolacją, w której wzięli udział 
Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy Pan Ryszard Stefaniak, Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli Pan Zbigniew Janus, przed-
stawiciele SODu, nauczyciele Dien-
tzenhofer – Gymnasium w Bambergu, 
niemieccy refendarze oraz nauczyciele 
częstochowskich szkół.

Nasze liceum odwiedził Rene Frenzel 
– nauczyciel języka angielskiego i fizyki. 
Hospitował on lekcję geografii prowa-
dzoną przez p. prof. Tatianę Cieślak. 
Temat lekcji o chmurach i obłokach 
okazał się bardzo bliski dla Pana Rene, 
jako że zanim został nauczycielem, był  
pilotem wojskowego helikoptera. Na 
lekcji języka niemieckiego u p. prof. 
Katarzyny Kaczmarek Pan Rene od-
powiadał na pytania zaciekawionych 
uczniów. Pani Dyrektor naszego Liceum 
odbyła krótką rozmowę z Panem Rene 
i życzyła miłego pobytu i pozytywnych 
wrażeń. Po tym czekało na Pana praw-
dziwe wyzwanie – zmierzenie się z 
zasadami dynamiki Newtona, czyli pro-
wadzenie lekcji fizyki w języku angiel-
skim w klasie I D. Na lekcji matematyki 
u p. prof. Krystyny Jędrzejczyk nasz 
gość zaangażował się w rozwiązywanie 
zadań z ciągów. Podczas spotkania z 
młodzieżą naszego Liceum, na którym 

obecny był też wicedyrektor p. prof. 
Marcin Terka, nasz gość miał okazję 
dowiedzieć się jakie profile kształcenia 
są w naszej szkole. O klasach biologicz-
no-chemicznych z rozszerzonym angiel-
skim opowiedziały Elżbieta Krasiejko, 
Martyna Słomian i Karolina Wrzalik z 
klasy I A; w imieniu klas humanistycz-
nych głos zabrała Julia Kaźmierczak 
(klasa II C), która także opowiedziała o 
Czytaniu Narodowym i osiągnięciach 
szkolnego koła teatralnego Grupy Pod Wi-
szącym Kotem. O klasach z rozszerzoną 
matematyką, fizyką i informatyką opowie-
dział Antoni Rosikoń (klasa I D), który nie 
zapomniał wspomnieć o swoich cieka-
wych zainteresowaniach. Klasy z rozsze-
rzoną geografią zaprezentowali Sebastian 
Gorzelok z klasy III F, który dla odmiany 
mówił po niemiecku, oraz Agnieszka Fa-
muła z klasy 1 J. Edyta Cierniak z klasy 
III F opowiedziała w języku niemieckim o 
działalności Koła Turystycznego, a Jakub 
Kisiel (klasa I F) mówił o działalności cha-
rytatywnej prowadzonej przez młodzież 
naszego Liceum. O osiągnięciach spor-
towych wspomniał Bartłomiej Korczak 
z klasy I D, który jest członkiem drużyny 
siatkarskiej. Wspaniały poczęstunek 
przygotowali Julia Banaś, Marta Gębuś 
i Kacper Jóźwiak z klasy I L – smak tak 
pysznych ciast na długo pozostanie w pa-
mięci naszego gościa. Pomoc przy orga-
nizacji spotkania okazali uczniowie klasy 
I L: Patrycja Szczypior, Karol Woszczyna i 
Bartosz Grabowski. Pan Rene dużo opo-
wiadał też o sobie, o swojej karierze pilota 
wojskowego i nauczyciela, odpowiadał na 
pytania zainteresowanej młodzieży. Jego 
głównym przesłaniem było to, aby roz-

wijać swoje pasje i zainteresowania, aby 
robić w życiu to, co się lubi najbardziej.

KOPERNIK NEWS: p. prof. Elina Szago-Lalak  
i p. prof. Katarzyna Kaczmarek

Szkolny Turniej 
Piłki Siatkowej

Dnia 10 lutego 2020 roku w VII Liceum 
Ogólnokształcącym odbyły się zawody w 
piłce siatkowej. Brały w nich udział drużyny 
złożone z uczniów naszej szkoły, zarówno 
chłopców, jak i dziewczyn. Każda klasa 
starała się wystawić do gry zespół o jak 
najwyższych  umiejętnościach, sercu do 
walki i zabawnie brzmiącej nazwie. Do 
rywalizacji przystąpiło 16 drużyn, co naj-
mniej sześcioosobowych, podzielonych na 
4 grupy. Z każdej grupy awansowały dwa 
zespoły, aby stworzyć tabelkę, w których 
rozgrywano mecze ćwierćfinałowe, pół-
finałowe,   także finał i mecz o 3 miejsce. 
Mecze rozgrywano w różnych formułach, 
w zależności od fazy rozgrywek. Grano 
jednocześnie na dwóch, wcześniej przygo-
towanych, boiskach. Sportowej rywalizacji 
towarzyszyła muzyka, uśmiech na twarzy i 
świetna zabawa. Duże znaczenie miał do-
ping, który pojawiał się w entuzjastycznej 
formie ze strony grona uczniowskiego.

Zawody zwyciężyła drużyna „3F”, która 
wygrała w finale z drużyną „Niedocenio-
nych Akwarelistów”. Najniższy stopień 
podium wywalczyła drużyna „Mongolskich 
Przemytników Rzeżuchy”

Gratulujemy wyników zwycięzcom, dzię-
kujemy za walkę do końca drużynom po-
konanym.Nad całością rozgrywek czuwał 
Samorząd Uczniowski VII LO.

KOPERNIK NEWS: Mikołaj Jarząbek, kl. 3E

Job shadowing  
w Mickiewiczu 

W naszej szkole gościliśmy cztery na-
uczycielki z Junior High School z grec-
kiej miejscowości Janina. Wizyta miała 
miejsce w ramach programu Erasmu-
s+Akcja 1, a jej celem była obserwacja 
pracy szkoły i poszczególnych nauczy-
cieli, czyli jobshadowing. 

Przez trzy dni pobytu panie miały 
okazję obejrzeć cały budynek szkoły, 
poznać specyfikę pracy. W roli opro-
wadzających doskonale sprawdzili się 
uczniowie: D. Wawrzyńczak i K. Dem-
czuk (IIA). Ponadto nasi goście zostali 
zaproszeni na obserwacje kilku lekcji, 
tj. języka polskiego, angielskiego i nie-
mieckiego.

Greckie nauczycielki doskonale po-
czuły zarówno atmosferę szkoły, jak i 
zajęć lekcyjnych, w których brały udział. 
Obserwowały zachowanie, reakcje 
uczniów i sposób pracy nauczyciela. 
Oprócz powyższych działań odbyły 

liczne rozmowy z dyrektorem szkoły i 
nauczycielami poszczególnych przed-
miotów. Pytały o nurtujące kwestie, 
czyli m.in. motywację do nauki przed-
miotów humanistycznych, wychowania 
fizycznego, frekwencję, zaangażowanie 
uczniów w przygotowanie uroczystości 
szkolnych. W odpowiedzi uzyskały wy-
czerpujące i pomocne wyjaśnienia. 

Nasi goście zwiedzili także Często-
chowę. Zobaczyli ciekawe miejsca, 
takie jak: cmentarz żydowski, Jasną 
Górę, parki jasnogórskie, aleje NMP, mu-
rale, czy kościół św. Jakuba. Przewodni-
kami byli: W. Brzeziecka, U. Borkowska, 
J. Cieślak, K. Ciekot, Z. Kałuża, J. Ko-
walczyk (IF), A. Niedźwiedzka, W. Motyl, 
B. Mróz (IIA), J. Michniewicz (IIIC). 
Greczynki były pod wrażeniem wiedzy 
naszych uczniów na temat miasta, zna-
jomości języka angielskiego oraz ich 
umiejętności komunikacyjnych.

Czas wizyty dobiegł końca i z żalem 
pożegnaliśmy greckich gości. Jednak 
nie jest to finał naszej współpracy, 
bowiem w przyszłym roku będziemy 
ponownie przyjmować kolejną grupę 
greckich nauczycieli.

mgr A. Kurzacz
      mgr K. Wojtal

Wykład  
i wystawa  

„Pasja & geniusz”
Dnia 27 lutego 2020 r. w V LO im. A. 

Mickiewicza będziemy gościć prof. dr 
hab. Tomasza Pospiesznego z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
który wygłosi wykład „Pasja & geniusz”. 

Po wykładzie odbędzie się wernisaż 
wystawy Tomasza Pospiesznego i Ewe-
liny Wajs o tym samym tytule, przed-
stawiający sylwetki kobiet, które swoją 
pasją oraz pracą „zasłużyły na Nagrodę 
Nobla”. Wystawę będzie można oglądać 
w naszej szkole przez dwa miesiące w 
każdy piątek w godz. 12.00-14.00.  

 Organizatorzy: mgr D. Magacz, 
 mgr E. Pietrzkowska

,,Książka, którą warto 
przeczytać”
Petr Heteša  

- „Najeźdźcy 
 z Minecrafta”

Czy tradycyjna wizyta w bibliotece 
może zaskoczyć? Otóż… tak! I to nie byle 
jak. Przechadzając się po alejkach książ-
kowych w poszukiwaniu natchnienia, 
znalazłem pozycję, która od pierwszego 
spojrzenia przyciągnęła moją uwagę. To 
dla mnie nietypowe, ponieważ nie jestem 
zapalonym czytelnikiem i znalezienie 
czegoś interesującego często trwa nad-
spodziewanie długo. Tytuł „Najeźdźcy 
z Minecrafta” poraził mnie swoim wi-
dokiem. Wreszcie coś dla chłopaków, 
miłośników najbardziej konstruktywnej 

gry. Czy taka powieść młodzieżowa to 
nie nadmiar szczęścia?! Autor – Petr He-
teša – zupełnie mi nieznany, co podnosi 
poziom eksploracji nowości. Naprawdę 
interesująca niespodzianka czekała na 
moją aktywność. 

Autor osadza akcję w rzeczywistości 
szkolnej. Uczniowie pierwszej klasy 
liceum otrzymują do przetestowania 
nową wersję Minecrafta. Zachwyceni tą 
możliwością nie mają pojęcia, jakie kon-
sekwencje przyniesie gra. Zwiastunem 
nadchodzenia dziwnych zdarzeń w 
szkole jest pojawienie się na korytarzu 
creepera. Kiedy zaś podczas nocy fil-
mowej, okazuje się, że kolejny mob 
wydostał się z gry, sytuacja staje się 
poważna. Koledzy stwierdzają z prze-
rażeniem, że oba światy zaczynają się 
groźnie łączyć, a Czarnoksiężnik, który 
zapanował nad grą, jest bardzo mocnym 
przeciwnikiem. Utrzymanie tego w ta-
jemnicy zaczyna wymykać się spod 
kontroli, walka przybiera na sile. Czy 
uczniom uda się pokonać inwazję …?

 Czytanie książki „Najeźdźcy z Mi-
necrafta” to prawdziwe safari dla mi-
łośników Minecrafta. Fabuła została 
skomponowana w taki sposób, że do 
ostatniej strony trzyma w napięciu, co 
jest absolutnym atutem tej pozycji. 
Osoby, które grały w grę, mogą poczuć 
wręcz fizycznie, że przeniosły się w 
realia sześciennego świata. Dla tych, 
którzy jej nie znają, może być zachętą 
do spróbowania swoich sił konstruk-
cyjnych i poruszenia pokładów fantazji. 
Młodzież ma szansę utożsamiać się z 
bohaterami, ponieważ łączy ich wiek i 
zainteresowania. Książka bardzo mi się 
podobała, gdyż podejmuje unikatowy 
temat, który jest bliski obecnym czytel-
nikom w moim wieku. To prawie trzysta 
stron fascynującej przygody.

Jedno jest pewne – Petr Heteša okazał 
się pionierem w tej tematyce. Można 
znaleźć wiele poradników dotyczących 
Minecrafta, ale powieści przygodowej 

dotychczas nie spotkałem. Cieszę 
się, że wpadła w moje ręce i mogę po-
dzielić się z Wami moją opinią na jej 
temat. Szczerze zachęcam do lektury!  
 T. Kotlicki (Ij)

Projekt „Multilingual 
dictionary - Hiver, 
Invierno, Winter”

V LO im. A. Mickiewicza włączyło się 
w realizację projektu pt. „Multilingual 
dictionary - Hiver, Invierno, Winter”. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w 
ramach programu eTwinning wraz z II 
LO im. R. Traugutta w Częstochowie, 
IV LO im. M. Kopernika w Rybniku oraz 
Technikum Teb Edukacja w Gliwicach.  
Poprzez tworzenie wielojęzycznego 
słownika zimowych uczniowie w/w 
szkół średnich pojęć poznają zwyczaje 
i tradycje świąteczne Niemiec, Hiszpanii 
i Francji.  Współpraca rozpoczęła się w 
grudniu i potrwa do końca marca 2020 r. 

W skład dziesięcioosobowego ze-
społu z naszej szkoły pracującego nad 
realizacją poszczególnych etapów pro-
jektu wchodzą uczniowie klas pierw-
szych, w których nauczany jest język 
hiszpański: W. Kędra i O. Mielczarek 
(IA); P. Grabski, P. Płuska, W. Słoniec, M. 
Szot i E. Śledzikowska (IG) oraz U. Bor-
kowska, W. Brzeziecka i M. Klekowska 
(IF). Działania uczniów koordynuje mgr 
M. Duchnik. Jest to pierwszy tego typu 
projekt w naszej szkole, trzymamy więc 
mocno kciuki i życzymy powodzenia!

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
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Dokończenie ze str. 1
 W ramach rządowego programu po-

wstanie 100 obwodnic na sieci dróg 
krajowych o łącznej długości ok. 820 
km. Będą to trasy o najwyższych para-
metrach technicznych, dostosowane 
do przenoszenia obciążenia 11,5 t/
oś. Inwestycjom tym będą towarzy-
szyły urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym oświetlenie 
spełniające  wytyczne prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pieszych.

 W programie zostały ujęte zadania 
na różnym etapie przygotowania. 
Wybór obwodnic do realizacji od-
bywał się przy uwzględnieniu stanu 
prac przygotowawczych, natężenia 
ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu 

bezpieczeństwa ruchu w  miejsco-
wościach liczonego poziomem wy-
padkowości i  ofiarami wypadków, 
poprawy dostępności połączeń 
z  państwami sąsiednimi oraz ko-
niecznością zachowania zrównowa-
żonego rozwoju kraju.

Dla części obwodnic opracowano 
już dokumentację niezbędną do roz-
poczęcia inwestycji, dla części jest 
prowadzony proces przygotowawczy. 
Są też takie zadania, dla których przy-
gotowania dopiero się rozpoczną.

Do nich należy obwodnica Bla-
chowni i Herb w ciągu drogi krajowej 
nr 46.  Planowana data ogłoszenia 
przetargu to  II kwartał 2024 r. - Jest 
to dla nas wspaniała informacja tym 

bardziej, że kwestię bezpieczeństwa na 
DK-46 na odcinku gminy Blachownia 
i potrzeby konkretnych rozwiązań dro-
gowych poruszałam m.in. z ministrem 
Inwestycji i  Rozwoju Jerzym Kwie-
cińskim w grudniu 2018 roku – pod-
kreśliła burmistrz Sylwia Szymańska. 
Podstawowym celem budowy ob-
wodnicy Blachowni i  Herbów jest 
wyprowadzenie ruchu tranzyto-
wego, jaki przejeżdża  przez te miej-
scowości w  związku z  sąsiedztwem 
nowo wybudowanej autostrady A1 
obiegającej Częstochowę. W  przy-
szłości odcinek ten będzie kluczowy 
z  uwagi na połączenie A1 z  plano-
waną drogą ekspresową S11. - Dzięki 
tym działaniom nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców (od-
cinek ten charakteryzuje się stosun-
kowo dużą liczbą wypadków, jaka 
miała miejsce w  ostatnich latach), 
odciążenie układu komunikacyj-
nego i  zwiększenie przepustowości 
w tych miastach. Inwestycja poprawi 
również warunki i  bezpieczeństwo 
przejazdu dla ruchu dalekobieżnego 
i  regionalnego na odcinku drogi 
krajowej nr 46 od Lublińca do Czę-
stochowy – podkreśla Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i  Autostrad. 
Koszt realizacji 100 obwodnic zo-
stał oszacowany na blisko 28 mld zł.  
Budowa będzie finansowana ze 
środków Krajowego Funduszu Dro-
gowego prowadzonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Katarzyna Gwara
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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 YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 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

Ministerstwo Infrastruktury

Powstanie obwodnica 
Blachowni i Herbów

 zdj. GDKiA

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

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

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

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 złn FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

serwis, F-ra VAT  29.900 zł

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

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

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

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

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

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

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

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

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

n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
kraj., I – wł., serwis

 12.900  zł 
 /18.900 zł

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

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

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

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003  8.800 zł

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

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

n FIAT SEICENTO, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

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

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

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

 24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

 52.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia) 
tel. 602 307 570

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM  
- 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

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

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

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

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

n 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 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
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 n PRZYJMĘ srebro, może być 

złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

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

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

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

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

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

n  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

KUPIĘ

KURSY
n  TRENING ZDOLNOŚCI  

POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

ODDAM

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

n ODDAM trzy kotki 4-miesięczne  
biało-bure. Tel. 667 499 164

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

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n 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

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl
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Mamy zwycięzców!

Najlepsi zawodnicy, działacze i trenerzy wybrani
Plebiscyt na najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza sportowego regionu częstochowskiego w 2019 roku został rozstrzygnięty.

Uroczystość związana z tym wydarzeniem 
odbyła się w ratuszu miejskim.

Plebiscyt, którego organizatorami byli Re-
gionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w  Częstochowie, Urząd Miasta oraz 
redakcje: Życia Częstochowy i Telewizji Orion 
prowadzony był w  trzech kategoriach: naj-
lepszy zawodnik, trener i działacz sportu. 

Laureatami plebiscytu w kategorii zawod-
nicy (kolejność wg przyznanych punktów 
przez członków kapituły) zostali:  Leon 
Madsen  (Włókniarz Częstochowa),  Tomáš 
Petrášek (RKS Raków), Patrycja Pacak (Aero-
klub Częstochowski),  Piotr Malinowski  (RKS 
Raków), Alicja Ulatowska (WLKS Kmicic), Ewa 
Bugdoł  (WLKS Kmicic), Angela Mroczek  (KS 
Częstochowianka),  Jakub Miśkowiak  (Włók-
niarz Częstochowa),  Roksana Załomska  (KU 

AZS UJD) i Karolina Dziura (KS Dragon Janów).
Statuetki w kategorii trenerz otrzy-

mali:  Marek Papszun  (RKS Raków),  Anita 
Krzyczmonik  (KS Częstochowianka),  Marek 
Cieślak  (Włókniarz Częstochowa),  Paweł To-
maszewski  (SKF Częstochowska Siatkówka) 
i  Joanna Paulina Narkiewicz  (KU AZS UJD), 
a w kategorii działacze - Michał Świer-
czewski (RKS Raków), Michał Świącik (Włók-
niarz Częstochowa) i  Grzegorz Kurek  (KS 
Częstochowianka).

Podczas uroczystości wręczono rów-
nież  Medale „Merentibus”  dla zasłużonych 
działaczy Regionalnej Rady Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego. Otrzymali je  Jan 
Bzowy, Jerzy Raganiewicz i Stanisław Sączek. 
Uhonorowano także  częstochowskich sę-
dziów piłki siatkowej, którzy prowadzili mię-

dzynarodowe i krajowe zawody najwyższej 
rangi, m.in. w meczu w ramach Ligi Narodów: 
Australia - USA, Finał Klubowych Mistrzostw 
Świata. Wyróżnienia otrzymali:  Marta Rem-
bielak - Kucharska, Urszula Jędrys - Szynkiel, 
Małgorzata Szopa, Agnieszka Zyskowska, 
Marcin Dobrzański, Bartłomiej Fortuna, Paweł 
Kapica, Artur Kucharski, Rafał Pośpiech, Ire-
neusz Wolszczyniak i Dawid Wygas.

Statuetkę  „Nadzieja częstochowskiego 
sportu” odebrało Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej „Częstochowska Siatkówka”  - Mistrz 
Polski Kadetów i Wicemistrz Polski Juniorów 
2019 w piłce siatkowej.

Z kolei statuetki w kategorii „Sport bez ba-
rier” otrzymali Natalia Grzyb (LUKS Jedynka/
ABRM Poczesna), Przemysław Drąg i Mateusz 
Miśkiewicz (LKS Gol - Start Częstochowa).

Specjalne statuetki otrzymali również za-
wodnik, trener  oraz działacz, którzy zwycię-
żyli w internetowym głosowaniu naszych 
czytelników. Do głosów internetowych tra-
dycyjnie doliczone zostały głosy oddane za 
pomocą kuponych publikowanych w naszej 
gazecie. Statuetka dla najpopularniejszego 
zawodnika powędrowała do Patrycji Pacak, 
dla najpopularniejszego trenera do Marka 
Papszuna, a dla najpopularniejszego dzia-
łacza dla Michała Świerczewskiego. 

Nagrody wręczali laureatom parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz miasta, 
środowiska sportowego oraz lokalnych 
mediów. Całości towarzyszył wokalno – mu-
zyczny występ w wykonaniu zespołu „Sołtys”

Katarzyna Gwara

Tak kształtowały się wyniki głosowania 
przez naszych czytelników.

 Na zawodników w internetowym  
głosowaniu oddano w sumie: 

 3,582 głosy
 Na trenerów w internetowym 

głosowaniu oddano w sumie: 
 2,166 głosów

 Na działaczy w internetowym 
głosowaniu oddano w sumie: 

 1,446 głosów

ZAWODNIK

Patrycja Pacak – Aeroklub
n 746 głosów internautów 
n 131 głosów na kuponach
n Łącznie: 877 głosów

Karolina Dziura - Klub Sportowy    
Dragon Janów

n 874 głosy
       
Tomáš Petrášek - RKS Raków  

n 641 głosów

      TRENER

Marek Papszun - RKS Raków   
n 848 głosów internautów 
n 13 głosów na kuponach
n Łącznie: 861 głosów

      
Tomasz Pokorski - Stow. Speedway 
Fan Club 

n 635 głosów internautów 
n 2 głosy na kuponach
n Łącznie: 637 głosów

Marek Cieślak – Włókniarz  
n 379 głosów internautów 
n 102 głosy na kuponach
n Łącznie: 481 głosów

      DZIAŁACZ
      
Michał Świerczewski - RKS Raków 

n 827 głosów
n 8 głosów na kuponach
n Łącznie: 835

Michał Świącik - Włókniarz 
n 391 głosów internautów 
n 80 głosów na kuponach
n Łącznie: 471

      
Jan Szyma - WLKS Kmicic 

n 149 głosów internautów
n 25 głosów na kuponach
n Łącznie: 174
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ŁYŻWIARSTWO  SZYBKIE SZKÓŁ CZĘSTOCHOWSKICH 

Szkolny Związek Sportowy informuje, że rozpoczynają się mistrzostwa Często-
chowy szkół licealnych i szkół podstawowych w łyżwiarstwie szybkim. Tak oto 
prezentuje się terminarz ryzwalizacji: 

1. dnia 17.02 2020 roku – Licealiada – chłopcy /szkoły średnie/
2. dnia 18.02.2020 roku – Licealiada  - dziewczęta /szkoły średnie/
3. dnia 20.02.2020 roku – Igrzyska Dzieci – klasy IV – VI - dziewczęta
4. dnia 21.02.2020 roku – Igrzyska Dzieci – klasy IV – VI – chłopcy
5. dnia 24.02.2020 roku – Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasy VII – VIII dziewczęta
6. dnia 26.02.2020 roku – Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasy VII – VIII chłopcy.

Reprezentacja we wszystkich kategoriach składa się z 4 uczniów danej szkoły.
Początek zawodów o godz.9.00 na lodowisku MOSiR przy ul. Boya Żeleńskiego.

Drużyna SP nr 36 wystąpiła w składzie: Tadko Wiktoria, Magiera Oliwia, Wiśniewska 
Julia, Zębik Izabela ,Raźniak Maja,Cyrulińska Oliwia, Kozak Wiktoria, Bigdowska 
Hanna, Zasada Emilia, Morawiec Marta, Kreduszyńska Alicja. Trener – Michał Ryś
Drużyna SP nr 34 wystąpiła w składzie: Bulska Julia, Chodak Aleks, Dzianok Do-
minika, Jachnik Pola, Konieczna Maja, Kotowska Nadia, Kowacz Sonia, Krasińska 
Maria, Kuśmierska  Dominika, Pwlukiewicz Julia, Rogozik Iga, Sobieraj Emilia, Suska 
Oliwia, Woszczyk Weronika. Trener – Adam Krawczyk
Drużyna SP nr 52 wystąpiła w składzie: Boleń Alicja, Radomska Joanna, Wizert 
Oliwia, Mazur Maja, Siciak Hanna, Krakowska Daria, Kuśmierska Zoja, Jarząbek Wik-
toria, Okoń Nikola, Andres Wiktoria. Trener - Małgorzata Grajcar 

Od rozgrywek w piłkę ręczną 
dziewcząt rozpoczęła się w 

nowym roku rywalizacja współ-
zawodnictwa sportowego na 
najbardziej usportowioną szkołę 
podstawową.

Do zawodów zgłosiło się sześć 
drużyn. W ich skład wchodziły 
dziewczęta z rocznika 2005 – 2006. 
- W trosce o to, aby każdy zespół ro-
zegrał, jak najwięcej spotkań, zawo-
dy odbywały się w formie ligi szkol-
nej systemem każdy z każdym. W 
sumie rozegrano piętnaście spo-
tkań – informują przedstawiciele 
Szkolnego Związku Sportowego. 
Wszystkie mecze odbywały się w 
hali Polonia.                                       

10 lutego dokonano uroczystego 
podsumowania zawodów. W wyda-
rzeniu uczestniczyli Prezes Szkolne-
go Związku Sportowego oraz sę-
dziowie - Pauliny Przepióry i Jerzego 
Maruszczyka – którzy czuwali nad 

przebiegiem zawodów.
Wszystkie drużyny biorące udział 

w mistrzostwach, otrzymały dyplo-
my, a trzy pierwsze zespoły dostały 
również okazałe puchary.

Mistrzynie z roku ubiegłego - 
drużyna Sióstr Zmartwychwstanek - 
nie zgłosiły się do rywalizacji w tym 
roku szkolnym. W tym roku tytuł 
mistrzowski wywalczyły uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 36. I to wła-
śnie zawodniczki z tej placówki bę-
dą reprezentować nasze miasto w 
zawodach rejonowych spotykając 
się z najlepszymi drużynami z po-
wiatu kłobuckiego i powiatu ziem-
skiego. Zawody odbędą się na po-
czątku marca. 

 W mistrzostwach uczestniczyły 
następujące drużyny: 

         1. SP   8    
         2. SP  13   
         3. SP  34   
         4. SP  36
 5. SP  52
 6. SP  Społeczna                             

Na pierwszy ogień piłka ręczna

 TERMINARZ  GIER
LP KTO Z KIM WYNIK
1 SP  34 SP  36 2 : 13
2 SP  8                  SP  13 8 : 11
3 SP  52 SP  Społeczna         13 : 2
4 SP  13 SP  34 3 : 16
5 SP  36 SP  Społeczna 12 : 0
6 SP  34 SP   8 10 : 8
7 SP  Społecz SP  13    0 : 13
8 SP  36 SP  52  13 : 2
9 SP  34 SP  Społeczna 14 : 0

10 SP  52 SP  8   7 : 6
11 SP  36 SP  13 11 : 0
12 SP  34 SP  52  5 : 4
13 SP  8 SP  36 10 : 0
14 SP 13 SP  52   5 : 8
15 SP  8 SP  Społeczna 10 : 0

 TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
LP MIEJSCE SP NR PKTY BRAMKI
1 I SP 36 15 65 : 4
2 II SP 34 12 47 : 28
3 III SP 52 9 34 : 31
4 IV SP 13 6 32 : 43
5 V SP 8 3 32 : 44
6 VI SP Społeczna 1 0   2 : 62

 zdj. SP 36

 zdj. SP 34

 zdj. SP 52

 zdj. SP 36, SP 52, SP 13, SP 8
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj. Zdjęcia: A. Nogaj

WĘDKARSTWO

„Pstrąg Kocinki 2020” za nami

PKO EKSTRAKLASA

Raków zmierzy się z Legią Warszawa

Tegoroczna edycja zawodów 
„Pstrąg Kocinki” była wyjąt-
kowa i to nie tylko za sprawą 
magicznej daty, która zdarza 
się niezwykle rzadko – 
02.02.2020 r. W tym roku Koło 
PZW Mykanów obchodzi bo-
wiem 15-lecie swojego 
istnienia. Jeszcze starsza jest 
tradycja zawodów, które od-
bywały się na polanie wśród 
„lemańskich jodeł”. Węd-
karze z całej Polski spotkali 
się, by walczyć o Puchar Wójta 
Gminy Mykanów już po raz 
16. 

Na przestrzeni lat pogoda towarzysząca 
wędkarskim zmaganiom bywała różna – cza-
sami wędkarze musieli wytrwać w ulewnym 
deszczu, innym razem zmagali się z dokucz-
liwym mrozem. W tym roku jak na życzenie 
pogoda dopisała, choć może do pięknej sce-
nerii zabrakło jedynie odrobiny śniegu. Z racji 
15-lecia Koła PZW Mykanów impreza została 
zorganizowana wzorowo i z rozmachem. 
Wędkarze mieli o co walczyć – oprócz okaza-
łych pucharów do wygrania był m.in. przelot 
samolotem z Mistrzem Świata w lataniu pre-
cyzyjnym. Wydarzeniu towarzyszyła również 
zbiórka środków na zarybienie rzeki Kocinki w 
2020 roku. Na ten cel zgromadzono 1304 złote.

Na starcie o 8:00 rano stawiła się impo-
nująca liczba zawodników – było ich 92. Ry-
walizowali w dwóch kategoriach: spinning 
i mucha. W tym czasie licznie zgromadzone 
osoby towarzyszące, sponsorzy i zaproszeni 
goście wypatrywali przy ognisku i w miłej 
atmosferze pierwszych meldunków. Po pięciu 
godzinach łowienia, gdy przyszedł czas na 
zdawanie kart, można było już śmiało powie-
dzieć, że ryby dopisały. Złowiono 30 pstrągów 
i 4 lipienie. Oczywiście obowiązywała for-
muła NO-KILL „złów i wypuść”, dlatego za-
wodnicy musieli udokumentować swoje 
zdobycze poprzez zdjęcia. 

Ryby dopisały
Prezes Koła PZW Mykanów niedługo po go-

dzinie 14:00 mógł oficjalnie ogłosić wyniki. 
W kategorii spinning, zwyciężył Jakub Wy-
borny, który złowił aż cztery okazy, z których 
dwa najdłuższe zostały wzięte pod uwagę. 
Były to pstrągi o wymiarach 33,6 cm i 38,3 
cm. Drugie miejsce zajął Tomasz Nowak, który 
znalazł się w wąskim gronie zawodników, 
mających na koncie lipienia. Zdobycz kolegi 
Tomasza miała wymiar 41,4 cm. Z kolei druga 
złowiona przez niego ryba pstrąg mierzyła 
30,7 cm. Na trzecim miejscu znalazł się Jerzy 
Wodecki z dwoma pstrągami – 38,5 cm i 32 
cm. Z kolei na podium w kategorii mucha 
stanęli: na miejscu pierwszym Rafał  Rajm 
za złowione ryby 30 i 35,3 cm, na miejscu 

drugim Andrzej Jarczok za złowienie pstrąga 
o wymiarach 39 cm i na miejscu trzecim Rafał 
Tatarek - złowił on pstrąga o długości 34 cm. 

Uroczystego wręczenie pucharów i nagród 
wraz z prezesem Koła Pawłem Wrońskim 
dokonali wójt gminy Mykanów – Dariusz Po-
mada oraz starosta częstochowski – Krzysztof 
Smela. -Gmina Mykanów ma kilka walorów 
zachęcających wędkarzy do przyjazdu tutaj... 
Przede wszystkim przepiękną i dobrze utrzy-
maną w naturalny sposób rzekę Kocinkę i to, 
co zawsze powtarzam: tutaj jest jak w domu. 
Jest rodzinnie, przyjemnie. Każdy do każdego 
podchodzi bardzo koleżeńsko. Ludzie tutaj 
chcą przyjeżdżać – mówił o atmosferze za-
wodów sędzia wędkarski Sławomir Bednarek. 

Raków Częstochowa w najbliższą so-
botę 15 lutego podejmie na GIEKSA 
Arenie w Bełchatowie Legię Warszawa – 
trzynastokrotnego Mistrza Polski. 
Spotkanie w ramach 22. kolejki PKO 
Ekstraklasy w Bełchatowie rozpocznie 
się o godz. 20:00. 

Ostatni mecz pomiędzy „Czerwono-Nie-
bieskimi” a Legionistami został rozegrany 1 
września 2019 roku. Wtedy też Raków uległ 
rywalom 3:1. Kibice mają zatem nadzieję, 
że sobotnie zmagania przyniosą zwycięstwo 
częstochowskiej drużynie. W poprzedniej ko-
lejce Raków przegrał niestety z Lechem Po-
znań 0:3. Nie była to dobra inauguracja 2020 
roku – zwłaszcza, że szkoleniowiec „Czerwo-
no-Niebieskich” Marek Papszun został zawie-

szony na dwa mecze ligowe. Nie będzie go 
zatem ani podczas sobotniego spotkania z 
Legią Warszawa, ani podczas starcia z Arką na 
meczu wyjazdowym w Gdyni. -Na środowym 
zebraniu Komisji Ligi omówiona została sytu-
acja z sobotniego meczu Lech Poznań - Raków 
Częstochowa. Przypomnijmy. W 82 minucie 
spotkania, trener Marek Papszun otrzymał 
czerwoną kartkę za dyskusję z Panem 
Pawłem Raczkowskim - głównym arbitrem 
tego starcia.   Decyzją Komisji Ligi szkolenio-
wiec Czerwono-Niebieskich został ukarany 
dwoma meczami zawieszenia – możemy 
przeczytać w komunikacie, który zamieścił 
klub na swojej stronie internetowej. Poinfor-
mowano, że w obu spotkaniach drużynę ma 
poprowadzić II trener Rakowa - Gonçalo Feio. 

PLEBISCYT SPORTOWY

Częstochowscy sędziowie 
siatkówki nagrodzeni

I LIGA KOBIET

Częstochowianka vs. Stal Mielec

Już po raz kolejny częstochowscy sę-
dziowie siatkówki zostali docenieni. 
Arbitrzy otrzymali z rąk prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka, Przewodni-
czącego Rady Miasta Zbigniewa 
Niesmacznego oraz przedstawicieli Re-
gionalnej Rady Polskiego Komitetu 
Olimijskiego nagrody przyznane za pro-
mocję Częstochowy. 

Wręczenie nagród odbyło się w miejskim 
ratuszu przy okazji rozstrzygnięcia plebiscytu 
na najlepszego i najpopularniejszego spor-
towca Częstochowy i regionu w 2019 roku. 
Listy gratulacyjne otrzymali sędziowie: Marta 
Rembielak-Kucharska, Małgorzata Szopa, 
Agnieszka Zyskowska, Marcin Dobrzański, 
Paweł Kapica, Artur Kucharski, Ireneusz Wol-
szczyniak i Dawid Wygas. Podziękowania 
przygotowano również dla Urszuli Jędrys-
-Szynkiel, Bartłomiej Fortuny i Rafała Po-
śpiecha. 

Minione miesiące były pracowite dla czę-
stochowskich arbitrów, bowiem byli obecni 
na najważniejszych siatkarskich imprezach 
nie tylko polskich, ale również międzynaro-
dowych. Marcin Dobrzański, Paweł Kapica i 
Artur Kucharski zostali nominowani w 2019 
roku jako sędziowie blokowi (liniowi) na 
mecz Siatkarskiej Ligi Narodów (Volleyball 
Nations League) Australia – USA. Ponadto 
sędziowie Dobrzański i Kucharski oraz Marta 
Rembielak-Kucharska, Małgorzata Szopa 
oraz Rafał Pośpiech znaleźli się w obsadzie 
sędziów liniowych na finał Klubowych Mi-
strzostw Świata w HSC, w którym zmierzyły 
się dwie włoskie drużyny: Trentino Volley i 

Lube Cucine Civitanova. W obsadzie na mecz 
o trzecie miejsce KMŚ był Ireneusz Wolsz-
czyniak, a półfinał KMŚ na liniach sędziowali 
też Urszula Jędrys-Szynkiel, Agnieszka Zy-
skowska, Paweł Kapica, Dawid Wygas i Bar-
tłomiej Fortuna.

Nasi sędziowie w 2019 roku promowali 
również Częstochowę na wielu meczach siat-
kówki halowej oraz na turniejach siatkówki 
plażowej czy mistrzostwach województwa 
śląskiego sędziów, które odbyły się w Żo-
rach. Artur Kucharski był też nominowany 
na turniej finałowy Mistrzostw Polski kobiet 
i mężczyzn w siatkówce plażowej 2019 w 
Toruniu, gdzie sędziował mecz decydujący o 
brązowym medalu wśród kobiet. Sędzia Ku-
charski razem z arbitrem Marcinem Dobrzań-
skim byli też wyznaczeni na turniej finałowy 
mistrzostw Polski juniorek (Katowice) oraz 
finał cyklu Plaża Open (Białystok). Sędzia 
Dobrzański znalazł się też w gronie czterech 
arbitrów z całego kraju na turniej Superpu-
charu Polski w siatkówce plażowej mężczyzn 
w Przysusze.

Ponadto Marta Rembielak-Kucharska, 
Marcin Dobrzański i Artur Kucharski sędzio-
wali również w 2019 roku turnieje „plażówki”: 
m.in. w Zamościu, Rybniku, Kozienicach, 
Suchym Borze, Katowicach, Toruniu i Bia-
łymstoku i inne. Najwyższe uprawnienia sę-
dziowskie z nagrodzonych częstochowskich 
arbitrów ma Rafał Pośpiech, którego można 
zobaczyć w meczach telewizyjnych, gdy sę-
dziuje Ligę Siatkówki Kobiet czyli najwyższą 
klasę rozgrywkową kobiet w Polsce. Zawsze 
w wolnych chwilach promują Częstochowę 
chodząc w „miejskich” koszulkach.

W najbliższą sobotę 15 stycznia o godz. 
19:00 rozegrany zostanie mecz po-
między Częstochowianką Galerią 
Jurajską a Stalą Mielec. Mecz odbędzie 
się w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu 
przy ul. Stefana Żeromskiego 30. 

Częstochowskie siatkarki pokonały w mi-

nionym spotkaniu Karpaty MOSiR AZS PWSZ 
Krosno 3:1. Dzięki temu zwycięstwu zanoto-
wały skok na 4 miejsce w tabeli 1 Ligi Kobiet. 
-Runda zasadnicza nieuchronnie zbliża się 
ku końcowi. Najważniejsza faza jednak przed 
nami. Trzeba przyznać, że nikt przed sezonem 
nie typował takiej lokaty. W tabeli ciasno, 
także trzymajcie kciuki za kolejne mecze – 
skomentował klub.
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki karnawałowej 
nagrodę-niespodziankę otrzymuje pani WANDA GÓRZYŃSKA 

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

Rozwiązanie przyślij na adres:  
konkursy@zycieczestochowy.pl 

do dnia 20.02.2020 i wygraj nagrodę - niespodziankę!


