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Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości  
o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie do-
puszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia 
oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia przewiduje 
nowy projekt opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. Na razie został on 
skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. 

Ciąg dalszy na str. 13

Groźby, wyzwiska, przemoc

Pacjenci atakują pielęgniarki  
Groźby, wyzwiska, przemoc 
fizyczna - to codzienność pie-
lęgniarek i położnych  
w szpitalach. Z agresją spoty-
kają się zarówno ze strony 
pacjentów i ich rodzin. Do nie-
stosownych zachowań dochodzi 
na SOR-ach, Izbach Przyjęć,  
w szpitalnych oddziałach. 

Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych od grudnia przepro-
wadza ankietę wśród personelu 
medycznego m.in. w  Często-
chowie dotyczącą agresji ze 
strony pacjentów i  ich bliskich. 
Pielęgniarki i położne przyznają, 
że ta przybiera najróżniejsze 
formy: są to ataki słowne mające 
na celu psychiczne zranienie dru-
giej osoby,  fałszywe publiczne 
oskarżenia, zniszczenie mienia, 
nękanie  po  przemoc fizyczną - 
groźby, szturchania, popychania.

Placówka medyczna, po-
mimo funkcji ratowania życia 
i  zdrowia, powinna być miej-
scem bezpiecznym nie tylko dla 
pacjenta, ale również dla osób 
wykonujących zawody medyczne.  
- Pacjent przybywający do no-
wego obcego otoczenia, jakim 
jest szpital, przychodnia do-
świadcza wielu emocji związa-

nych ze swoim stanem zdrowia. 
Jego poczucie bezpieczeństwa 
zostaje zagrożone. Częstą po-

jawiającą się reakcją w  takiej 
sytuacji jest frustracja zwią-
zana z  przelaniem swoich obaw 

i  niepewności na inne osoby. 
Najczęściej są nimi pielęgniarki, 
położne, osoby w  najbliższym 

otoczeniu   pacjenta i  jego ro-
dziny - twierdzą pielęgniarki.

Od 8 lat w  polskim prawie 
karnym naruszenie nietykalności 
cielesnej, zniewaga czy czynna 
napaść na pielęgniarkę, czy po-
łożną jako funkcjonariusza pu-
blicznego może skutkować karą 
grzywny, ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności.

Dane dotyczące zachowań 
agresywnych wobec pielęgniarek 
i położnych w opiece zdrowotnej 
zostaną przekazane do Mini-
sterstwa Zdrowia.  Z  dotychczas 
zebranych informacji wynika, 
iż zachowania agresywne wy-
stępowały w  21 rodzajach pla-
cówek ochrony zdrowia i  innych 
instytucjach takich jak DPS czy 
nawet żłobki. Najbardziej nara-
żeni na przemoc byli pracownicy 
oddziałów szpitalnych, następnie 
w  SOR i  Izbach Przyjęć, nieco 
mniej na psychiatrii. Z informacji 
uzyskanych od pielęgniarek i po-
łożnych wynika, że jest niska 
zgłaszalność agresji na psychia-
trii ponieważ panuje przeko-
nanie, że jest to ryzyko wpisane 
w miejsce pracy i brak możliwości 
zgłoszenia takich przypadków. 

bea

Mieszkańcy Częstochowy donoszą na sąsiadów i przedsiębiorców. Piszą donosy do 
urzędów skarbowych, ZUS-u, policji…

Ciąg dalszy na str. 3

Ponad dwa miesiące w przydrożnym rowie pomiędzy miejscowościami Starcza  
a Klepaczka leżało czarne seicento. - To dość ruchliwy odcinek. W pobliżu są domy, 
kościół... Naprawdę nikogo nie dziwi, że samochód leży tam już tyle czasu. Kto ma 
się zająć jego uprzątnięciem? - zastanawiała się nasza czytelniczka. Problem był 
oczywiście znany i policji, i urzędnikom. Kuriozalna sytuacja trwała w najlepsze,  
a wraz z nią spór o to, kto jest odpowiedzialny za usunięcie pojazdu. 

Ciąg dalszy na str. 3

Kompletnym brakiem myślenia wykazał się 50-letni rabuś  
z gminy Popów. Mężczyzna postanowił ukraść butlę z gazem z te-
renu  parafii św. Rocha w Rębielicach Królewskich. A, że było 
ciemno to... wyciągnął zapalniczkę, żeby sobie poświecić. Efekt? 
Doszło do pożaru. 

Ciąg dalszy na str. 3

Nowe przepisy

Przekroczysz prędkość? 
Stracisz prawo jazdy

 zdj. pixabay
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Częstochowa

Donoszą na sąsiadów  
i przedsiębiorców

Od miesięcy leżał w rowie

Wreszcie zniknął!

Dokończenie ze str. 1
- Dość często jeżdżę do Często-

chowy. Na początku grudnia moją 
uwagę przykuło czarne seicento 
leżące w rowie na drodze po-
między miejscowościami Starcza 
a Klepaczka – mówiła nasza czy-
telniczka. - Pomyślałam, że pewnie 
ktoś wpadł w poślig, stracił pano-
wanie nad pojazdem i wylądował w 
rowie. Mijały kolejne dni, a pojazdu 
nikt nie sprzątnął. Został tylko owi-
nięty taśmą, którą potem pewnie 
zabrał wiatr. Z biegiem czasu 
można było za to zaobserwować, 
że amatorzy darmowych części wy-
montowali najbardziej przydatne 
elementy. Tyle się mówi o ekologii, 
a jakoś nikogo nie interesuje, że z 
tego samochodu mogą uciekać ja-

kieś płyny? - zastanawiała się. Pro-
blem był oczywiście znany i policji, 
i lokalnym urzędnikom. Jak prze-
kazał nam dzielnicowy z Poczesnej, 
policjanci prowadzą w tej sprawie 
postępowanie celem ustalenia wła-
ściciela pojazdu. 

Samo dojście do tego, kto ma 
zająć się usunięciem pojazdu za-
jęło... ponad dwa miesiące! Jak to 
możliwe? Droga, przy której leżało 
seicento jest drogą powiatową. Nie 
było więc wiadomo, czy obowiązek 
pozbycia się samochodu leży po 
stronie Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, czy może Urzędu 
Gminy Starcza. Ostatecznie to wła-
śnie ten drugi zajął się uprzątnię-
ciem wraku – samochód został 
zabrany dopiero w ubiegłym tygo-

dniu. Szkoda... leżał już tyle czasu, 
że prawie wpisał się w tamtejszy 
krajobraz. 

Zdjęcia:   K.O.

Dokończenie ze str. 1
 Od lat Polacy piszą anonimy 

gdzie się da. Donoszą na rodzinę, 
sąsiadów, biznesową konku-
rencję. Dołączają zdjęcia, kopie 
dokumentów, wydruki z mediów 
społecznościowych, numery ra-
chunków bankowych, itp. Urzęd-
nicy otrzymują odręcznie napisane 
listy, wiadomości elektroniczne i 
telefony.

Mieszkańcy Częstochowy naj-
częściej piszą donosy do Urzędu 
Skarbowego. Skarżą się m.in. na 
nieuczciwych przedsiębiorców i 
sprzedawców.

– Donosy te dotyczą braku para-
gonów fiskalnych, takich donosów 
mamy najwięcej – informuje Ja-
dwiga Kozik, naczelnik I Urzędu 
Skarbowego w Częstochowie. 
- Świadomość częstochowian 

wzrosła jeśli chodzi o paragony. 
W takich przypadkach w pierwszej 
kolejności wykonujemy czynności 
sprawdzające. Gdy stwierdzimy 
brak kasy fiskalnej w danym 
sklepie czy firmie to karzemy 
przedsiębiorcę wysoką grzywną.

Do skarbówki wpływają także 
donosy, których treść dotyczy 
porachunków sąsiedzkich. M.in. 
donoszący piszą o sąsiadach zara-
biających na wynajmie mieszkania 
- czy sąsiad odprowadza z tego ty-
tułu podatek lub skąd sąsiad ma 
pieniądze na nowe mieszkanie czy 
kolejnego mercedesa.  

Ludzie informują także Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych o róż-
nych aspektach życia znajomych, 
sąsiadów, rodziny, które związane 
są z opłacaniem składek bądź po-
bieraniem różnych świadczeń m.in. 

były mąż dostaje za wysoką eme-
ryturę,    pracodawca nie płaci za 
mnie składek, podpisuje kilkana-
ście umów.

Poza tym doniesienia trafiają 
również na policję, straż miejską 
czy do prokuratury. Coraz częściej 
mieszkańcy piszą też ze skargą do 
urzędów miast i gmin.

- Obywatele zazwyczaj piszą skargi 
na policjantów. Skarżą się m.in. na 
ich zachowanie funkcjonariuszy 
podczas interwencji lub podczas 
kontroli drogowej. Takimi skargami 
zajmuje się później zespół kontroli 
w KMP – mówi asp. sztab. Marta 
Kaczyńska z biura prasowego KMP 
w Częstochowie. – Dostajemy także 
donosy dotyczące przestępstw kry-
minalnych. Te są sprawdzane przez 
wydział kryminalny.

bea

Złodziej poświecił zapalniczką

Kradzież zakończona 
pożarem

Dzielnica Północ

Doprowadził do eksplozji. 
Rusza proces

34-letni Piotr C., który wspólnie 
z bratem doprowadził do wy-
buchu w jednym z mieszkań 
przy ul. Sosabowskiego w Czę-
stochowie, stanie przed sądem. 
Mężczyźni próbowali skonstru-
ować petardę. Proces ruszy w 
pierwszej połowie marca.

Przypomnijmy, do zdarzenia do-
szło sierpniu ubiegłego roku w 
mieszkaniu na trzecim piętrze. 
Przebywało w nim wtedy czterech 
mężczyzn oraz 6-letnie dziecko. 
Dwóch z nich – bracia w wieku 
31 i 33 lat – próbowało skonstru-
ować petardę. Podczas mieszania 
nieznanych substancji doszło do 
wybuchu. W wyniku eksplozji obaj 
zostali ranni. 31-letni mężczyzna z 
poważnymi obrażeniami kończyn 
górnych w ciężkim stanie trafił do 
szpitala. Amputowano mu ręce. Z 
pierwszych informacji wynikało też, 
że prawdopodobnie straci wzrok. 
Mężczyzna przez pewien czas był w 
śpiączce farmakologicznej. Jego 33-
letni brat doznał urazu kończyny 
dolnej - miał amputowane palce 
stopy. Pozostali mężczyźni, którzy 
przebywali w mieszkaniu nie od-
nieśli obrażeń. Zostali zatrzymani 
przez policjantów.

Służby interweniujące na miejscu 

podjęły decyzję o ewakuacji miesz-
kańców. Swoje mieszkania mu-
siało opuścić 26 osób. Do domówi 
powróciły dopiero nad ranem. Na 
miejscu pracowali śledczy oraz po-
licjanci z nieetatowej grupy rozpo-
znania minersko-pirotechnicznego 
z Częstochowy, a także kryminalni 
z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach i pirotechnicy z ka-
towickiego samodzielnego po-
doddziału kontrterrorystycznego. 
Podczas przeszukania pomieszczeń 
mundurowi zabezpieczyli dużą 
ilość prekursorów materiałów wy-
buchowych, które zostaną poddane 
badaniom.

Po opuszczeniu szpitala, Piotr C. 
usłyszał zarzuty posiadania i groma-
dzenia materiałów wybuchowych 
i spowodowania eksplozji zagra-
żającej zdrowiu i życiu wielu ludzi 
oraz mieniu wielkich rozmiarów, a 
także spowodowanie ciężkich ob-
rażeń ciała u brata. Mężczyzna nie 
przyznał się do winy. Potwierdził, że 
owszem próbowali skonstruować 
petardę na podstawie instrukcji 
znalezionej w internecie. Używali 
jednak do tego ogólnodostępnych 
substancji. Ostatecznie Piotr C. zo-
stał aresztowany. Proces ma rozpo-
cząć się 12 marca. Grozi mu do 10 
lat więzienia.

Dokończenie ze str. 1
Dyżurny Komendy Powiatowej 

Policji w Kłobucku otrzymał zgło-
szenie dotyczące pożaru, który wy-
buchł na terenie parafii św. Rocha 
w Rębielicach Królewskich w 
gminie Popów. Kiedy funkcjona-
riusze dotarli na miejsce, strażacy 
dogaszali ogień. Policjanci zaczęli 
więc zbierać informacje na temat 
przyczyn i okoliczności zdarzenia.

- Kryminalni ustalili, że skra-
dziono butlę z gazem, która była 
podłączona do sieci grzewczej. 
Śledczy szybko wytypowali, na-
mierzyli i zatrzymali mężczyznę, 
który mógł mieć związek z tym 
zdarzeniem – mówi mł. asp. Jo-
anna Wiącek – Głowacz, oficer 
prasowy kłobuckich policjantów. 
Zatrzymanym okazał się 50-letni 
mieszkaniec gminy Popów - dobrze 
znany kłobuckim stróżom prawa. 
Okazało się, że do pożaru doszło 
„przypadkiem”. Było ciemno, więc 
podczas wypinania butli z gazem 
mężczyzna postanowił się trochę 
wspomóc. Niewiele myśląc wycią-
gnął więc zapalniczkę i poświecił... 

Podejrzany usłyszał już zarzuty. 
Za kradzież oraz spowodowanie 
pożaru grozi mu kilkuletni pobyt 
w więzieniu. O dalszym losie męż-
czyzny zdecyduje prokurator i sąd.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza 
do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, 
którego przedmiotem jest remont chodnika przed 
budynkiem położonym w Koniecpolu przy ulicy Ro-
botniczej nr 27.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 06.03.2020 
roku do godz. 12:00.
Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz 
obowiązki oferenta określone są w Specyfikacji 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.

 zdj. KPP w Kłobucku
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 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Uwaga

Powiadom ZUS  
o przychodach

Pieniądze na częstochowskie hospicjum

Rekordowa kwota zebrana 
podczas balu

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich 
świadczeń, mają jeszcze tylko kilka dni na po-
wiadomienie ZUS o osiągniętych przez siebie 
przychodach w ubiegłym roku. A, że ostatni 
dzień lutego wypada w sobotę, odpowiednie 
dokumenty należy złożyć do 2 marca.

 Dokumentów nie muszą składać emeryci, 
którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a 
także osoby, które pobierają renty dla inwalidów 
wojennych, inwalidów wojskowych, których nie-
zdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą 
wojskową oraz renty rodzinne przysługujące 
po osobach uprawnionych do tych świadczeń.  
Przychody rozlicza się na podstawie zaświad-
czenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta 
lub rencistę. Osoby opłacające składki same za 
siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) 
zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia 
o wysokości przychodu. Zaświadczenie należy 
dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca eme-
ryturę lub rentę. 

Kto składa oświadczenie do ZUS?
- Dokumenty muszą złożyć osoby, które jeszcze 

nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, 
pobierają wcześniejszą emeryturę bądź rentę i 
pracowały w 2019 r. Nie ma znaczenia, czy była to 
umowa o pracę czy umowę zlecenia, czy prowadzenie 
własnej firmy. Informacja o przychodach potrzebna 
jest ZUS-owi do rozliczenia wypłacanego świad-
czenia - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.  
Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmniej-
szeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany 
przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawie-
szenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przy-
chód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 
procent przeciętnego wynagrodzenia.

Maksymalne kwoty zmniejszenia
Jeżeli przychód osiągany przez świadcze-

niobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wy-
nagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% 
przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z 
tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna 
dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę 
przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę mak-
symalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych 
waloryzacjach), czyli od 1 marca 2019 r.:
• 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy,
• 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdol-

ności do pracy,
• 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby. 

Zawieszone zostają emerytury i renty świadcze-
niobiorców, którzy osiągnęli przychód przekracza-
jący 130% przeciętnego wynagrodzenia.  Przychód 
w kwocie nie przekraczający 70 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia nie wpływa na wysokość wypłaca-
nego świadczenia. 

Gdy nie złożysz oświadczenia
Jeśli świadczeniobiorca nie złoży oświadczenia 

o kwocie przychodu uzyskanego w 2019 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie postepo-
wanie wyjaśniające. Im szybciej doręczy takie za-
świadczenie, tym szybciej ZUS dokona rozliczenia.

Ponad 188 tysięcy złotych udało się zebrać pod-
czas XII Balu Charytatywnego organizowanego 
na rzecz częstochowskiego hospicjum. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na wyposażenie remonto-
wanego budynku przy ul.Kopernika 17a.

W tym roku – za sprawą aukcji – udało się zebrać re-
kordową kwotę. Do wylicytowania były między innymi 
monety srebrne bulionowe, naszyjnik przekazany przez 
małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agatę 
Kornhauser-Dudę, obrazy takich artystów jak: Tomasz 
Sętowski, Jacek Łydżba, Lech Ledecki, Rafał Olbiński, 

Barbara Anna Wierzbicka, Bartosz Frączek, Anna Mi-
chalewicz, Anastazja Markovych, Paulina Taranek, Iza-
bela Kita, koszulkę żużlowego Mistrza Świata oraz 
Sportowca Roku 2019 – Bartosza Zmarzlika, bilety na 
XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie, torbę damską włoskiej firmy 
Cocinelle, suknię na miarę projektantki gwiazd Wioletty 
Podsiadlik, koszulkę meczową Washington Wizards oraz 
piłkę z autografem Marcina Gortata, brązowy medal Mi-
strzostw Polski na żużlu 2019 WŁÓKNIARZ Częstochowa 
przekazany przez trenera Marka Cieślaka, a także prace 
wykonane przez pacjentów Oddziału Dziennego Opieki 
Paliatywnej Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45A. 

Uczestnicy balu bawili się przy muzyce na żywo. Nie-
spodzianką wieczoru był pokaz lodowy Ostre Cięcie.
Wręczone zostały również specjalne statuetki „Przy-
jaciel Hospicjum”. Otrzymali je: Stoelzle Częstochowa 
sp.z  o.o., Klaudia Kutak, Restauracja Topolino Kaja 
i Filip Szlęzak, ZF Automotive Systems Poland sp.z o.o., 
Jarosław Szwaja. Z kolei statuetki „Złote Serce” dostali: 
Konrad Morawski, Agnieszka i Mariusz Puto firma SGP, 
Artur Gorzelak, Survivaltech – Łukasz Kotlarek, Orkie-
stra PIPES&DRUMS Częstochowa, Niegrzeczne MTB, 
Volvo Car Częstochowa, Alior Bank oraz Asten Group.

Odbyło się również wyjątkowe losowanie, w którym 
wzięli udział wszyscy goście bawiący się na balu. Do 
wygrania były między innymi vouchery na instalację 
fotowoltaniczną, zegarki, torby, rowery, romantyczne 
kolacje, zaproszenia do teatru, zabiegi upiększające 
i wiele, wiele innych. Ostateczie podczas imprezy udało 
się zebrać ponad 188 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wyposażenie remontowanego bu-
dynku przy ul.Kopernika 17a.

Szukała narkotyków

Prima trenowała 
na lotnisku  

w Pyrzowicach

Na obszarach ASF  

Restrukturyzacja 
małych  

gospodarstw

Prima - pies służbowy częstochow-
skiej straży miejskiej - po raz 
kolejny przeszła szkolenie i odbyła 
ćwiczenia w hali przylotów na lot-
nisku w Pyrzowicach.

Prima to pies służbowy częstochow-
skiej straży miejskiej. Owczarek belgijski 
malinois może pochwalić się bardzo 
dobrym węchem i jest przeszkolona do 
wykrywania narkotyków. - Prima dzięki 
uprzejmości Śląskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego, a także władz lotniska w 
Pyrzowicach mogła trenować i podnosić 
swoje umiejętności pod okiem prze-
wodnika psa służbowego ze Służby Cel-
no-Skarbowej – mówi Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej.

Częstochowscy strażnicy miejscy 
również przeszli szkolenie teoretyczne 

z zakresu posłuszeństwa oraz z za-
kresu taktyki i techniki użycia psów 
służbowych. Następnie Prima odbyła 
ćwiczenia praktyczne w terminalu 
przylotów. Trenowała m.in. na taśmo-
ciągu z walizkami. Była to już kolejna 
wizyta częstochowskiego czworonoga 
na lotnisku w Pyrzowicach.

Prima „pracuje” w częstochowskiej 
straży miejskiej od grudnia 2015 roku. 
- Jest częstym gościem w szkołach i 
przedszkolach, gdzie odbywają się 
szkolne prelekcje. Jest pupilem dzieci 
i młodzieży. Często współpracuje też z 
częstochowskimi policjantami i innymi 
służbami w celu wykrywania narko-
tyków. Wielokrotnie wywąchała różne 
środki odurzające – podsumowuje Artur 
Kucharski.

Od 28 lutego do 28 marca 2020 
r. rolnicy prowadzący gospo-
darstwa na terenach objętych 
afrykańskim pomorem świń, 
którzy planują zrezygnować z 
hodowli trzody chlewnej, mogą 
składać w oddziałach regional-
nych ARiMR wnioski o 
przyznanie pomocy finanso-
wejna „Restrukturyzację 
małych gospodarstw”.

O premię może wystąpić rolnik 
posiadający gospodarstwo o areale 
powyżej 1 ha i wielkości   ekono-
micznej mniejszej niż 13  tys.  euro. 
Kolejny warunek to wcześniejsze 
niekorzystanie z rekompensaty za 
nieutrzymywanie świń, z dotacji 
dla młodego rolnika, dofinanso-
wania na modernizację gospodar-
stwa czy na założenie firmy na wsi. 
Rolnik nie musi być objęty ubez-
pieczeniem KRUS. Wystarczy, że 
co najmniej 25 proc. całego swo-
jego dochodu będzie uzyskiwał z 
produkcji rolniczej: roślinnej lub 
zwierzęcej, oprócz chowu i ho-
dowli ryb.  Oznacza to, że o premię 
można się starać pracując na etacie 
czy prowadząc własną firmę.

Na restrukturyzację małego go-
spodarstwa można otrzymać 60 
tys. zł premii wypłacanej w dwóch 
ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a 
po realizacji założeń biznesplanu – 
 12 tys. zł.  Dotację można przezna-
czyć na wydatki dotyczące działal-
ności rolniczej w gospodarstwie lub 
przygotowanie do sprzedaży pro-
duktów rolnych w nim wytworzo-
nych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba 
jednak wydać na inwestycje w środki 
trwałe, np. zakup wyłącznie nowych 
maszyn i urządzeń, na budowę lub 
remont budynków   służących pro-
dukcji rolniczej czy założenie sadów 
i plantacji wieloletnich.

Każdy wniosek jest 
punktowany

Pomoc jest przyznawana jeżeli 
wnioskodawca uzyskał minimum  
8 punktów. A te można otrzymać 
m.in. za: średnią roczną liczbę świń 
utrzymywanych dotąd w gospodar-
stwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej 
produkcji (do 3 pkt), komplekso-
wość biznesplanu (do 7 pkt), do-
celowa wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa(do 5 pkt).

Okres\procent 70% 130%

1-2/2019 3206,20 zł 5954,30 zł

3-5/2019 3404,70 zł 6322,90 zł

6-8/2019 3465,70 zł 6436,30 zł

9-11/2019 3387,50 zł 6291,10 zł

12/2019 3452,20 zł 6411,10 zł

 zdj. Straż Miejska w Częstochowie

 zdj. Hospicjum w Częstochowie
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Spotkania z młodzieżą

Walczą z mową 
nienawiści

Każda forma wypowiedzi, która 
szerzy, propaguje lub usprawie-
dliwia nienawiść rasową, 
ksenofobię, antysemityzm lub 
inne formy nienawiści oparte 
na nietolerancji to mowa nie-
nawiści. Aby skutecznie jej 
przeciwdziałać, policjanci z 
częstochowskiej prewencji 
wspólnie z Towarzystwem Mi-
łośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich za-
planowali cykl spotkań z 
młodzieżą szkolną. Pierwsze – 
inauguracyjne – już się odbyło. 

- Autorzy wpisów o  nienawistnej 
treści, skierowanych do określonej 
grupy ze względu na posiadane 
przez nią cechy (np. płeć, rasa, na-
rodowość), często nie zdają sobie 
sprawy, jaką krzywdę mogą wyrzą-
dzić jednym tylko komentarzem 
– przypomina sierż. szt. Kamil So-
wiński z  częstochowskiej policji. 
- Każda aktywność w  sieci pozo-
stawia bowiem ślad na długi czas, 
a zamieszczony wpis bardzo szybko 
obiega cały świat. Brak reakcji na 
przejawy dyskryminacji, nietole-
rancji czy ksenofobii daje przyzwo-
lenie na narastanie wrogich postaw 
i  uprzedzeń. Walka z  tym nega-
tywnym zjawiskiem polega przede 
wszystkim na zaangażowaniu róż-
nych podmiotów w  działania pro-
filaktyczne, jak również ściganie 
i  dążenie do ukarania sprawców 
posługujących się mową nienawiści 
i  nawołujących do popełnienia 
przestępstwa na tym tle - podkreśla.

Policjanci z  Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w  Czę-
stochowie wraz z  Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i  Kresów Połu-
dniowo – Wschodnich opracowali 
wspólny projekt mający na celu 
przeciwdziałanie   propagowaniu 
faszyzmu i  innych ustrojów tota-
litarnych oraz powszechnej w  cy-
berprzestrzeni mowie nienawiści. 
W  ramach inicjatywy zorganizo-
wany zostanie cykl wystaw połą-
czony z prelekcjami.

Spotkanie inauguracyjne, któ-
rego gospodarzem był naczelnik 
prewencji - nadkom. Artur Wło-
darski i  sierż.sztab. Kamil So-
wiński odbyło się w auli Komendy 
Miejskiej Policji w  Częstochowie. 
Uczestniczyli w  niej uczniowie 
klas mundurowych z Zespołu Szkół 
Technicznych w  Częstochowie, dy-
rektor ZST w Częstochowie - Rafał 
Piotrowski oraz prezes Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i  Kresów 
Południowo–Wschodnich Oddział 
w Częstochowie - Adam Kiwacki.

Oprac. Katarzyna Gwara

Szkoły zainteresowane udziałem 
w spotkaniach proszone są 
o kontakt z Wydziałem Pre-
wencji KMP Częstochowa 
pod nr tel. 34 369 13 36. 
Wydarzenie adresowane 
jest głównie do młodzieży. 
Jednak mogą wziąć w nim 
udział wszyscy. Kolejne spo-
tkania zaplanowano w marcu, 
kwietniu i czerwcu. Ostatnie 
ma być połączone z kon-
certem.

W Miejskim Dom Kultury

Szkoły wyższe przedstawią 
ofertę kształcenia

Przed nami kolejna edycja 
Targów Edukacyjnych. Uczelnie 
wyższe, szkoły policealne i ję-
zykowe - z miasta, regionu oraz 
innych województw - przed-
stawią ją swoją ofertę 
kształcenia w Miejskim Domu 
Kultury w Częstochowie. Wyda-
rzenie zaplanowano na 24 
lutego. Towarzyszyć mu będzie 
spektakl „My dzieci z dworca 
ZOO” w wykonaniu aktorów z 
Teatru Kamienica. 

 
Targi są skierowane przede 
wszystkim do osób, które stoją 

przed trudną decyzją wyboru ko-
lejnego etapu edukacji. Odwie-
dzający Miejski Dom Kultury przez 
cały dzień będą mogli spotkać się 
z przedstawicielami szkół zawo-
dowych, policealnych i wyższych.  
Targi będą doskonałą okazją 
do tego, żeby od środka poznać 
szkoły, dowiedzieć się, jak wy-
gląda nauka oraz jakie sukcesy 
odnoszą uczniowie z poszczegól-
nych placówek. Poza tym będzie 
można zasięgnąć porad rekru-
terów, a  także samych uczniów. 
Impreza sprzyja również nawią-
zaniu kontaktów z potencjalnymi 

pracodawcami czy znalezieniu 
miejsca praktyk i  stażu. Targi 
Edukacyjne mają charakter kom-
pleksowy - oferta wystawców 
jest skierowana do tych, którzy 
myślą o  kontynuowaniu edu-
kacji na uniwersytetach, uczel-
niach medycznych, technicznych, 
uczelniach niepaństwowych czy 
w szkołach policealnych, a także 
dla tych, którzy myślą o  połą-
czeniu nauki z  pracą. Targi Edu-
kacyjne trwać będą w godzinach 
od 9.00 do 15.00. 

Katarzyna Gwara

Targom Edukacyjnym towa-
rzyszyć będzie spektakl „My 
dzieci z dworca ZOO” w wykona-
niu aktorów z Teatru Kamienica. 
Sztuka stworzona w oparciu o 
reportaż Kaia Hermanna i Hor-
sta Riecka przedstawia prawdzi-
wą historię nastoletniej narko-
manki, Christiane F.

Christiane F. miała 12 lat, gdy 
po raz pierwszy zaczęła palić ha-
szysz. Potem poszło z górki – 
LSD, kradzieże, heroina i dwo-
rzec ZOO, gdzie wszystko miało 
swój początek i koniec. W ten 

sposób, w wieku 13 lat Christiane 
stała się narkomanką. Jaki był 
świat, do którego tak bardzo 
chciała należeć osamotniona na-
stolatka? Czy jej wyobrażenia o 
dorosłym życiu spełniły się? I co 
ważniejsze, czy znalazła to, czego 
szukała?

Spektakl „My, dzieci z dworca 
ZOO” jest opowieścią nie tylko o 
uzależnieniu i jego skutkach, ale 
przede wszystkim o tym, jak 
cienka jest granica między za-
bawą a tragedią. Sztuka obnaża 
ludzką bezradność wobec syste-

mu dla którego jednostka jest 
nieistotna.

Spektakl powstał w oparciu o 
reportaż Kaia Hermanna i Horsta 
Riecka o tym samym tytule. 
Dziennikarze niemieckiego „Ster-
na” w serii wywiadów przeprowa-
dzonych w połowie lat 70 XX wie-
ku, ujawnili wstrząsający obraz 
młodzieży berlińskiej, która w la-
tach 60. i 70. XX wieku, w okoli-
cach dworca kolejowego Berlin 
ZOO, pozbawiona opieki i wspar-
cia popadała w narkomanię,  
alkoholizm i nędzę.

 zdj. KMP w Częstochowie
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Inwestycje w przyszłość w TZN
Uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych 

im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie odbywają 
w ciągu całego cyklu kształcenia miesięczne prak-
tyki zawodowe. To zdecydowanie za mało, aby w 
praktyce sprawdzić swoją wiedzę, sprawność zawo-
dową i umiejętności praktyczne. Postanowiliśmy to 
zmienić. W minionym roku szkolnym zamknęliśmy 
koordynowany przez mgr Marzenę Leszczak pro-
jekt „Europejski staż - początek zawodowej kariery 
ucznia” - uczniowie klas informatycznych uczestni-
czyli w stażach w Portugalii i Wielkiej Brytanii. 

Praktyki zagraniczne znacząco zwiększają kom-
petencje zawodowe uczniów, którzy dodatkowo 

uczą się pracy w grupach międzynarodowych, po-
znają europejski rynek, różne zasady zarządzania 
przedsiębiorstwem, uczą się komunikować w 
obcym języku, przełamywać bariery językowe i kultu-
rowe, uczą się samodzielności i dojrzałości, poznają 
swoją wartość i otwierają się na świat.

Realizowany w tym roku szkolnym projekt „Euro-
pejskie staże inwestycją w przyszłość „(koordynator 
– mgr Marzena Leszczak) finansowany jest, tak 
jak poprzedni, ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER ) w 
ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edu-
kacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształ-
cenia zawodowego”. W czasie zimowych ferii grupa 
30 uczniów klas czwartych kierunków: informatyka, 
teleinformatyka i elektronika przebywała na stażach 

w Bradze w Portugalii. 
W lutym zaczęliśmy kolejny nabór do projektu  „Eu-

ropejskie staże inwestycją w przyszłość”. Praktyki 
zagraniczne w tej edycji są adresowane do uczniów 
klas trzecich kierunków: informatyka, teleinforma-
tyka, elektronika i budownictwo. Zgodnie z zapla-
nowanymi mobilnościami, 5.07.2020 r. wyjadą na 
dwutygodniowy staż do Granady w Hiszpanii.

Anna Śpiewakowska

W krainie wina i azulejos
Dnia 19 stycznia 2020 roku wylecieliśmy z lotniska 

w Pyrzowicach do Porto. Zostaliśmy przywitani 
przez naszych koordynatorów z organizacji EduPlus 
- pana Adama i panią Sylwię. Następnego dnia po-
znaliśmy naszych portugalskich opiekunów, którzy 
oprowadzili nas po mieście, wskazując atrakcje, 
które każdy powinien w Bradze zobaczyć. Zawiezieni 
na miejsca praktyk, zaprezentowaliśmy się swoim 
pracodawcom i omówiliśmy szczegóły współpracy. 
Wieczorem wielu z nas utrwalało na zdjęciach uro-
kliwe miasto w promieniach zachodzącego słońca.

Dzień trzeci spędziliśmy skoncentrowani na zada-
niach zleconych przez naszych mentorów. Każdemu 
zależało na tym, aby pokazać się z jak najlepszej 
strony i wywiązać się Tz powierzonych obowiązków. 
Skupialiśmy się na szlifowaniu umiejętności języko-
wych oraz doskonaleniu w praktycznym działaniu 
wiedzy technicznej nabytej w szkole. Po kolacji  
-lekcje języka portugalskiego: uczyliśmy się podsta-
wowych zwrotów i prawidłowej wymowy słów.

W sobotę z wielkim entuzjazmem wyruszyliśmy na 
wycieczkę do Porto. Pani Dominika była świetnym 
przewodnikiem. Ujrzeliśmy zachwycający widok 
miasta skąpanego w promieniach wschodzącego 
słońca. Na pierwszym planie tego urzekającego 
obrazka znajdował się dwukondygnacyjny most 
Ponte Luis I, zaprojektowany przez ucznia Gustave’a 
Eiffela. Kolejnymi atrakcjami były Villa Nova de Gaia, 
która znajduje się po drugiej stronie mostu i słynie 
z klimatycznych piwnic, gdzie można degustować 
wino Porto Ruby, a także słynna Se do Porto - katedra 
z XVIII wieku znajdująca się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

Po obiedzie jedni zwiedzali Livraria Lello, jedną z 
najpiękniejszych księgarni na świecie, inni McDo-
nalda, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest jednym 
z najpiękniejszych McDonaldów na świecie. Obej-

rzeliśmy dworzec kolejowy, którego wnętrze jest wy-
łożone słynnymi w Portugalii azulejos - na płytkach 
zostały pokazane ważne wydarzenia z historii Porto.

Jeszcze dobrze nie zdążyliśmy ochłonąć po wra-
żeniach z Porto, a już w niedzielę pojechaliśmy 
do Ponte de Lima, jednej z najstarszych portugal-
skich miejscowości. Na miejscu ujrzeliśmy wspa-
niały most nad rzeką Lima wybudowany przez 
starożytnych Rzymian. Od naszej przewodniczki 
usłyszeliśmy legendę związaną z figurami rzymskich 
żołnierzy znajdującymi się obok mostu.

Po obiedzie wyruszyliśmy do Viana do Castelo i 
jej głównej atrakcji – świątyni Santa Luiza położonej 
na wzgórzu tuż nad brzegiem oceanu. Z placu przed 
kościołem mogliśmy podziwiać widok uznany przez 
National Geographic za jeden z najpiękniejszych na 
świecie – ujście rzeki Limy do oceanu wraz z pano-
ramą Viana do Castelo. Wjechaliśmy na sam szczyt 
wieży świątyni, aby podziwiać niesamowity krajo-
braz z jeszcze lepszego miejsca.

 Po weekendzie pełnym wrażeń byliśmy gotowi 
na kolejny tydzień ciężkiej pracy. Ostatnie cztery dni 
praktyk spędziliśmy skupieni na zdobywaniu nowych 
umiejętności zawodowych oraz wykonywaniu zadań 
zleconych przez mentorów.  Wciąż poprawialiśmy 
nasze umiejętności językowe, coraz sprawniej ko-
munikując się w języku angielskim. Po praktykach 
czekały nas kolejne lekcje języka portugalskiego 
- nauczyliśmy się wielu podstawowych i bardzo przy-
datnych w życiu codziennym zwrotów. 

W piątek, nasz ostatni dzień pobytu w Portugalii, 
zwiedzaliśmy największą firmę informatyczną w 
Bradze. Przedstawicielka Primavery oprowadziła 
nas po nowoczesnym budynku firmy. Zobaczyliśmy, 

jak pracują najlepsi w branży informatycznej. 
W piątek zwiedziliśmy także kościół Bom Jesus, 

który mogliśmy z oddali oglądać codziennie w trakcie 
śniadania. Pojechaliśmy też do Guimarães, gdzie 
urodził się pierwszy król Portugalii. Obejrzeliśmy 
tam zamek wybudowany w X w., siedzibę pierw-
szych portugalskich królów. Po zwiedzaniu starego 
miasta, przyszła kolej na brzeg oceanu w miejsco-
wości Esposende. Mimo silnego wiatru i mocnego 
deszczu i tak wyszliśmy na plażę, a niektórzy nawet 
weszli do wody. Wieczorem musieliśmy się poże-
gnać z naszymi opiekunami z EduPlus. Przygotowali 
dla nas wspaniałą uroczystość: wręczyli pamiątki, 
dyplomy i poczęstowali tortem. 

Wróciliśmy do Polski z wielkim bagażem do-
świadczeń, z nowo nabytymi umiejętnościami za-
wodowymi i językowymi oraz ze wspomnieniami, 
które pozostaną z nami na całe życie.

Cezary Kołodziejek, Kacper Płaczkiewicz

Dzień Św. Walentego w TZN
„Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie, powie 

najwięcej, kiedy najmniej powie.”
William Shakespeare

Jak co roku, 14 lutego TZN świętowałdzień Św. 
Walentego. Z tej okazji w tym dniu w naszej Szkole 
działały „walogramy” połączone z pocztą walentyn-
kową: cała społeczność TZN, zarówno młodzież jak 
i grono pedagogiczne, mogła nabyć mały prezent, 
którym to chciała obdarować w tym dniu kogoś z na-
szej Szkoły. „Walogramy” były od razu adresowane i 
na bieżąco dostarczane ‘szkolnym walentynkom’ po-
przez sprawnie działającą pocztę walentynkową TZN 

Choć nie wszyscy są entuzjastami tego święta, to 
jednak każdego roku dzień ten skłania nas do oka-
zania naszym bliskim i tym, którzy są ważni w naszym 
życiu tego, co czujemy, a co niekoniecznie wyrażamy 
na co dzień. Nie da się żyć bez miłości, bez obec-
ności osób drugich, dobrego słowa, ciepła uśmiechu, 
pomocnej dłoni, zwykłej ludzkiej życzliwości … To 
właśnie to TZN chciał w tym dniu uczcić i za to podzię-
kować – kartki i upominki walentynkowe trafiały więc 
nie tylko do szkolnych sympatii, ale także do nauczy-
cieli. Dzień ten był wesoły, kolorowy i pełen ciepłychi 
otwartych serc, gdyż, jak to w życiu często bywa, „Do 
zakochania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej…”

Samorząd Uczniowski

Dary dla biblioteki VIII LOS

Dziękujemy naszym darczyńcom, dzięki którym 
biblioteka wzbogaciła się o nowe, ciekawe książki. 
Szczególnie gorące podziękowania kierujemy pod 
adresem pani Klaudyny Maciąg - naszej absolew-
ntki i blogerki oraz Oleksandry Fisichenko - uczen-
nicy klasy II a. Wszystkim nauczycielom, którzy 
podarowali książki naszej bibliotece, również ser-
decznie dziękujemy. Książki są już dostępne dla 
naszych czytelników - zapraszamy!!!

„Częstochowa w latach 
1918-1939”

W niedzielę, 16 lutego 2020r., uczniowie naszej 
szkoły wraz z opiekunkami, panią Renatą Białowąs 
oraz panią Teresą Rygalik – Weżgowiec, wzięli 
udział w projekcji filmu „Częstochowa w latach 
1918-1939. Od wojny do wojny”. Film dokumen-
talny powstał z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Jest kontynuacją cyklu 
filmów historycznych, które pokazują Częstochowę 
w poszczególnych dekadach od roku 2000 do lat 
50. ubiegłego wieku. W filmie „Częstochowa w la-
tach 1918-1939. Od wojny do wojny” zobaczyliśmy 
miasto, które odradzało się po zakończeniu I wojny 
światowej, odbudowę przemysłu i nowe inwe-
stycje, takie jak: budowa elektrowni, wodociągów 
i kanalizacji, a także szkół, kościołów i lotniska 

na Kucelinie. Zobaczyliśmy najważniejsze wyda-
rzenia kulturalne oraz poznaliśmy kluby sportowe 
z tamtych lat – to wszystko na podstawie orygi-
nalnych zdjęć i fragmentów filmów, powstałych 
w tym okresie.  Mogliśmy przez chwilę poczuć 
atmosferę tamtych dni. Po projekcji twórcy filmu, 
pan Krzysztof Kasprzak, Juliusz Sętowski, Robert 
Nawrot i Zbisław Janikowski podzielili się z nami 
swoimi przemyśleniami oraz planami na przyszłość 
– powstaną kolejne, ciekawe produkcje, dotyczące 
historii naszego miasta. Wyjście na projekcję filmu 

odbyło się w ramach projektu „Zbiegiem lat, z bie-
giem dni… - 800 – lecie Częstochowy w źródłach 
pisanych”, naszego autorstwa, realizowanego na 
terenie VIII LO Samorządowego w Częstochowie.

Mieliśmy również okazję porozmawiać z autorami 
filmu – panowie pozowali do zdjęć z młodzieżą i 
obiecali odwiedzić naszą szkołę.

Renata Białowąs, Teresa Rygalik - Weżgowiec

Koncert kolęd
29 stycznia 2020 r. o godz. 18.30 w Kościele Św. 

Jadwigi Królowej odbył się koncert kolęd w wyko-
naniu Chóru VIII LO Samorządowego w Często-
chowie, pod batutą pani Agaty Hapunik.

Wysłuchaliśmy najpiękniejszych, nastrojowych 
polskich kolęd. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem 
umiejętności wokalnych i talentu naszych uczennic, 
które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Serdecznie dziękujemy za tak wspaniały koncert!!!

Walentynki 2020r.
W piątek, 14 lutego, nasza szkoła przyozdobiona 

została czerwonymi serduszkami. Działała poczta 
Walentynowa – każdy mógł wysłać kartkę z życze-
niami wybranej osobie, a także odbył się koncert 
karaoke – zorganizowany przez MRS. Było głośno 
i radośnie. Klasy rywalizowały – w ramach „Ligi 
Klas” w konkursach na najładniejszą kartkę walen-
tynkową oraz na najciekawsze zdjęcie walentyn-
kowe. Wszyscy świetnie się bawili….

 Biblioteka VIII LOS
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Jako pierwsi rywalizowali chłopcy 
szkół średnich w ramach Miejskiej 
Licealiady Młodzieży  2019/2020. 
Do udziału zglosiło się 15 ze-
społów - po 4 czterech zawod-
ników z każdej szkoły. Każdy miał 
do pokonania dwa dystanse, a 
uzyskana suma czasów dawała 
wynik do punktacji drużynowej ze-
społu. - Końcowy wynik drużyny to 
suma trzech czasów najlepszych 
zawodników z dwóch przejazdów 
w każdym szkolnym zespole – in-
formują przedstawiciele Szkolnego 
Związku Sportowego. - Umiejęt-

ności startujących były bardzo wy-
sokie. Starty na krótkim dystansie 
– dwa okrażenia 250m - kończyły 
się minimalnymi różnicami w cza-
sach przejazdów poszczególnych 
zawodników. Po przejechaniu przez 
wszystkich dystansu krótkiego pod-
liczono wyniki drużynowe i zesta-
wiono pary na starty na dystansie 
750m - 3 okrążenia – wyjaśniają 
przedstawiciele SZS.

Na płycie  lodowiska zamel-
dowały się po dwa zespoły z po-
dobnymi czasami. - Jednocześnie 
rywalizowali więc dwaj zawodnicy 

z przeciwnych zespołów po dwóch 
stronach wyznaczonego toru

Doping kolegów i nauczycieli po-
magał startującym w uzyskaniu, jak 
najlepszego rezultatu – relacjonują 
przedstawiciele SZS. Ostatecznie, 
najlepszym zespołem okazała się 
drużyna Technicznych Zakładów 
Naukowych im.Wł. Sikorskiego pod 
opieka Mateusza Zienkiewicza. 
Dwaj zawodnicy z tej szkoły zajęli  
I i III miejsca w klasyfikacji indywi-
dualnej. Najlepsze zespoły nagro-
dzono pucharami i dyplomami.

Szaleństwo na lodowej tafli
15 drużyn rywalizowało w Miejskich Zimowych Igrzyskach Szkolnego Związku Sportowego w ły-
żwiarstwie szybkim. Zawody rozgrywane były na sztucznym lodowisku MOSiR przy ulicy 
Boya-Żeleńskiego.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
LICEALIADA MŁODZIEZY SZKOLNEJ –ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

CZĘSTOCHOWA 17.02.2020r.

1. TZN im.Wł. Sikorskiego  nauczyciel  Mateusz Zienkiewicz
1.Klim Dawid 23,00 35,88 58,88  I
2.Macherzyński  Łukasz 24,35 36,22 60,57  III
3.Czernik Paweł 23,55 37,23 60,78
4.Jarosz Maciej 24,67 41,97 
   3,00,23
2. IV LOim.H.Sienkiewicza  nauczyciel Magdalena Kłosowska
1.Mucha Radosław 26,30 38,42 64,72
2.Musialski Kacper 24,75 38,40 63,15
3.Postawa Marian 32,83 41,15 73,98*
4.Schabowski Jordan 26,75 43,19 69,93
   3,17,80
3. ZSS Budowlanych                 nauczyciel Wojciech Przerada
1.Szmidla Grzegorz 24,52 38,82 63,34
2.Kuziorowicz kevon 26,13 40,45 66,58
3.Pinda Dominik 27,26 40,97 68,23
   3,18.15
4. ZSEkonomicznych   nauczyciel Maciej Saboczyński
1.Krotla Dominik 23,34 35,67 59,01   II
2.Witkowski Oscar 29,87 43,16 73,03*
3.Motyka Mateusz 28,60 43,76 72,36
4.Hyla Jordan 28,59 42,93 71,52
   3,22,89
5. VII LO im.M. Kopernika nauczyciel Agata Buczkowska
1.Leszczyński Filip 27,83 41,25 69,08
2.Pluciński Maciej 26,95 42,32 69,27
3.Urbaniak Kacper 25,98 43,58 69,56
4.Ptak Bartosz 32,22 47,56 
   3,27,91
6. IX LO im.CK Norwida  nauczyciel Piotr Stachura
1.Boczkowski Kamil 28,31 44,09 72,40
2.Burdzicki Stanislaw 26,84 42,06 68,90
3.Frej Witold 26,01 41,00 67,01
4.Kosmatka Kacper - - -
   3,28,31
7. III LO im.Wl. Biegańskiego nauczyciel Roman Kępski
1.Bazi Adam  28,36 42,30 70,66
2.Buczkowski Wiktor 27,00 40,63 67,63
3.Grzywacz Kacper 27,54 43,59 71,13
4. Pindych Dominik 31,45 48,98 
   3,29,42
8. VLO im.A.Mickiewicza  nauczyciel Rafał Znojkiewicz
1.Sukiennik Szymon 26,20 42,11 68,31
2.Noszyła Rafał 30,71 45,90 76,61
3.Korbela Kacper 28,99 44,99 73,98
4.Laskowski Jakub 34,77 63,52 
   3.38.90
9.ZSim B. Prusa                           nauczyciel Izabella Wypych- Staszewska
1.Kamiński  Sergiusz 35,26 50,28 85,54*
2.Czarnik Jakub 35,30 46,92 82,22
3.Pawlowski Krystian 23,38 37,31 60,69
4.Jabloński Eryk 28,68 47,44 76,12
   3,39,03
10.VIII LO Samorządowe  nauczyciel Danuta Najdek -Białas
1.Kanclerz Wiktor 27,03 43,70 70,73
2.Zymek Kevin 32,44 49,79 
3.Czechowski Jakub 28,08 44,39 72,47
4,Wilczewski Oliwier 29,33 47,40 76,73
   3,39,93
11. ZSME im.K.Pułaskiego nauczyciel Piotr Lichota
1.Kimla Konrad 27,47 44,39 71,86
2.Kimla Hubert 33,33 52,52 85,85 *
3.Kotwa Wiktor 34,57 48,34 82,91
4.Marchwicki Patryk 29,08 43,60 71,63
   3,46,45
12. ZSGastronomicznych  nauczyciel Marcin Adamus
1.Stepień Oskar 28,87 48,09 76,96
2.Adamczyk Igor 27,68 42,38 70,06
3.Gwoździański Dawid 35,66 49,92 85,58*
4.Pikiel Jakub 29,86 49,96 79,82
   3,46,84
13. ZSim.J.Kochanowskiego nauczyciel Paweł Trebert
1.Chrząstek Dawid 32,79 50,57 83,36*
2,Chaładaj Piotr 32,86 47,87 80,73
3.Pikiel Robert 25,30 41,15 66,45
4.Kozłowski Michał 31,88 48,22 80,10
   3,47,28
14. II LO im.R.Traugutta  nauczyciel  Bartłomiej Bigdowski
1.Denis Michał 28,14 44,59 72,73
2.Ożóg Piotr 36,43 45,23 81,66
3.Szywacz Szczepan 32,64 49,52 81,96
   3.56,35
15.ZS Technicznych  nauczyciel  Magdalena Stanirowska
1.Woźnicki Kuba 35,61 51,61
2.Sularz Karol 30,97 48,70 79,67
3.Gerega Sebastian 32,51 47,45 79,96
4.Kuliński Radosław 30,25 46,48 76,73
   3,56,36

 zdj. TZN

 zdj. IV LO Sienkiewicz  zdj. ZSSB

 zdj. Indywidualne I, II, III
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Technika TEB Edukacja to jedyna w Polsce prywatna sieć techników. 
Pierwsza placówka powstała w 2008 roku w Bielsku-Białej, a obecnie 

nasze szkoły są już w 43 miastach, w tym w Częstochowie. W tym roku Dy-
rektor Oddziału Częstochowa Mariusz Chudzicki odebrał nagrodę specjalną 
„Jokera” od grupy TEB Edukacja za stworzenie największego TEB Technikum 
w Polsce. W placówce obecnie uczy się ponad 660 uczniów.

W szkołach TEB Edukacja kierujemy się czterema ponadczasowymi wartościami, wie-
rząc, że nauczanie powinno być:

  praktyczne,
  nowoczesne,
  odpowiedzialne,
  przyjazne.

Nauka praktyczna oznacza, że wiedza i praktyczne umiejętności, które zdobywasz, 
są stale dostosowywane do aktualnych wymogów i oczekiwań rynku pracy, a to na-
turalnie daje naszym absolwentom istotną przewagę nad konkurencją. Stawiamy w 
równym stopniu na przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i cennych umiejęt-
ności zawodowych (50% zajęć to zajęcia praktyczne), aby absolwenci w momencie 
ukończenia nauki byli pełnowartościowymi, kompetentnymi pracownikami, których 
chce się zatrudnić.

TEB Edukacja angażuje się całkowicie w osiągnięcie ich celu, jakim jest zdobycie 
dobrego zawodu, m.in. na kierunkach:

  Technik informatyk i ESPORT - klasa patronacka
  MSI Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka
  Canon Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka
  Schwarzkopf Professional
  Technik weterynarii
  Technik reklamy - grafika i media społecznościowe.

Oferując nowoczesną naukę, stale podążamy za zmieniającymi się trendami i ciągle 
inwestujemy w sprzęt na miarę XXI wieku. Nasze sale są wyposażone w najnowsze 
urządzenia - komputery gamingowe nie mają sobie równych, a niektóre placówki 
zaczęły już inwestować w naukę w rzeczywistości wirtualnej.

Łącząc praktykę z nowoczesnością, oferujemy naukę we współpracy z liderami 
rynku takimi, jak Microsoft, MSI, Canon czy Schwarzkopf Professional. Dzięki temu 
nasi uczniowie mogą kształcić się, używając najlepszych urządzeń i korzystać z 
wiedzy mentorów i profesjonalistów z konkretnych branż. W nauczaniu jesteśmy 
też odpowiedzialni. W pełni świadomi roli, jaką odgrywa edukacja w kształtowaniu 
przyszłości człowieka, staramy się zapewniać, jak najlepszy start w życie naszym 
uczniom i dawać dokładnie to, co będzie im potrzebne, by mogli cieszyć się pracą i 
uznaniem pracodawcy. Specjalnie dla uczniów organizujemy ogólnopolskie konkursy 
i wyjazdy: turniej halowej piłki nożnej (w którym co roku odnosimy sukcesy), liga 
e-sportowa, konferencja informatyczna, sesje zdjęciowe, konkursy i szkolenia fryzjer-
skie, fotograficzne. Prowadzimy wymiany w ramach projektu Erasmus+. Do tej pory 
nasi uczniowie wyjechali do Włoch. Organizujemy także liczne projekty unijne, m.in.: 
Obrabiarki CNC, Wizaż , C++, MTA, Google Adwards.

Przyjazna nauka to nie tylko staranny dobór kadry nauczycielskiej i jej zaanga-
żowanie w proces nauczania, ale również partnerskie traktowanie uczniów i wsłu-
chiwanie się w ich potrzeby. To też połączenie nauki z zabawą – stąd nasze motto:  
Fun & nauka. Zawsze razem.

TEB Edukacja Częstochowa

Postaw na  
swoją przyszłość
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WEŹ UDZIAŁ W PRELEKCJI ROZWIĄŻ CASE STUDY

KONKURS

Najlepsze zajęcia  
z przedsiębiorczości

W Częstochowie nad realizacją kon-
kursu czuwa Studenckie Forum Busi-
ness Centre Club, które jest największą 
organizacją studencką w naszym kraju, 
zajmującą się kształtowaniem postaw 
przedsiębiorczych wśród młodych 
Polaków. - Swoim działaniem inspi-
rujemy, edukujemy oraz motywujemy 
młodych ludzi, pokazując, że aktyw-
ność, odwaga i  własna inicjatywa są 
drogą do osiągnięcia sukcesu – mówi 
Adam Bednarek Przewodniczący Stu-
denckiego Forum Business Centre 
Club Region Częstochowa.

Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przed-
siębiorczości” ma zasięg ogólno-
polski. Jest skierowany do uczniów 
szkół ponadpodstawowych – liceów 
i  techników – którzy realizują bądź 
realizowali zajęcia z  podstaw przed-
siębiorczości. Rywalizacja składa się 
z  trzech etapów. W  pierwszym, który 
trwa do 8 marca, uczniowie w 3-oso-
bowych grupach rozwiązują „studium 
przypadku”, zamieszczone na stronie 
internetowej www.najlepszezajecia.
pl  Opiera się ono na przypadku praw-
dziwej firmy. Ukierunkowane jest na 
wizjonerstwo, planowanie, projek-
towanie i  tworzenie.  Analizowanie 
konkretnych sytuacji z  życia – case 
study – przybliża realia biznesowe. 
-  Do 8 marca reprezentanci naszego 
regionu planują prowadzić prelekcje 
na terenie częstochowskich szkół, za-
chęcając do wzięcia udziału w wyda-
rzeniu – dodaje Adam Bednarek. Drugi 
etap konkursu to finał wojewódzki. 
Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń 

w  danym regionie, 10 najlepszych 
drużyn przechodzi do II etapu. Zakwa-
lifikowanych uczestników czeka przed 
finałem warsztat z  autoprezentacji. 
Podczas finału wojewódzkiego uczest-
nicy rozwiązują case study ukierunko-
wane na rozwiązywanie problemów, 
podejmowanie decyzji, motywowanie, 
kontrolowanie, negocjacje i  komu-
nikację. Rozwiązania są następnie 
prezentowane przed kapitułą. Trzeci 
etap to finał ogólnopolski, który za-
planowano na 4 kwietnia, odbędzie 
się w Poznaniu. Spotkają się na nim 
wszyscy zwycięzcy finałów regional-
nych. Podczas wydarzenia dochodzi 
do wielkiej konfrontacji.  Zadaniem 
uczestników będzie rozwiązanie fi-
nałowego studium przypadku, który 
zostanie oceniony przez Panel Oce-
niający. W jego skład będą wchodzić 
m.in. profesorowie ekonomii oraz 
praktycy świata biznesu.

Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przed-
siębiorczości” pokazuje jak cenna może 
okazać się wiedza zdobywa na Podsta-
wach Przedsiębiorczości w  szkołach, 
a  także podczas samodzielnej nauki. 
Ma on również udowodnić, że najbar-
dziej istotna jest pomysłowość, która 
wsparta podstawowymi narzędziami 
i modelami ekonomicznymi prowadzi 
do najcenniejszych rozwiązań. Uczest-
nicy, poprzez twórczą pracę w grupach, 
rozwiązują problemy, z którymi stykają 
się na co dzień przedsiębiorcy w rze-
czywistych warunkach biznesowych.

Katarzyna Gwara

Już po raz XV odbędzie się ogólnopolski konkursu „Najlepsze Za-
jęcia z  Przedsiębiorczości”. - Jego celem jest zainteresowanie 

młodzieży światem biznesu, zaznajomienie i oswojenie z tym środo-
wiskiem, a  także wyposażenie w  podstawową wiedzę menedżerską 
i  przedsiębiorcze umiejętności, aby ułatwić uczniom szkół średnich 
wejście w kolejną drogę swojego życia – podkreślają częstochowscy 
koordynatorzy projektu.
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Szkolny projekt

Pamiętają  
o częstochowianach 

zaangażowanych w walki  
o wschodnią granicę

Aż do czerwca realizowany bę-
dzie w naszym mieście szkolny 
projekt „Częstochowa a Cud 
Wisły”. Jego tematyka zwią-
zana jest z wydarzeniami wojny 
polsko-bolszewickiej.  

Projekt został zainaugurowany w 
rocznicę utworzenia Armii Krajowej, 
a także pierwszych starć pomiędzy 
oddziałami Wojska Polskiego a 
oddziałami bolszewickimi w miej-
scowości Mosty. Jest on kontynu-
acją projektów „Częstochowianie w 
marszu do Niepodległej”, „Częstocho-
wianie w czasie II wojny światowej”, 
„Częstochowa w czasie XX-lecia mię-
dzywojennego”, „Częstochowa 1826 
– 1914. Od powstania do wybuchu 
I wojny światowej – społeczeństwo, 
gospodarka, przemysł, kultura”. 

W czasie pierwszego spotkania 
zaprezentowano film o wizytach Jó-
zefa Piłsudskiego w Częstochowie, 
a także o częstochowianach zaan-
gażowanych w wojnie 1920 roku 
– Januszu Głuchowskim, braciach 
Gustawie i Rudolfie   Dreszerach, 
Marianie „Żegocie”-Januszajtisie i 
Kazimierzu Buslerze. Ich życie przy-
bliżyli uczniowie z częstochow-
skich szkół. Podczas uroczystości 
– przygotowanej   przez nauczy-
cieli Magdalenę Papalską i Marka 
Fiszera – uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych zaprezentowali także 
umundurowanie i sprzęt militarny 
w ramach programu Ministerstwa 
Obrony Narodowej – Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe.
Z kolei nauczyciel Szkoły Podsta-

wowej nr 38 Piotr Skuza opowie-
dział historię o  częstochowianinie 
- bohaterze wojny 1920 r. - który 
mimo iż był inwalidą, objechał 
Polskę na rowerze w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Uczniowie 
uczestniczący w projekcie z pew-
nością będą mieli jeszcze niejedną 
okazję, aby  wysłuchać podobnych 
opowieści. Projekt bowiem realizo-
wany będzie aż do czerwca, a jego 
tematyka związana jest z wydarze-
niami wojny polsko – bolszewickiej.

Jego główne cele to propagowanie 
i utrwalanie wiedzy o   częstocho-
wianach zaangażowanych w walki 
o wschodnią granicę Polski w la-
tach 1919-1921. Rok 2020, na mocy 
uchwał Sejmu i Senatu, jest Rokiem 
Bitwy Warszawskiej – częstochowski 
projekt świetnie się w niego wpisuje. 
W jego ramachprzewidziano gry tere-
nowe, konferencje naukowe, prelekcje, 
konkursy i koncert patriotyczny. 

Organizatorami są: Urząd Miasta  
Częstochowy, Muzeum Częstochow-
skie, OKF Iluzja, Miejska Galeria 
Sztuki i  szkoły – Zespół Szkół Tech-
nicznych, Szkoła Podstawowa nr 
41, Szkoła Podstawowa nr 48 im. 
Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa  
nr 52 im. Małego Powstańca, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Zdobywców 
Przestworzy,   Zespół Szkół Samocho-
dowo-Budowlanych i Zespół Szkół im. 
Kochanowskiego. 



Dokończenie ze str. 1

Ochrona pieszego w rejonie 
przejść dla pieszych

- Zwiększenie zakresu ochrony 
pieszego w rejonie przejścia dla 
pieszych jest planowane po-
przez nałożenie na kierującego 
pojazdem dodatkowych obo-
wiązków. Będzie on zobowiązany 
do dokładnej obserwacji nie 
tylko przejścia dla pieszych, ale 
i jego okolicy oraz stworzenia 
możliwości bezpiecznego przej-

ścia przez jezdnię nie tylko dla 
pieszych znajdujących się już na 
przejściu, ale również tych, którzy 
wchodzą na przejście – wyjaśnia 
resort.

Przypomnijmy, że obecnie prawo 
zobowiązuje kierowców zbliża-
jących się do przejścia do zacho-
wania szczególnej ostrożności i 
ustąpienia pierwszeństwa pie-
szemu, który już wszedł na pasy. W 
myśl nowych przepisów, kierowcy 
zbliżający się do przejścia – poza 
oczywiście zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności i ustąpieniem 

pierwszeństwa pieszemu znajdu-
jącemu się na przejściu – będą 
musieli zmniejszyć prędkości tak, 
aby „nie narazić na niebezpieczeń-
stwo pieszego znajdującego się w 
tym miejscu lub na nie wchodzą-
cego, a także do ustąpienia pierw-
szeństwa pieszemu wchodzącemu 
na to przejście albo znajdującemu 
się na nim”.

Dotychczasowy obowiązek za-
chowania przez pieszego szcze-
gólnej ostrożności podczas 
przechodzenia przez jezdnię lub 
torowisko, zostanie rozszerzony 

również na pieszego wchodzącego 
na jezdnię lub torowisko.

Za przekroczenie prędkości 
utrata prawa jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami, 
przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości o 50 km/h poza obszarem 
zabudowanym będzie skutkowało 
zatrzymywaniem prawa jazdy. 
- Zmianie ulegnie także przepis 
ustawy o kierujących pojazdami, na 
podstawie którego starosta wyda 
decyzję administracyjną o zatrzy-

maniu prawa jazdy w przypadku, 
gdy kierujący pojazdem przekroczył 
dopuszczalną prędkość o więcej 
niż 50 km/h, bez względu na to, 
czy przekroczenie prędkości nastą-
piło na obszarze zabudowanym czy 
poza obszarem zabudowanym – 
czytamy w wyjaśnieniu resortu.

Zrównanie prędkości  
w obszarze zabudowanym

Poza tym resort chce zrównać 
prędkość w obszarze zabudo-
wanym do 50 km/h w dzień i 
w nocy. Ma to na celu przede 
wszystkim poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych jako niechro-
nionych uczestników ruchu 
drogowego. - Z analiz badawczych 
wynika, że różnica prędkości 
między 50 i 60 km/h ma istotne 
znaczenie dla długości drogi ha-
mowania pojazdu oraz potencjal-
nych skutków zdarzeń drogowych. 
Ponad 95% pieszych ma szanse 
przeżyć wypadek przy prędkości 
uderzenia przez pojazd mniejszej 
niż 30 km/h, a szanse te bardzo 
spadają, gdy prędkość pojazdu ude-
rzającego w pieszego jest większa 
od 50 km/h – twierdzi resort. Przy-
pomnijmy, że dziś między 23.00a a 
5.00 ograniczenie w obszarze zabu-
dowanym wynosi 60 km/h. 

Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 LUTEGO 2020 13.MOTORYZACJA

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Wybrane samochody na dzień 21 lutego 2020 r.

 

 

 

 

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  
CZERWONY - 3 szt.

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

  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

 OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009  26.900 zł

 FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 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. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

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

 12.900  zł 
 /18.900 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

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

 TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 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, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

 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

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

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

 24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

Nowe przepisy

Przekroczysz prędkość? Stracisz prawo jazdy
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

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

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

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

 SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

 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 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 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  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

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE 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 

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

MATRYMONIALNE

 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

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

KUPIĘ

KURSY

 FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

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

ODDAM

WYNAJMĘ

 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

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

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

 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

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

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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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

JUŻ DOSTĘPNE

Bilety na prezentację 
Eltrox Włókniarza

Sezon żużlowy w Częstochowie roz-
pocznie się już 28 lutego! Tego dnia 
odbędzie się bowiem oficjalna prezen-
tacja drużyny Eltrox Włókniarza, na 
której obecni będą wszyscy zawodnicy 
„biało-zielonych”. Obecność obowiąz-
kowa!  Początek wydarzenia punktualnie 
o godzinie 18:00. Muzyczną gwiazdą 
wieczoru będzie rockowa Patrycja Mar-
kowska. 

Choć pierwotnie na scenie miała wystąpić 
wokalistka Sylwia Grzeszczak, ostatecznie z 
powodów osobistych musiała zrezygnować 
z występu. Za to będziemy mogli cieszyć 
oczy i uszy utworami Patrycji Markowskiej, 
które idealnie wpisuje się w żużlowy klimat. 
„Jeszcze raz”, “Zaćmienie serca”, czy  “Świat 
się pomylił” to tylko kilka hitów tej niezwy-
kłej artystki. Czego możemy spodziewać się 
jeszcze podczas imprezy? Oprócz przedsta-
wienia żużlowców Eltrox Włókniarza oraz 
koncertu muzycznego, organizatorzy planują 

szereg innych atrakcji. -Na holu hali znajdą 
się m. in. strefy animacji dla najmłodszych, fo-
tobudka, dmuchańce dla dzieci, motoatrakcje, 
strefa instagramowa, malowanie twarzy 
oraz nielimitowany popcorn i wata cukrowa. 
Starsi kibice będą mogli z kolei obejrzeć mo-
dele samochodów, które zaprezentują czo-
łowe częstochowskie salony. Nie zabraknie 
również zabaw i konkursów z nagrodami. 
Będzie to również okazja do zdobycia auto-
grafów i zdjęć z zawodnikami naszego klubu 
– zdradza klub. Bilety na to wydarzenie są już 
dostępne. Wejściówki, których ceny oscylują 
między 25 (trybuna górna) a 35 złotych (try-
buna dolna), dostępne są już poprzez stronę 
Eventim i w klubie. Warto wiedzieć, że za 
darmo wydarzenie obejrzą natomiast dzieci 
do lat 12-tu (urodzone w 2008 roku i póź-
niej). Osoby niepełnosprawne poruszające się 
na wózkach inwalidzkich w sprawie wstępu 
na wydarzenie proszone są o kontakt na 
adres mailowy: niepelnosprawni@eventim.
pl Karnety nie obowiązują.

23. KOLEJKA PKO EKSTRAKALSY

Raków zagra na wyjeździe

TENIS STOŁOWY

Bebetto AZS UJD walczy  
o play off

PUCHAR PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY

Liga Futsalu 2020

W najbliższą sobotę 22 lutego Raków 
Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z 
Arką Gdynia. Początek spotkania o 
godz. 15:00 na stadionie miejskim przy 
ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni. 

Poprzedni mecz Rakowa, którego rywalem 
była Legia Warszawa, należy zaliczyć do 
niezwykle emocjonujących. „Czerwono – 
Niebiescy” zremisowali z Legionistami 2:2. 
Bramki dla częstochowskiej drużyny strzelili 
Sebastian Musiolik oraz Petr Schwarz. Gole 
dla przeciwnika pochodziły od Luquinhasa  
i Jose Kante. Choć po osiągnięciu tego wy-
niku, spotkanie stało się jeszcze bardziej za-
cięte, nikt nie doprowadził do zwycięstwa za 
trzy punkty. Ostatecznie obie drużyny musiały 
się nimi podzielić. Klub poinformował, że już 
ruszyła sprzedaż biletów na spotkanie Raków 
Częstochowa – Piast Gliwice na GIEKSA 
Arenę w Bełchatowie. Mecz pomiędzy tymi 
drużynami został zaplanowany na 28 lutego 

o godz. 18:00. Zarówno bilety na mecz Raków 
Częstochowa - Piast Gliwice oraz bilety na 
transport klubowy zakupić można od środy 
19 lutego. Można to zrobić przez Internet oraz 
w sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej (w go-
dzinach 10.00 - 22.00). Z kolei w kasach sta-
dionowych wejściówki na mecz oraz bilet na 
przejazd będzie można nabyć od najbliższego 
poniedziałku, 24 lutego. Od tego dnia do  
17 lutego kasy stadionowe w Częstochowie 
będą czynne w godzinach 9:00 – 19:00.  
W piątek 28 lutego nie będą funkcjonować. 

- W dniu meczu Raków Częstochowa - Piast 
Gliwice bilety kupicie zarówno w Sklepie Ra-
kowa w Galerii Jurajskiej, jak i w Bełchatowie. 
Kasy na GIEKSA Arenie będą otwarte od go-
dziny 12.00 – przypomina klub i dodatkowo 
informuje, że informacje o przejeździe orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Kibiców 
„Wieczny Raków” będą podane na stronie 
Stowarzyszenia.

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD Czę-
stochowa w ramach 15. kolejki 
ekstraklasy zmierzą się w sobotę 22 lu-
tego przed własną publicznością  
z Polmlek Lidzbark Warm.

Obie drużyny dzieli tylko jedno miejsce w 
tabeli, a zespół z Lidzbarka Warmińskiego 
jest bezpośrednim rywalem akademiczek w 

walce o występy w fazie play off.  Na parkiecie 
będzie można zobaczyć liderkę rankingu in-
dywidualnego Tetiana Bilenko, zawodniczkę 
Norweżkę chińskiego pochodzenia Ma Wen-
ting oraz doświadczona Polka chińskiego 
pochodzenia Dong Rui Fang. Zapowiada się 
emocjonujące widowisko. Spotkania roz-
pocznie się o godz. 16 w hali Akademickiego 
Centrum Sportu przy ul. Zbierskiego 6.

16 lutego rozegrane zostały ko-
lejne spotkania w ramach Ligi 
Futsalu 2020 o Puchar Prezydenta 
Częstochowy. Romtrans zremi-
sował zarówno z Michaś Bobilito, 
jak i Team ZWD& friends 3:3. Z 
kolei Michaś-Nobilito pokonał 
Orlikowscy Team 8:3. MK Team 
zwyciężyła z Jędryka Klub 54 Exact 
Systems 2:0, a Team ZWD & 
friends pokonali Abstynenta 3:2, 
ZIB Bernat zremisował bezbram-
kowo z Jędryka Klub 54 Exact 
Systems. MK Team wygrała w 
meczu z Orlikowscy Team     2:1,  
a ZIB Bernat  zwyciężył z drużyną 
Abstynent 4:3.

Z ośmiu spotkań grupy mistrzow-
skiej Ligi Futsalu `2020 tylko jedno 
nie przyniosło większych emocji. Po-
zostałe pojedynki trzymały wszystkich 
obecnych w Hali Polonia od pierwszej 
do ostatniej minuty w napięciu. Gene-
ralnie rozstrzygnięcia jakie zapadły w 
minionej kolejce sprawiają, że sytuacja 
w grupie C jest bardzo ciekawa i walka 
o miejsce w ćwierćfinałach będzie 
bardzo emocjonująca – może toczyć 
się do ostatniego meczu. Oczywiście 
nie sposób w chwili obecnej przewi-
dzieć wszystkich scenariuszy.

 

Terminy kolejnych spotkań:
 

23.II. - Niedziela - (9 spotkań) grupa D
godz.
15.00 - Old Boys Czarny Las - Ooh La La
15.30 - Przeterminowani - Jagiellończycy
16.00 - Old Boys Czarny Las - Tadex
16.30 - Przeterminowani - Ooh La La
17.00 - ZF Group - Jagiellończycy
17.30 - Kozi i Przyjaciele - Wichry
18.00 - Gmina Kłomnice - Tadex
18.30 - Kozi i Przyjaciele - Amator/CNC
19.00 - Gmina Kłomnice – Wichry

 
01.III. - Niedziela - (16 spotkań) grupy C i D
godz.
11.00 - ZF Group - Ooh La La
11.30 - Kozi i Przyjaciele - Jagiellończycy
12.00 - ZF Group - Tadex
12.30 - Old Boys Czarny Las - Amator/CNC
13.00 - Przeterminowani - Tadex
13.30 - Old Boys Czarny Las - Wichry
14.00 - Gmina Kłomnice - Amator/CNC
14.30 - ZIB Bernat - Orlikowscy Team
15.00 - Przeterminowani - Wichry
15.30 - Team ZWD & friends - Orlikowscy Team
16.00 - ZIB Bernat - Romtrans
16.30 - Team ZWD & friends - Jędryka Klub 54 

Exact Systems
17.00 - Michaś-Nobilito - Abstynent
17.30 - MK Team - Romtrans
18.00 - Michaś-Nobilito - Jędryka Klub 54 Exact 

Systems
18.30 - MK Team - Abstynent

Punkty sprzedaży biletów na Prezentację Eltrox Włókniarza Częstochowa:
Sekretariat Włókniarza Częstochowa
ul. Olsztyńska 123/127 (wejście od ulicy Żużlowej)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 LUTEGO 2020 NIE PRZEGAP!


