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W Gnaszynie krajobraz 
jak z koszmarnego snu

Kara dożywotniego więzie-
nia grozi 29-latce z Myszko-
wa, podejrzanej o zabójstwo. 
Kobieta śmiertelnie ugodziła 
nożem swojego małżonka. Ze-
brany przez policjantów i pro-
kuratora materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie 
jej zarzutu zabójstwa i tym-
czasowe aresztowanie.

Do tragicznego w skutkach 
zdarzenia doszło w minioną nie-
dzielę w jednym z mieszkań 
w Myszkowie. Około 14.30 oficer 

dyżurny otrzymał zgło-
szenie, że przed blo-
kiem na ulicy Ko-
ściuszki leży mężczy-
zna z widoczną na szyi 
raną. Na miejsce skie-
rowano grupę opera-
cyjno-procesową. 

– Policjanci ustalili, 

że tego dnia pomiędzy mężczy-
zną, a jego żoną doszło do awan-
tury domowej, w trakcie której 
kobieta zadała mu cios nożem 
w okolicy szyi - podkreśla asp.
sztab. mgr Magdalena Modryka-
mień, oficer prasowy myszkow-
skich stróżów prawa. 

Pomimo podjętej przez lekarzy 
reanimacji, 31-latek zmarł. 
W mieszkaniu pary funkcjona-
riusze zatrzymali 29-latkę. Ko-
bieta była pod wpływem alkoho-
lu. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało blisko promil alkoholu 
w jej organizmie. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowe-
go prokurator przedstawił jej za-
rzut zabójstwa. Decyzją sądu, 
mieszkanka Myszkowa została 
tymczasowo aresztowana na 3 
miesiące. Grozi jej nawet doży-
wotnie więzienie.
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Przed częstochowskim sądem 
ruszył proces o zniesławienie z 
powództwa cywilnego. Sprawa 
dotyczy redaktor naczelnej Tygo-
dnika Regionalnego „7 dni” Re-
naty Klucznej w związku z rzeko-
mym naruszeniem dóbr osobi-
stych radnego SLD Janusza 
Danka. Chodzi o serię artykułów 
na temat rozliczania dotacji przez 
Stowarzyszenie „Speedway Fan 
Club”, którego Danek jest preze-
sem.

Tygodnik pisał, że prezes 
przedstawiał fałszywe faktury 

rozliczając się z UM z dotacji. - 
Sąd przyjął wszystkie wnioski 
dowodowe składane przez nas 
jako pozwanych, zarówno w kwe-
stii przyjrzenia się materiałom z 
prokuratorskiego śledztwa w 
sprawie „lewych” faktur, jak i 
przesłuchania zgłoszonych przez 
nas świadków na okoliczność 
przebiegu rozliczania dotacji - 
czytamy na stronie internetowej 
Tygodnika. - Może to czytelników 
nieco zdziwić, ale zgłosiliśmy ja-
ko naszych świadków m.in. 
Krzysztofa Matyjaszczyka, Jaro-

sława Marszałka, Mirosława So-
boraka i Aleksandra Wiernego li-
cząc na to, że szczerze opiszą (ze-
znając pod odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszywych 
zeznań) faktyczny przebieg wy-
darzeń związanych z procedurą 
rozliczania przez miasto dotacji 
„Speedway Fan Clubu”, kwestią 
fałszywych faktur, okoliczności 
zawiadomienia przez nich proku-
ratury itp.

Kolejny termin rozprawy wy-
znaczono na 10 grudnia.
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Drogę po starych torach 
kolejki górniczej, znajdującej 
się w dzielnicy Gnaszyn, ktoś 
usilnie stara się zmienić 
w dzikie wysypisko. Pierwsze 
kroki w tym kierunku już 
uczynił – postanowił wysy-
pać w tym miejscu około 20 
ton śmieci... Brak wyobraźni 
niektórych osób naprawdę  
potrafi zaskoczyć.

Droga po starym torowisku 
ciągnie się od ulicy Drucianej 
(dzielnica Gnaszyn) do ulicy 
Lakowej (dzielnica Liszka). 
Śmieci zostały wyrzucone na 
ulicę Szybową. 

– Jeszcze w piątek po połu-
dniu była ona przejezdna. W 
sobotę rano naszym oczom 
ukazał się przerażający krajo-
braz – relacjonują mieszkańcy 
Gnaszyna pokazując zrobione 
w tym miejscu zdjęcia. 

Obok leżących luzem drob-
nego kalibru śmieci, jak butel-
ki, makulatura, przedmioty z 
tworzyw sztucznych znaleźć 
tam można wypełnione odpad-
kami foliowe worki, a także 
całkiem pokaźne elementy... 
samochodowe. 

– Przypuszczamy, że śmieci 
zostały wysypane z naczepy 
samochodu ciężarowego. Być 
może była to nawet śmieciar-
ka... W każdym razie widok i 
smród jest nie do zniesienia – 
dodają. 

Sprawa została zgłoszona na 
policję. – Prowadzimy postępo-
wanie w kierunku przestęp-

stwa związanego ze środowi-
skiem. Czynności w tej sprawie 
trwają. Prowadzi je komisariat 
II – wyjaśnia podinspektor Jo-
anna Lazar, oficer prasowy czę-
stochowskich stróżów prawa. 

Mieszkańcom Gnaszyna za-
leży na jak najszybszym ustale-
niu sprawcy lub sprawców tego 
czynu. – To przecież nie mieści 
się w głowie. Jak można przyje-
chać i porzucić 20 ton śmieci! 
Osoba, która to zrobiła nie mo-
że zostać bezkarna – podkre-
ślają zdenerwowani. 

O całym zdarzeniu poinfor-
mowano też częstochowski 
magistrat. – Na miejscu byli 
przedstawiciele wydziału 
ochro ny środowiska. O całej 
sprawie wie także Częstochow-
skie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, które sprząta dzikie wy-
sypiska pojawiające się na te-
renach miejskich lub terenach 
skarbu państwa – mówi Wło-
dzimierz Tutaj, rzecznik czę-
stochowskiego Urzędu Miasta. 
– Bez względu na to, czy spraw-
cy tego czynu będą ustaleni, 
śmieci trzeba posprzątać. Zo-
stały one wyrzucone w pasie 
drogowym, dlatego też ich 
sprzątnięciem prawdopodob-
nie zajmie się tym Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu w poro-
zumieniu z Częstochowskiej 
Przedsiębiorstwem Komunal-
nym. Wkrótce prace związane z 
posprzątaniem śmieci powinny 
ruszyć – podsumowuje Włodzi-
mierz Tutaj.
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Czat z zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Częstochowie, Piotrem Krawczykiem

szej niż połowa minimalnego wy-
nagrodzenia za każdego zatrud-
nionego bezrobotnego. Dofinanso-
wanie przysługuje przez okres 12 
miesięcy w przypadku bezrobot-
nego, który ukończył 50 lat, a nie 
ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w 
przypadku bezrobotnego, który 
ukończył 60 lat.
Ponadto osoby bezrobotne powy-
żej 50 roku życia mogą skorzystać 
z aktywizacji w ramach innych 
programów i projektów realizowa-
nych przez nasz urząd. Więcej in-
formacji można uzyskać u dorad-
cy klienta. 

Jakie warunki należy speł-
nić, aby otrzymać zasiłek?

Przyznanie zasiłku zależy od sze-
regu czynników. Takim podsta-
wowym jest zatrudnienie przez 
minimum 365 dni w ostatnich 18 
miesiącach przed rejestracją. 
Przepisy w tej sprawie reguluje 
ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Więcej 
informacji można uzyskać na na-
szej stronie internetowej lub bez-
pośrednio w naszym urzędzie.   

Czy osoba zameldowana na 
pobyt czasowy może zareje-
strować się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstocho-
wie?

 Tak. Osoba zameldowana na po-
byt czasowy w Częstochowie lub 
powiecie częstochowskim może 
zarejestrować się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Czy jeśli rozwiązanie stosun-
ku pracy nastąpiło z winy 
pracownika, osobie rejestru-
jącej się jako bezrobotna 
przysługuje zasiłek dla bezro-
botnych?

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed 
zarejestrowaniem się w powiato-
wym urzędzie pracy spowodo-
wał pan rozwiązanie ze swej wi-
ny stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia – zasiłek przysługuje 
po 180 dniach od daty rejestra-
cji w urzędzie pracy.

Czy dotacje są opodatkowa-
ne?

Dofinansowania na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej ze środków 
publicznych są zwolnione z podat-
ku dochodowego.

Gdzie mogę znaleźć informa-
cje o pracy w krajach UE? 
Czy urząd pracy ma jakieś 
oferty z zagranicy?

Oferty pracy w krajach UE można 
znaleźć na stronie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie 
www.pup.czestochowa.pl w za-
kładce oferty pracy EURES.

Co to jest dodatek aktywiza-
cyjny i komu przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny jest to 
kwota wypłacana osobie, która 
będąc bezrobotnym z prawem do 
zasiłku podjęła samodzielnie lub 
po skierowaniu przez urząd pracy 
zatrudnienie lub inną pracę za-
robkową. 

Prowadzę działalność gospo-
darczą. Firma zarejestrowa-
na jest w Częstochowie. Czy 
mogę zgłosić propozycję 
zatrudnienia do wszystkich 
urzędów pracy z naszego 
województwa?

Pracodawca może zgłosić ofertę 
pracy do jednego powiatowego 
urzędu pracy albo ze względu na 
siedzibę, miejsce wykonywania 
pracy lub wybranego przez siebie 
urzędu. W ofercie pracy może za-
znaczyć, że jest zainteresowany 

przekazaniem oferty pracy do in-
nych powiatowych urzędów pracy 
w celu jej upowszechnienia. 

Mieszkam na wsi, a mój mąż 
ma gospodarstwo rolne. Nie 
jestem zarejestrowana w 
urzędzie pracy. Mam średnie 
wykształcenie ekonomiczne 
i chciałabym podjąć pracę 
jako pomoc księgowej. Czy 
urząd pracy mógłby mi sfi-
nansować szkolenie, które 
pozwoli mi uaktualnić posia-
daną wiedzę? 

Ze szkoleń mogą skorzystać oso-
by, które posiadają status osoby 
bezrobotnej. Dla osób, które nie 
są zarejestrowane w urzędzie pra-
cy, nie jest możliwe udzielenie po-
mocy w postaci sfinansowania 
szkolenia.    

Czy okres chorobowego, urlo-
pu wychowawczego, urlopu 
macierzyńskiego, renty, 
świadczenia rehabilitacyjne-
go, wlicza się do okresu 
uprawniającego do pobiera-
nia zasiłku dla bezrobot-
nych?

Tak, jeśli podstawę wymiaru tych 
zasiłków i świadczeń, z uwzględ-
nieniem kwoty składek na ubez-
pieczenia społeczne, stanowiła 
kwota wynosząca co najmniej mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy macie oferty dla niepeł-
nosprawnych?

Tak, mamy. Wystarczy odwiedzić 
siedzibę naszego Powiatowego 
Urzędu Pracy lub zajrzeć na naszą 
stronę internetową www.pup.
czestochowa.pl Część ofert pracy 
stanowią te, które refundowane 
są z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Obecnie szukamy bezrobot-
nych osób niepełnosprawnych na 
stanowiska: kasjer handlowy, 
pracownik działu reklamy i mar-
ketingu, operator maszyn do pro-
dukcji obuwia, robotnik gospo-
darczy, pomoc kuchenna. 

Zakończyłam działalność 
gospodarczą - czy należy mi 
sie zasiłek.  Do kogo sie zgło-
sić? Jak długo będę go pobie-
rała?

Na to pytanie już kiedyś odpowia-
dałem na łamach gazety. Wszyst-
ko zależy jak długo była prowa-
dzona działalność gospodarcza i w 
jakiej wysokości opłacane były 
składki na ubezpieczenie społecz-
ne. Jeśli były one pomniejszone, 
czyli przysługiwała danej osobie 
ulga w związku z tym, że po raz 
pierwszy założyła firmę, zasiłek 
dla bezrobotnych nie może zostać 
przyznany.

Czy jako osoba niepełno-
sprawna pobierająca rentę z 
ZUS-u mogę się zarejestro-
wać w UP bez żadnych obaw?

Osoba pobierająca rentę z ZUS 
nie może dokonać rejestracji jako 
osoba bezrobotna, natomiast mo-
że się zarejestrować jako osoba 
poszukująca pracy w celu poszu-
kiwania zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej.

Czy osoba, która nigdy nie 
pracowała, ale przez okres 
prawie 6 lat pobierała  
świadczenie pielęgnacyjne 
na chore, niepełnosprawne 
dziecko ma prawa do 
ja kiegoś zasiłku z UP?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest 
świadczeniem uprawniającym do 
przyznania prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych.

Czy jako student zaocznych 
studiów mogę starać sie o 
staż? Do jakiego roku  
życia?

Jeżeli jest pan zarejestrowany w 
Powiatowym Urzędzie Pracy jako 
osoba bezrobotna, może pan ubie-
gać się o staż. Bliższych informacji 
udzieli pana doradca klienta.

Czy UP wysyła na staż kobie-
ty w ciąży? Przy rejestracji 
nikt się mnie nie pytał czy 
jestem w ciąży? 

Kobieta, która jest w ciąży, a nie 
ma przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia stażu czy pracy, może 
być skierowana na danego typu 
ofertę.

Jak powinno wyglądać zwol-
nienie lekarskie? Nie praco-
wałam, nie posiadam NIP i 
jestem w ciąży. Mój lekarz 
takowe zaświadczenie mi 
wydał, gdyż nie wiedział, jak 
ma wypisać zwolnienie, czy 
na blankietach takich jak do 
ZUS?

Osoba bezrobotna dokumentuje 
niezdolność do pracy spowodowa-
ną chorobą zaświadczeniem lekar-
skim. Wzór zaświadczenia lekar-
skiego ZUS ZLA określa rozporzą-
dzenie w sprawie zasad wystawia-
nia zaświadczeń lekarskich.

dzenia. 
Dofinansowanie wynagrodzenia 
to nowa forma aktywizacji osób 
powyżej 50 roku życia wprowa-
dzona nowelizacją ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z 27 maja br. Polega 
ona na dofinansowaniu praco-
dawcy, który zawarł z urzędem 
umowę i zatrudnił osobę bezro-
botną powyżej 50 roku życia, wy-
nagrodzenia w wysokości nie wyż-

Co z osobami po 50 roku 
życia, jakie są programy ?

Obecnie urząd pracy realizuje 
program „Nowa szansa dla 
50plus”skierowany wyłącznie do 
osób po 50 roku życia. W ramach 
tego programu osoby bezrobotne 
mogą ukończyć szkolenie indywi-
dualne, odbyć staż u pracodawcy 
lub podjąć zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych lub w ra-
mach dofinansowania wynagro-

O stażach, zasiłkach i dodatku aktywizacyjnym
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Jawo w spółce z japońskim 
gigantem spożywczym

Częstochowa - Kiedrzyńska 24/32, tel. 34/361 31 97, Wały 
Dwernickiego 217, tel. 34/322 48 58; Dąbrowa Zielona - 
Kościuszki 43, tel. 34/354 80 64; Janów - Plac Grunwaldzki 22, 
tel. 34/375 15 71; Kamienica Polska - Magazynowa 32H, tel. 
601 954 452; Kłobuck - Wieluńska 14, tel. 43/317 20 25; 
Konopiska - Śląska 133, tel. 34/328 23 31; Koniecpol - 
Chrząstowska 15, tel. 34/355 16 01; Koszęcin - ul. Cegielniana 
27, tel. 34/373 42 24; Krzepice - Kuków 79, tel. 34/317 54 45; 
Lubliniec - Ligonia 6, tel. 34/351 03 04; Mykanów - Czarny Las, 
Częstochowska 168, tel. 34/344 00 77; Myszków - 1 Maja 62, 
tel. 34/313 11 32; Olesno - Drzymały 4, tel. 34/350 43 66; 
Pajęczno - Górna 1, tel. 34/311 11 13; Pilica - Plac Mickiewicza 
38A, tel. 32/67 36 133; Rędziny - Wolności 80, tel. 34/320 10 52; 
Woźniki - Młyńska 27, tel. 34/357 38 01; Zawiercie - 
Paderewskiego 35, tel. 32/760 22 63; Żarki - ul. Moniuszki 21, 
34/343 86 79 

ANDREAS STIHL Sp. z o.o., Sady, Poznańska 16,
62-080 Tarnowo Pdg., tel. 61/81 66 200, www.stihl.pl
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Dla zdrowia psychicznego

W czwartek (9.10.) rozpoczę-
ły się prace związane z przebu-
dową ulicy Sobieskiego na od-
cinku od ul. Nowowiejskiego do 
al. Wolności.

Prace obejmują wymianę kon-
strukcji nawierzchni jezdni oraz 
budowę drogi rowerowej i chodni-
ków. W związku z powyższym, w 
pierwszym etapie zostanie za-
mknięta dla ruchu jezdnia północ-
na, a ruch będzie odbywał się jed-

nokierunkowo jezdnią południową 
do al. Wolności. W drugim etapie 
przewidywane jest zamknięcie dla 
ruchu jezdni południowej. Ruch w 
tym czasie ma również odbywać 
się jednokierunkowo jezdnią pół-
nocną do al. Wolności. W ramach 
tego zadania zostanie też wykona-
ny remont nawierzchni jezdni ul. 
Ogińskiego od ul. Sobieskiego do 
ul. Focha. Utrudnienia mają po-
trwać do 5 listopada.
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Seniorzy rozpoczęli naukę

Częstochowska firma Ja-
wo zawiązała w Polsce spół-
kę joint venture z japoń-
skim gigantem spożyw-
czym Ajinomoto Frozen 
Foods. Nowy podmiot 
otrzymał nazwę Ajinomoto 
Jawo Sp. z o.o. Często-
chowska firma w ramach 
nowego podmiotu  zaopa-
trywać będzie w japońskie 
pierogi goyza cały rynek 
Unii Europejskiej. W kwiet-
niu 2015r. planowane jest 
uruchomienie nowego za-
kładu produkcyjnego w 
Częstochowie. Wartość in-
westycji wynosi 8 mln. zł.

– Japońska firma Ajinomo-
to Frozen Foods, która jest 
częścią ogólnoświatowej kor-
poracji Ajinomoto Group, 
specjalizującej się w produk-
cji artykułów spożywczych i 
farmaceutycznych, z główną 
siedzibą w Tokio, została za-
łożona w 1909 roku i obecnie 
działa w 26 krajach na całym 
świecie zatrudniając ponad 
27 tysięcy pracowników. Jej 
produkty znane są w 130 
krajach, a sprzedaż netto 
spółki za zeszły rok kształto-
wała się na poziomie 11 mi-
liardów dolarów – wyjaśnia 
Aneta Rymarska z agencja 
PR Tok Tok.

Częstochowska spółka Ja-
wo została założona w 1992 

roku i specjalizuje się w ręcz-
nej produkcji produktów 
mrożonych, m.in. pierogów, 
knedli, naleśników. W portfo-
lio produktów firma ma po-
nad 30 pozycji i wciąż pracu-
je nad nowościami. Wielo-
krotnie wyróżniana za swoje 
wyroby. Zatrudnia obecnie 
150 pracowników, a jej ubie-
głoroczne obroty sięgnęły 33 
milionów złotych.  Wielkość 
produkcji to 350 ton mrożo-
nek w skali miesiąca.

Obie spółki podpisały umo-
wę o współpracy w maju 
2013 roku. Latem tego same-
go roku Jawo uruchomiło 
specjalną linię produkcyjną i 
rozpoczęło produkcję gyozy 
czyli japońskich pierogów z 
farszem drobiowo-warzyw-
nym na rynek całej Unii Eu-
ropejskiej – głównie do Fran-
cji, Wielkiej Brytanii i Nie-
miec, czyli tam, gdzie kuch-
nia japońska cieszy się du-
żym powodzeniem. – Ponie-
waż rynek japońskiej żywno-
ści szybko się rozwija i za ze-
szły rok osiągnął dwucyfrowe 
wzrosty, zapadła decyzja – 
mimo trwającej współpracy 
produkcyjnej między firmami 
– o otwarciu wspólnego 
przedsiębiorstwa, które bę-
dzie produkcyjną furtką na 
całą UE. Bazując na aktual-
nym kontrakcie z Jawo, Aji-
nomoto Frozen Foods nie by-

łoby w stanie sprostać szybko 
rosnącemu zapotrzebowaniu 
– dodaje Aneta Rymarska z 
agencja PR Tok Tok.

W ramach wspólnego 
przedsięwzięcia Jawo skupi 
się na produkcji japońskich 
pierogów, Ajinomoto Frozen 
Foods będzie udzielać wspar-
cia technologicznego poprzez 
prowadzenie prac badaw-
czych w centrum badań i roz-
woju nad nowymi produkta-
mi. Natomiast sprzedaż pro-
dukowanej w Jawo gyozy na 
rynek całej Unii Europejskiej 
będzie obsługiwana przez Aji-
nomoto Foods Europe z sie-
dzibą w Paryżu.

Uruchomienie nowego za-
kładu w Częstochowie, na po-
czątek z linią do produkcji 
pierogów ma nastąpić w 
kwietniu 2015 roku. Plano-
wane zatrudnienie  to 40 
osób. Po podpisaniu umowy 
rozpocznie się montaż nowej 
linii produkcyjnej, zakupione 
zostaną specjalistyczne ma-
szyny, a po nowym roku ru-
szy rekrutacja pracowników, 
którzy następnie przejdą od-
powiednie szkolenia. W mar-
cu zaplanowane są próby 
technologiczne, a od kwietnia 
rozpocznie się właściwa pro-
dukcja. Nowa spółka zainwe-
stuje w zakup maszyn i urzą-
dzeń ok. 8 milionów zł.
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10 października obchodzimy 
Światowy Dzień Zdrowia Psy-
chicznego. W związku z tym na 
placu Biegańskiego odbędzie się 
happening „Choroba psychiczna 
w przestrzeni miejskiej”. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom z 
Zaburzeniami Psychicznymi i 
Ich Rodzinom „YAVA”.

Celem Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego jest zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na problemy osób 
zmagających się z chorobami psy-
chicznymi oraz edukacja w zakre-
sie profilaktyki zaburzeń emocjo-
nalnych i psychicznych. Idea ta na-
biera priorytetowego znaczenia ze 
względu na alarmujące prognozy 
Światowej Federacji Zdrowia Psy-
chicznego (World of Mental Health), 
która  szacuje,  że około 12 procent 
światowej populacji cierpi z powo-

du zaburzeń psychicznych. Choro-
ba psychiczna przyczynia się do za-
burzenia relacji w rodzinie, pogor-
szenia funkcjonowania w pracy, ze-
rwania więzi społecznych. Osoba 
zmagająca  się z psychicznymi za-
burzeniami jest izolowana przez 
swoje środowisko. Niejednokrotnie 
pozbawiona jest także wsparcia 
oraz zrozumienia ze strony rodziny 
i przyjaciół przez co jeszcze bardziej 
pogrążają się w chorobie, tracąc 
sens i radość życia. A przecież za-
burzenia psychiczne to choroba, 
jak każda inna, którą można i trze-
ba leczyć. W dzisiejszych czasach, 
dzięki rozwojowi medycyny, osoba 
chora psychicznie może świetnie 
funkcjonować w swojej rodzinie, 
środowisku czy pracy. Jedynym 
warunkiem jest akceptacja jej cho-
roby i życzliwość ludzi z najbliższe-
go otoczenia.

 kg

Kierowcy! Uważajcie na 
Sobieskiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający 
przy  Wydziale Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej zainaugurował nowy rok akade-
micki. W uroczystości związanej z tym wyda-
rzeniem wzięło udział ponad 800 słuchaczy!

– Działalność naszej senioralnej uczelni usza-
nowało wielu dostojnych gości. Mieliśmy za-
szczyt powitać: posłów do Sejmu – Halinę Roz-
pondek, Szymona Giżyńskiego, przedstawicieli 
władz miasta - prezydenta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka, przewodniczącego Rady 
Miasta Zdzisława Wolskiego, a także dyrektora 
Biura w-ce Ministra Finansów Izabeli Leszczyny, 
władz uczelni: J. M. rektora  prof. dr hab. Marię 
Nowicką- Skowron, dziekana Wydziału Zarzą-
dzania prof. Arnolda Pabiana-obecnego kierow-
nika UTW, prof. J. Szopę – współzałożyciela tego 
Uniwersytetu i pierwszego kierownika, dyrekto-
ra Filharmonii Ireneusza Kozerę oraz kierownika 
UTW przy AJD Joannę Górną – wylicza Stefania 
Barczyk, słuchaczka UTW. 

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali 
istotność Uniwersytetu w procesie aktywizacji 
częstochowskich seniorów. Całość dopełniła 
immatrykulacja nowych słuchaczy. - Był także 
wykład: Koncepcja „Srebrnej Gospodarki”- ro-
snące znaczenie starszych konsumentów, który 
wygłosiła dr inż. Katarzyna Łazorko, jak rów-
nież przedstawienie przez Przewodniczącą Sa-
morządu Słuchaczy bogatej oferty działań Uni-
wersytetu w roku akademickim 2014/2015. 

Wśród nich wymienić można: wykłady z róż-
nych dziedzin życia, lektoraty z języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, wło-
skiego i rosyjskiego, naukę obsługi komputera i 
programowanie, pływanie, gimnastyka z ele-
mentami jogi, zajęcia ruchowo-taneczne, dzia-
łania grupy plastycznej WERNIKS, klubu foto-
graficznego PSTRYK, klubu literackiego FRASZ-
KA, chóru CANTO-CANTARE i wiele innych.
Przedsiębiorcza Grażyna Omeljaniuk- Szulc za-
dbała, aby każdy słuchacz UTW wyniósł z tej 
prestiżowej uroczystości bogaty bagaż interesu-
jących ofert  – dodaje Stefania Barczyk. W czę-
ści artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Mu-
zycznej w Częstochowie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma coraz więcej 
chętnych. Na początku jego działania w zajęciach 
uczestniczyło 200 osób, obecnie jest ich ponad 
800. Słuchacze mają do wyboru zajęcia o zróżni-
cowanej tematyce z zakresu literatury, historii, 
geografii lub filozofii. Ponadto mogą rozwijać swo-
je zainteresowania w różnych dziedzinach, mię-
dzy innymi w muzyce lub plastyce. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia taneczno-rucho-
we oraz z języków obcych. UTW organizują rów-
nież wyjścia do teatru, filharmonii oraz różne wy-
cieczki, spacery, rajdy. Spotkania dają uczestni-
kom wiele radości. To dzięki nim seniorzy  inte-
grują się, nawiązują przyjaźnie, poznają świat, 
nabywają nowe umiejętności oraz stale poszerza-
ją swoją wiedzę.

kg                                                                                                                                                 
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Chrońmy nasz organizm
Jesień zagościła u nas na do-

bre. Wraz z jej nadejściem poja-
wiła się również... grypa. Licz-
ba zachorowań rośnie w zastra-
szającym tempie. Przychodnie 
lekarskie, szpitale, apteki prze-
żywają prawdziwe oblężenie. 
Chorują i starsi, i młodsi.

Grypa jest niebezpieczną, ostrą 
chorobą zakaźną. Wiąże się z wy-
soką gorączką, z bólami mięśnio-
wymi oraz ogólnym niedomaga-
niem i złym samopoczuciem. Po-
woduje groźne powikłania.  Gry-
pa atakuje od 5 do 20 procent na-
szej populacji, szczególnie silnie w 
okresie jesienno-zimowym i wcze-
sną wiosną. Maksimum zachoro-
wań w Polsce notuje się: od dru-
giej połowy stycznia do drugiej 
połowy marca.

Gorączka, ból głowy i mięśni, 
palące gardło, kaszel i katar - z ta-
kimi objawami w ostatnim czasie 
najczęściej stawiają się do swoich 
lekarzy mieszkańcy naszego re-
gionu. Jak informuje sanepid od 
początku obecnego sezonu epide-
miologicznego, tj. od  1.09.2014r.  
do 30.09.2014 r.  na terenie nad-
zorowanym przez PSSE w Często-
chowie (miasto i powiat) zareje-
strowano 2516 podejrzeń/zacho-
rowań na grypę. Przerażający jest 
fakt, że w analogicznym okresie w 
ubiegłym sezonie zachorowań by-
ło zdecydowanie mniej. We wrze-
śniu ubiegłego roku zarejestrowa-
no 478 podejrzeń/zachorowań na 
grypę. Liczba ta zdecydowanie 
wzrosła dopiero w październku. 
Jednak jak twierdzi sanpepid tak 
duża liczba zachorowań nie ozna-
cza od razu epidemii.

Pewne jest, że z grypą nie ma 
żartów. Zlekceważenie pierw-
szych objawów może skończyć się 
ciężką infekcją.

Osoby starsze są zdecydowanie 
bardziej narażone na pogrypowe 
powikłania. Ostrożność muszą 
także kobiety w ciąży, osoby prze-
wlekle chore, astmatycy oraz ma-
łe dzieci.  

Niejednokrotnie zdarza się, że 
pacjenci często mylą grypę z prze-
ziębieniem. Należy pamiętać, że 
grypa w przeciwieństwie do prze-
ziębienia ma charakter nagły i 
burzliwy. Wysoka gorączka, ogól-
ne rozbicie, suchy kaszel, ból gło-
wy i mięśni to objawy, których nie 
wolno bagatelizować. Mogą one 
świadczyć o rozpoczynającej się 
infekcji grypowej. W takiej sytu-
acji najlepiej udać się do lekarza 
pierwszego kontaktu, bo grypa 
nieleczona może nieść za sobą 
ciężkie powikłania. Przy przezię-
bieniu do czynienia mamy z jed-
no-, dwudniowym złym samopo-
czuciem i stopniowym nasileniem 
objawów. Najczęściej zaczyna się 
od kataru, drapania w gardle i 
kaszlu. Przeziębienie leczymy ob-
jawowo, często preparatami łą-
czącymi w sobie środki prze-
ciwbólowe z przeciwzapalny-
mi.  Grypę lekami przeciwwiruso-
wymi i przeciwgorączkowymi. W 
wypadku tej drugiej infekcji, gdy 
męczą nas wysoka temperatura i 
dreszcze powinniśmy bezwzględ-
nie pozostać w łóżku. Jednak w 
jednym i drugim wypadku powin-
niśmy przyjmować dużą ilość cie-
płych płynów i witaminę C. Przed 
infekcjami możemy się jednak 
ustrzec odpowiednio dbając o 
swój organizm i higienę osobistą. 

W myśl zasady lepiej jest zapo-
biegać niż leczyć, warto zrobić 
wszystko, by ryzyko zachorowa-
nia zmniejszyć do minimum. 
Przede wszystkim powinniśmy 
unikać dużych skupisk ludzi, w 
których na pewno są osoby chore 
na grypę lub nawet przeziębione. 
Pamiętajmy, że kaszel i kichanie 
rozpraszają wirusy odpowiedzial-
ne za chorobę. Starajmy się jeść 
jak najwięcej owoców i warzyw. 

Wskazane jest również picie róż-
nych soków. Doskonale sprawdzą 
się te domowej roboty. Nie może-
my także zapominać o ubiorze do-
stosowanym do pogody. Najlepiej 
wybrać zestaw na tzw. cebulkę - 
zakładać na siebie kilka warstw 
ubrań. Zwiększa to izolację ciepl-
ną ciała. Unikajmy przewlekłego 
stresu. Powoduje on osłabienie 
naszego organizmu, przez co je-
steśmy bardziej podatni na różne-
go rodzaju infekcje. Warto znaleźć 
sobie jakiś sposób na relaks. 
Oprócz tego bardzo ważny dla na-
szego organizmu jest sen. W okre-
sie zimowym nie możemy sobie go 
żałować. Niedosypianie i przemę-
czenie sprzyjają rozwojowi infek-
cji i zakażeń. Kolejną rzeczą, o 
której nie możemy zapomnieć to 
wietrzenie mieszkania, nawet 
wtedy gdy jest mróz. W celu 
wzmocnienia organizmu możemy 
również sięgnąć do domowej ap-
teczki. Witamina C, tran, magnez 
czy tabletki czosnkowe będą bro-
nić nas przed wirusami.

Wciąż jeszcze nie ma skutecz-
nego lekarstwa na grypę. Zda-
niem wielu specjalistów jedną z 
najlepszych metod zabezpiecze-
nia się przed nią, są szczepienia 
ochronne. Z pewnością pozwolą 
one zmniejszyć prawdopodobień-
stwo zachorowania oraz zapobiec 
stratom finansowym - wszak leki 
są drogie. Szczepienia należy wy-
konać przed okresem wzmożo-
nych zachorowań na grypę i cho-
roby grypopodobne, tj. wrzesień/
październik.  Jak przekonuje czę-
stochowski sanepid, osoby pod-
dające się szczepieniu znacznie 
zmniejszają ryzyko zachorowania 
na grypę.    Teraz jest właśnie naj-
lepszy moment, by się zaszczepić.

kg
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Język? Najważniejsza jest praktyka!
Umiejętność posługiwania 

się językami obcymi jest dzi-
siaj ważna z punktu widzenia 
rynku pracy, a nawet stylu 
życia, otwartych granic, 
częstszych podróży i możli-
wości nawiązywania kontak-
tów z całym światem. Dlate-
go od najmłodszych lat war-
to skupić się na nauce języ-
ków. Nauka gimnazjalnych 
przedmiotów po niemiecku? 
Dlaczego nie! O dobrym 
wpływie takiego programu 
nauczania najlepiej wiedzą 
sami zainteresowani, czyli 
pedagodzy z Gimnazjum nr 
13 z Oddziałami dwujęzycz-
nymi w Częstochowie. Z Jo-
anną Tomżyńską oraz Elż-
bietą Kaczmarek i dyrekto-
rem placówki, Maciejem 
Wawrzaszykiem rozmawia-
my o projekcie „Dwujęzycz-
ność”.

Angelika Dąbek: Czym pań-
stwa szkoła wyróżnia się 
na tle innych częstochow-
skich placówek oświato-
wych?

Maciej Wawrzaszyk: Wyróżnia 
nas to, że jesteśmy jedną z naj-
lepszych szkół gimnazjalnych 
w Częstochowie. W tym roku 
w rankingu egzaminów gimna-
zjalnych byliśmy na drugim 
miejscu pod względem zdawal-
ności we wszystkich jego czę-
ściach. Mamy niepowtarzalny 
klimat, zdolną pracowitą kadrę 
nauczycielską... Jednak wyjąt-
kową i szczególną cechą jest 
w dalszym ciągu unikalny pro-
jekt, który nazywa się „Dwuję-
zyczność”. Jak w żadnej innej 
placówce w powiecie realizuje-
my pewne przedmioty w języ-
kach obcych. U nas są to an-

gielski i niemiecki. I tak po an-
gielsku nauczamy biologii, che-
mii i informatyki, a po niemiec-
ku biologii, geografii i fizyki. 

A.D.: Od kiedy działa pro-
jekt?

Joanna Tomżyńska: Od roku 
2000, czyli od samego począt-
ku istnienia szkoły. Jego inicja-
torką była ówczesna pani dy-
rektor, dzisiaj już na emerytu-
rze, Ewa Pachura.
Elżbieta Kaczmarek: Ale też 
to nie wszystko wyglądało od 
początku tak ładnie. Przede 
wszystkim musieliśmy sobie 

wywalczyć zalegalizowanie tego 
projektu.
M.W.: Trudno było osiągnąć 
także to, aby tę naszą szczegól-
ną cechę wpleść w nazwę szko-
ły, żebyśmy w tytule mieli Gim-
nazjum nr 13 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi.
E.K.: Początkowo do całego po-
mysłu podchodzono dość scep-
tycznie. Zresztą i teraz wielu 
rodziców ma takie obawy, że 
np. chemia to taki trudny 
przedmiot, a tu jeszcze ma być 
nauczany w innym języku... 
A później okazuje się, że to 
wcale nie jest takie trudne. Na-
szym celem nie jest stworzenie 
z dzieci chemików czy biolo-
gów. My na tych lekcjach bawi-
my się językiem, najczęściej 
z konkretnymi materiałami do-
tyczącymi danego przedmiotu. 
Sporym problemem na starcie 
było to, że nie mieliśmy żad-
nych podręczników, zresztą ten 
kłopot mamy do dzisiaj. Musie-
liśmy się sami nauczyć zdoby-
wać, tworzyć materiały i swój 
własny program nauczania. 
Idzie nam dobrze, bo młodzież 
jest zadowolona, nie boi się ję-
zyka, są widoczne rezultaty. 
Jak mówiłam, my się językiem 
na tych lekcjach bawimy. Gra-
matyki, teorii i zasad wymowy 
nasi podopieczni uczą się na 
lekcji języka angielskiego czy 
niemieckiego. Na tych zaję-
ciach nauczanych w języku 
mniej uwagi zwracamy na gra-
matyczność wypowiedzi, na-
cisk kładziemy na zdolność po-
rozumiewania się, takie prak-
tyczne wykorzystanie tej teorii 
nabytej na lekcjach języko-
wych.
J.T.: Duży nacisk kładzie się 
na tak zwane kompetencje klu-

czowe, czyli umiejętność poro-
zumiewania się w mowie i w pi-
śmie. My to dajemy już na eta-
pie gimnazjum. Uczeń przycho-
dzi na lekcje i potrafi powie-
dzieć po niemiecku, jaka jest 
najdłuższa rzeka Afryki. To ba-
nalnie proste zwroty, ale dzięki 
nim to dziecko umie już rozma-
wiać. To jest niedoceniane, że 
dziecko już na tym etapie roz-
wija te kompetencje i pozbywa 
się zahamowań w używaniu ję-
zyka. Sukcesów mamy dużo, 
ale dla nas najważniejsze są ta-
kie jak przykład naszej uczen-

nicy, która zdecydowała się na 
kontynuowanie nauki w li-
ceum w Niemczech. Egzamin 
wstępny zdała 14 punktami na 
15 możliwych.

A.D.: Jest coś takiego, że 
same lekcje języka uczą 
nas teorii, zasad i słówek, 
ale później trudno się nimi 
posługiwać w praktyce, 
jest w nas jakaś bariera...

M.W.: No właśnie, my dotyka-
my jakiegoś obcego nam obsza-
ru, np. biologii, dzięki czemu 
przedmiot nie dotyczy języka 
jako język. A dzięki temu, że 
tych przedmiotów jest kilka, 

uczniowie mają większe możli-
wości.

A.D.: Czyli uczeń tego gim-
nazjum ma więcej godzin 
lekcyjnych tygodniowo niż 
jego kolega z innej szkoły?

E.K.: Tak, bo te godziny w języ-
ku są dodatkowe. Oprócz tego 
realizujemy po polsku 100 % 
całego programu.

A.D.: Są jakieś egzaminy 
wstępne?

E.K.: Tak, młodzież zdaje tak 
zwane egzaminy kompetencji. 

Wiadomo, że nasi uczniowie 
już na starcie muszą mieć ja-
kąkolwiek wiedzę z języka, po-
nieważ z miejsca są rzucani na 
głęboką wodę, jaką są przed-
mioty w tych językach.

A.D.: Czy uczniowie biorą 
udział w olimpiadach, kon-
kursach?

J.T.: Mamy wewnętrzne kon-
kursy przedmiotowe i tak, są 
sukcesy i na tym polu.
M.W.: Uczniowie przynoszą du-
żo dyplomów, medali, laurów...
To oczywiście dobrze, ale nie 
zapominajmy, że celem na-
uczania dwujęzycznego nie jest 
jak największa liczba nagród, 
przygotowanie do konkursów 
itd. Chcielibyśmy, żeby to na-
uczanie pozwoliło dzieciom po-
ruszać się swobodnie po świe-
cie. Chciałbym tez wrócić do te-
matu programu nauczania.
U nas jest tak, że  czy to w kla-
sie Ia, Ib czy Ic ten program jest 
identyczny. Wszędzie jest taka 
sama ilość godzin wszystkich 
przedmiotów, natomiast w kla-
sach dwujęzycznych na przy-
kładzie angielskiego mamy plus 
jedna godzina chemii po angiel-
sku, jedna godzina biologii po 
angielsku plus jedna godzina 
informatyki o angielsku. Baza 
jest taka sama plus te trzy go-
dziny przedmiotów w języku an-
gielskim. To jest ta różnica jeśli 
chodzi o program nauczania.

A.D.: Czy szkoła ma jakieś 
plany na dalszy rozwój, 
jakieś marzenia? Może 
przydałyby się oficjalne 
podręczniki do tego typu 
nauczania?

J.T.: Przez te czternaście lat, 
kiedy uczę geografii w języku 
niemieckim, materiałów do na-
uczania mam tak dużo, że wy-
starczyłoby na wykłady na wyż-
szej uczelni.
Wprawdzie dostawaliśmy też 
materiały do naszej dyspozycji, 
które np. są w liceach dwuję-
zycznych w Polsce, ale to nie 
ten poziom. One nie są dosto-
sowane do potrzeb uczniów 
w gimnazjum. Podręczników 
nie ma i myślę, że w przypadku 
języka niemieckiego z gotową 
książką pracowałoby się nam 
nieco gorzej, bo nie ma fachow-

ców, którzy zrobiliby taką 
książkę dobrze.
E.K.: Sami musieliśmy wszyst-
ko opracować. Korzystałam 
z uprzejmości koleżanek z Wiel-
kiej Brytanii, ale wiadomo, że 
podręczniki dla młodzieży 
w Wielkiej Brytanii to jednak 
inny poziom, niż tutaj. Tak 
więc nawet te materiały same-
mu trzeba było dostosować...
M.W.: Materiały samodzielnie 
przygotowują nauczyciele. Ale 
jeżeli mamy sobie pomarzyć, to 
myślę, że tak: koleżanki same 
opracowały swoje własne pro-
gramy nauczania w tych przed-
miotach, których są pedagoga-
mi. Mamy zatem program na-
uczania chemii, geografii, fizyki 
i informatyki, a także biologii. 
Tak sobie teraz marzę głośno, 
że jak byśmy jeszcze mieli siłę, 
zdrowie i zapał, to dopracowali-
byśmy się swoich autorskich 
podręczników sami.

A.D.: Który język cieszy się 
większym zainteresowa-
niem? Angielski czy nie-
miecki?

M.W.: Właśnie przy okazji tego 
pytania chciałbym zwrócić 
uwagę na jedną rzecz. Więk-
szość młodych ludzi wybiera 
angielski. U nas w mieście od 
jakiegoś czasu niemiecki nie 
jest popularny, modny. A mło-
dzi powinni pochylić się nad 
nim, bo żyjemy w czasach, kie-
dy posługiwanie się jednym ję-
zykiem nie wystarcza, a ten an-
gielski do każdego, kto chce się 
nauczyć języka dotrze prędzej. 
Na pewno szybciej niż inne ję-
zyki.
Ponadto Niemcy to kraj nam 
bliższy pod względem geogra-
ficznym, Śląsk też posiada 
pewne tradycje związane z nie-
mieckim.
Szczególnie zależy nam na tym, 
żeby ktoś mający predyspozy-
cje do nauki niemieckiego przy-
szedł do nas, bo tu są wolne 
miejsca. W przypadku angiel-
skiego konkurencja jest więk-
sza, ale tak jak mówiłem, dla 
chcącego, nauka angielskiego 
jest dużo łatwiej dostępna.

A.D.: Serdecznie dziękuję 
za rozmowę.
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„Czy czujesz historię  
pachnącą prochem?”

„IV Liceum Ogólnokształcące- wszystko możesz tu znaleźć”- słyszymy w piosence zespołu 
T.Love, absolwentów naszej szkoły. We fragmencie tego utworu jest dużo racji... To liceum 
zaskakuje uczniów tym, co się w nim dzieje jak i tym, kto albo co się w nim pojawia. Szkoła ze 
150- letnią tradycją w swoich murach mieściła zarówno wiele różnych niezwykłych ludzi, jak 
i niestandardowych przedmiotów. Ten ktoś to między innymi Muniek Staszczyk, a przedmiot- 
armata. Brzmi dziwnie? Dla naszej szkoły nie ma rzeczy dziwnych. 

8 września to dzień, w którym doszło do niezwykłego wydarzenia w Sienkiewiczu, a my- 
uczniowie mieliśmy okazję wziąć w nim udział.  Naszą szkołę odwiedził absolwent IV LO 
Muniek Staszczyk wraz z Jankiem Knorowskim i Jackiem „Koniem” Śliwczyńskim, czyli 
członkami pierwszego składu zespołu T-Love. Artyści pojawili się, aby razem z uczniami i 
gronem pedagogicznym uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia armaty ufundowanej przez Radę 
Rodziców ubiegłorocznych absolwentów IV LO.

Charakterystyczna armata w latach 60, 70 i 80 ozdabiała 
korytarz naszej szkoły, będąc jej symbolem. Została nawet 
wspomniana w słynnej piosence zespołu T-Love „Liceum”. 
Niestety w latach 90 historyczna broń zniknęła w tajemniczy 
sposób i obecni uczniowie nie mieli pojęcia o jej istnieniu. 
Dzięki pomysłodawcom całej akcji znów w Sienkiewiczu można 
poczuć „historię pachnącą prochem”.  W pierwszym rzędzie w 
sali gimnastycznej siedział również człowiek, który tę historię 
pamiętał najlepiej , były Dyrektor IV LO- pan Marian Jaszewski. 
Uroczystego odsłonięcia  dokonał Muniek Staszczyk, a spotkanie 
uświetnił koncert. Wysłuchaliśmy utworów, które powstały 
w początkowych latach działalności zespołu. Śpiewał każdy- 
nauczyciel, dyrekcja, uczniowie, absolwenci. Wszyscy poczuli 
słynną Sienkiewiczowską atmosferę połączoną ze świetną zabawą.  
W dodatku, każdy mógł liczyć na pamiątkowe zdjęcie z wokalistą.

Dzień ten okazał się historyczną chwilą, ponieważ doszło do 
złączenie kilku pokoleń IV LO im. H. Sienkiewicza. Człowiek 
takie momenty pamięta do końca życia. Ta szkoła, te mury 
będą pamiętać ten dzień o wiele dłużej niż my. Kolejna karta w 
historii naszego liceum została zapisana, a my mogliśmy w tym 
uczestniczyć.  

Szare Kamienie

„Granatowy sen obudził Sienkiewicza”

Stanęły i krzyczą 
Szare kamienie rzucane 

Na przekór cegłom 
Stawionym murom na przekór dane.

Młodymi rękami znaczone  
Krwią, w imię racji 

Kutych tysiącem lat, co okupione 
Krwią i blizną, polskiej nacji.

Sztandar czerwony, w koronę  
Orzeł przyozdobiony, w szacie białej, 

Przewodzi młodym, co w obronę wzięli 
Rzecz Wspólną, miast i kniej.

Nigdy nie odpuścili, zwycięstwo 
Co było pozorne odrzucili. 

Wypluli gwiazdę, woleli męstwo 
Po końcu wciąż się bili. 

Igor Wiczorek, kl.III B
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Uparte serce – rzecz  
o Halinie Poświatowskiej

„Słowackie” koty na start!
Tradycyjny rajd pierwszaków I LO

Warszawa 1944 
sesja historyczno-literacka

Wygrał Przemek! 
O wyborach do Samorządu  

Uczniowskiego

Przemek Onoszko – uczeń kl.IIa 14. 
października oficjalnie przejmie wła-
dzę w Samorządzie Uczniowskim I LO 
im.J.Słowackiego w Częstochowie. Za-
daliśmy kilka pytań Przemkowi, choć 
były one dość ogólne i nie narzucały 
rozmowy o przyszłej kadencji, Przemek 
skupił się głównie na swojej aktywno-
ści w SU.

Najbardziej cenię u ludzi... szczerość, 
pasję.

Nie akceptuję... lenistwa, kłamstwa, nie-
wywiązywania się z powierzonych za-
dań.

Podziwiam... wszystkich, którzy zaanga-
żowali się w moją kampanię i pomogli 
mi wygrać. To osoby godne zaufania, 
dlatego serdecznie im dziękuję i jed-
nocześnie zapraszam do współpracy 
w samorządzie. Szczególnie wdzięczny 
jestem: Martynie Bogacz, Natalii Lisz-
czyk, Klaudii Miszczyk, Kamili Borec-
kiej, Karolinie Cichej, Adzie Jeziorskiej, 
Karolowi Frukaczowi, Filipowi Niesz-
porkowi oraz Piotrowi Zyskowskiemu. 
Wiem, że wspólnie uda nam się osią-
gnąć sukces.

Nie oceniam, nie krytykuję... pomysłów 
- nawet jeśli wydają się absurdalne - 
warto o nich podyskutować.

Chciałbym..., aby moja kadencja była ak-
tywna, dynamiczna, by o naszej szko-
le mówiło się jeszcze więcej i jeszcze 
lepiej, by nasze pomysły zostały zaak-
ceptowane przez społeczność I LO.

Marzę..., by praca mojej ekipy zapisała 
się bardzo pozytywnie na kartach Sło-
waka, by dużo i dobrze mówiło się o 
tej „władzy” - długo jeszcze po moim 
odejściu ze szkoły. Myślę, że każdy 
chciałby być częścią historii tej szkoły. 
Ja właśnie o tym marzę.

Jaki będzie Przemek Onoszko jako 
przewodniczący I LO im.J.Słowac-
kiego?

Będę słuchał – to bardzo cenna umiejęt-
ność i muszę ją doskonalić. Dołożę wszel-
kich starań, by zrealizować program, który 
zaproponowałem w kampanii wyborczej. 
Moim celem jest dialog – z uczniami, gro-
nem pedagogicznym – z niego rodzą się 
fantastyczne pomysły.

foto: Natalia Liszczyk IIa

Dlaczego Halina Poświatow-
ska jest wciąż popularna?

- Dotknęła w swoich utworach 
doświadczenia wielu młodych 
ludzi, odpowiada na aktualne 
zapotrzebowania - mówi Kalina 
Błażejowska - redaktorka działu 
kultury „Tygodnika Powszechne-
go” oraz finalistka nagrody New-
sweeka imienia Teresy Torańskiej 
dla młodych dziennikarzy, która 
uświetniła oficjalne otwarcie IV 
edycji Festiwalu Dekonstrukcji 
Słowa „Czytaj !” i autorka książki 
„Uparte serce” - znakomitej bio-
grafii wybitnej częstochowskiej 
poetki Haliny Poświatowskej. 
Podczas spotkania autorskiego 
w Bibliotece Miejskiej opowia-
dała o szczegółach tworzenia 
książki, zdobytych materiałach 
(jak na przykład listy Haliny Po-
światowskiej do bliskich, rapor-
ty z jej rozmów z oficerem SB), 
a także o swoich rozmowach  

m.in. z koleżankami Haliny, któ-
re mieszkają w USA i pokazały 
autorce najważniejsze dla Po-
światowskiej miejsca. Podróż 
ta była niezwykle owocna, bo, 
jak twierdzi autorka biografii: 
„Minęło pół wieku, teraz można 
wyciągnąć niektóre fakty i tajem-
nice”. W książce odnaleźć można 
wiele wątków jak dotąd niepo-
ruszanych w innych biografiach. 
Czytelnik znajdzie tu miłość, cho-
roby i sprzeczne czasem uczucia 
choćby do samej Częstochowy.

Po spotkaniu Kalina Błażejow-
ska chętnie wypisywała dedyka-
cje na swoich książkach, jedną z 
nich otrzymała Pani Dyrektor I LO 
im. Juliusza Słowackiego, którego 
absolwentką jest Halina Poświa-
towska.

Serdecznie zachęcamy do lek-
tury oraz zapraszamy na kolejne 
wydarzenia w ramach Festiwalu 
„Czytaj !” ulia Ratka Ie

26 września 2014r. ucznio-
wie I LO im. Juliusza Słowackie-
go wybrali się na coroczny Rajd 
Słowaka. Impreza ma charakter 
symboliczny i oznacza przyjęcie 
do szkoły wszystkich pierwsza-
ków. W tym roku celem wyprawy 
był zamek w Olsztynie. Z same-
go rana uczestnicy wycieczki ze-
brali się pod PKP, skąd ruszyli do 
Korwinowa. Stamtąd zaś czekała 
na nich długa droga pod zamek. 
Mimo tego, że aura pogodowa 
nie dopisała, nikogo nie opusz-
czał dobry humor. Drogę umilały 
nam przyśpiewki Słowaka tj. „My 
Koty Słowackiego sialalalala...” 
czy też „Szli Murzyni”. Na wzgó-
rzu zamkowym na przybyłych 
czekały pierwsze konkurencje. 
Uczniowie zmierzyli się z takimi 
konkursami jak: szukanie kartek 

o jednakowym kolorze, z których 
należało złożyć jeden z wersów 
„Hymnu Słowaka”, przeciąganie 
liny oraz wyścig z jajkiem na łyżce, 
znajdywanie jak najwięcej przed-
miotów w określonym kolorze. 
Ciekawym konkursem było ułoże-
nie krótkiej przyśpiewki na temat 
danego profilu bądź wychowaw-
cy klasy, zadanie przykuło dużą 
uwagę, a każda z klas wykazała się 
ogromną kreatywnością! Podsu-
mowując, we wszystkich konku-
rencjach najlepiej poradziła so-
bie I c, która została nagrodzona 
dniem bez pytania! Miejsce drugie 
zajęła klasa I f, natomiast miejsce 
trzecie klasa I e. Rajd ten był świet-
ną okazją do zintegrowania się nie 
tylko w gronie własnej klasy ale 
także ze starszymi kolegami.

Relacja i foto Natalia Liszczyk IIa

Sesje historyczno - literackie to już tradycja w naszym 
liceum. Ważne wydarzenia historyczne stają się pretek-
stem do niecodziennej lekcji historii, literatury i kultury. 
Tak właśnie potraktowano 70. rocznicę wybuchu i klęski 
Powstania Warszawskiego.

W pierwszym – historycznym - etapie zebrani na sali wi-
dowiskowej mieli możliwość zobaczenia prezentacji multime-
dialnej, w której znalazły się informacje historyczne, ale także 
przejmujące fotografie okresu powstania. Drugim elementem 
tego dnia był koncert piosenki powstańczej i współczesnej. 
Melodie powstańcze wspaniale wprowadziły zebranych w 
sierpniowy klimat 1944 roku. Takie piosenki jak Hej, chłopcy, 
bagnet na broń czy Pałacyk Michla, znów odżyły w pamięci, z 
kolei te współczesne, wzruszające, jak: A jeśli nie wrócę przed 
świtem, Tyle młodości, Dziewczyna z granatem pokazały, że 
po temat powstania chętnie sięgają i twórcy XXI wieku. Ostat-
nim punktem tego dnia była pełna emocji debata oksfordzka. 
Postawiono 3 tezy: 1. Powstanie było potrzebne. 2. Powstanie 
było heroicznym gestem a nie bezsensownym szaleństwem. 3. 
Pamięć  o powstaniu powinna być bardzo ważna dla współ-
czesnych Polaków. Dwie dyskutujące grupy miały świetnie 
przygotowane argumenty. Podczas żywiołowej rozmowy prze-
wagę zdobywali raz jedni, raz drudzy. Debata była  popisem 
sztuki oratorskiej i  aktorskiej. Debatujący wykazali się dużą 
wiedzą, refleksem, umiejętnością doboru argumentów, modu-
lacji głosu i kulturą dyskusji.

Drugi etap sesji – literacki – udowodnił obecność powstania 
w różnych tekstach kultury. Montaż słowno – muzyczny opar-
ty został na dwóch elementach – relacjach reporterów Radia 
Powstańczego Błyskawica i fragmentach prozy i poezji po-
wstańczej. Wśród tekstów znalazły się: poezja K.K.Baczyńskie-
go, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego M.Białoszewskiego 
oraz teksty poetów Walczącej Warszawy. Całości towarzyszyła 
prezentacja multimedialna oraz piosenki. Tym razem ze sceny 
rozległy się: Czegóż chcą ludzie ci..., Sen o Warszawie, A jeśli 
nie wrócę i Ja to mam szczęście... 

Obie części sesji okazały się wspaniałą lekcją patriotyzmu, to 
także ogromną dawka emocji i refleksji. 

Jarosław Belicki IIa, Kinga Raźniak IIa
foto: J.Biernacka, N.Liszczyk, K.Miszczyk
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Szkolna liga L-A Cz-wa 24 września 2014 r.
Pierwsze zawody sportowe 

w nowym roku szkolnym od-
były się na stadionie lekko-
atletycznym w ramach Miej-
skiej Licealiady szkół ponad-
gimnazjalnych.

Szkolna liga l-a rozgrywana co 
roku w m-cu wrześniu zgroma-
dziła na stadionie 15 zespołów 
dziewcząt i 17 chłopców. Zespoły 
liczyły 12-14 zawodników/
czek startujących w 6 konkuren-

cjach: 100m; 400m; 800mdziew-
częta; 1500m chłopcy; skok w 
dal, pchnięcie kulą i sztafety 
4x100m. 

Wyniki przeliczane na pkt we-
dług tabel lekkoatletycznych. Su-

ma pkt dała wynik drużynowy.
Najlepszymi zespołami w roku 

szkolnym 2014/2015 okazały się 
dziewczęta z ZS im. J. Kochanow-
skiego i chłopcy z TZN im. W. Si-
korskiego. Te dwa zespoły repre-

zentowały nasze miasto na finale 
wojewódzkim 7.10.2014r. w So-
snowcu. W m-cu wrześniu ruszy-
ły również rozgrywki w piłce noż-
nej szkół podstawowych, gimna-
zjów i ponadgimnazjalnych. ts

Start do biegu chłopców na 400 m Zdj. arc

DZIEWCZĘTA 
100 m

	 	 szkoła	 wynik	 punkty

1 Smykla Aleksandra VIII LOS 14,07 119
2	 Politańska	Laura	 IV	LO	 14,47	 109
3	 Mszyca	Zuzanna	 II	LO	 14,5	 109
4 Hyra Gabriela ZSTiO 14,7 104
5	 Prokopowicz	Ewa	 II	LO	 14,73	 103
6	 Pawlikowska	Agnieszka	TZN	 14,74	 103
7 Otola Martyna VII LO 14,89 99
8	 Miarzyńska	Zuzanna	 IX	LO	 14,91	 99
9	 Trejtowicz	Katarzyna	 I	LO	 14,94	 98
10	 Kalota	Angelika	 ZS	Gastr.	15,08	 95

400 m
1	 Pierzyna	Ewelina	 VII	LO	 59,43	 152
2	 Bednarczyk	Karolina	 ZS	Koch.	 61,3	 140
3	 Pająk	Rozalia	 ZS	Koch.	67,24	 108
4	 Radosz	Aleksander	 IX	LO	 70,33	 93
5	 Łapszańska	Karolina	 ZSE	 71,03	 90
6	 Nowicka	Aleksandra	 ZSTiO	 72,62	 83
7	 Kusiakiewicz	Paula	 IX	LO	 73,79	 78
8	 Zasępa	Nikol	 V	LO	 74,27	 76
9	 Murlak	Daria	 IV	LO	 74,42	 76
10	 Dobosz	Martyna	 TZN	 74,48	 75

800 m
1	 Bogunia	Edyta	 IV	LO	 2,46,20	 78
2	 Michalik	Paulina	 ZS	Koch.	2,47,02	 76
3	 Nabiałczyk	Paulina	 VIII	LOS	2,47,67	 75
4	 Cioch	Jagoda	 TZN	 2,48,45	 73
5	 Więcławik	Karolina	 VII	LO	 2,50,84	 68
6	 Sterczewska	Aneta	 VIII	LOS	2,53,08	 64
7	 Sołowiej	Wiktoria	 TZN	 2,53,41	 63
8	 Smoląg	Agata	 IV	LO	 2,55,39	 59
9	 Szot	Patrycja	 ZSG	 2,56,7	 57
10	 Kierat	Karolina	 ZSE	 2,57,20	 56

skok w dal
1	 Dróżdż	Katarzyna	 IX	LO	 438	 108
2 Bejm Marta ZSTiO 428 104
3	 Łosiak	Olga	 V	LO	 426	 103
4	 Stępień	Martyna	 VII	LO	 406	 95
5	 Muś	Patrycja	 TZN	 405	 94
6	 Pudlo	Olga	 VIII	LOS	 400	 92
7	 Laskowska	Justyna	 ZS	Koch	 397	 91
8	 Knysak	Dominika	 IX	LO	 395	 90
9	 Czarnik	Justyna	 VIII	LOS	 394	 90
10	 Miłoś	Celestyna		 VII	LO	 381	 84

pchnięcie kulą
1	 Jońska	Ada	 ZS	Koch	 931	 136
2	 Knysak	Martyna	 IX	LO	 810	 125
3	 Gabryel	Karolina	 VII	LO	 805	 124
4	 Klimczak	Karolina	 VIII	LOS	 788	 122
5	 Domagała	Ewelina	 III	LO	 773	 121
6 Sitek Martyna VIII LOS 749 119
7	 Pietrasik	Karolina	 I	LO	 735	 117
8	 Mąka	Paulina	 ZSTiO	 734	 117
9	 Grzesik	Paulina	 ZST		 733	 117
10	 Brzozowska	Patrycja	 ZSG	 715	 115

sztafeta 4x100
1	 ZS	Kochowski	 57,94	 96
2	 VII	LO		 58,9	 88
3	 ZSTiO	 59,4	 85
4	 IX	LO	 59,61	 84
5	 III	LO	 59,72	 82
6 VIII LOS 60,32 79
7	 TZN	 60,68	 77
8 II LO 61,92 69
9	 ZSE	 61,98	 68
10 ZSG 63,12 62
 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

-DZIEWCZĘTA
1	 ZS	im.J.KochOWSKIEGO		 	 987
2	 VII	LO	im.M.KOPERNIKA	 	
	 954
3	 IX	LO	im.C.K.	NORWIDA	 	
	 925
4	 VIII	LO	SAMORZĄDOWE	 	
 910
5	 ZSTiO	im.S,ŻEROMSKIEGO	 	 890
6	 TZN	im.W,SIKORSKIEGO	 	
 876
7	 IV	LO	im.H.SIENKIEWICZA	 	 836
8	 V	LO	im.A.MICKIEWICZA		 	 805
9	 ZS	EKONOMICZNYCH		 	 799
10	 II	LO	im.R.TRAUGUTTA		 	 721
11	 I	LO	im.J.SŁOWACKIEGO	 	 680
12	 ZS	GASTRONOMICZNYCH	 	 638
13	 III	LO	im.W.BIEGAŃSKIEGO	 	 471
14	 ZS	TECHNICZNYCH	 	 	 376
15	 ZS	im.W.PRUSA	 	 	 81

CHŁOPCY
100m

	 	 szkoła	 wynik	 punkty

1	 Mosakowski	Mateusz	 ZSTiO	 11,52	 144
2	 Dobosz	Igor	 II	LO	 11,65	 139
3	 Sznurkowski	Michał	 III	LO	 11,89	 129
4	 	Uliański	Rafał	 II	LO	 12,04	 123
5	 Ścigała	Dawid	 TZN	 12,14	 119
6	 Musiał	Radosław	 IV	LO	 12,15	 118
7	 Jędrzejczyk	Dominik	 TZN	 12,25	 115
8	 Szajkowski	Konrad	 ZSE	 12,29	 113
9	 Wychowaniec	Karol	 ZSTiO	 12,42	 108
10	 Pasternak	Jędrzej	 VII	LO	 12,56	 103

400 m
1	 Michalak	Mateusz	 III	LO	 52,6	 139
2	 Randak	Mateusz	 TZN	 53,56	 132
3	 Miedziński	Mateusz	 IX	LO	 53,91	 128
4	 Kmiecik	Bartosz	 ZST	 55,83	 114
5	 Ozimek	Mateusz	 ZS	Koch	 56	 106
6	 Binek	Norbert	 ZSTiO	 56,11	 112
7	 Szymczak	Kamil	 IX	Lo	 56,21	 110
8	 Zjawiński	Adam	 ZS	Prus	 56,72	 107
9	 Szewczyk	Filip	 II	LO	 57,1	 105
10	 Zalewski	Adrian	 ZSE	 57,4	 102

1500 m
1	 Marcinkowski	Piotr	 III	LO	 4,17,56	 113
2	 Popczyk	Aleksander	 ZST	 4,30,14	 89
3	 Turek	Aleksander	 IV	LO	 4,33,59	 82

4	 Makuch	Krystian	 ZS	Koch	4,43,38	 66
5	 Cieśliński	Paweł	 IV	LO	 4,44,04	 65
6 Golc Adrian ZSTiO 4,44,66 64
7	 Szczepanik	Mateusz	 IX	LO	 4,46,12	 62
8	 Kuśnierz	Michał	 TZN	 4,50,86	 55
9	 Kosiński	Bartosz	 ZSSB	 4,52,38	 53
10	 Klyte	Damian	 II	LO	 4,55,37 49

skok w dal
1	 Korek	Adam	 ZS	Koch	 564	 143
2	 Frączek	Igor	 TZN	 562	 143
3	 Jaworski	Krzysztof	 VIII	LOS	 561	 142
4	 Czarnecki	Dawid	 TZN	 558	 99
5	 Kozioł	Przemysław	 ZS	Koch	 547	 94
6	 Chudzik	Bartosz	 III	LO	 539	 91
7	 Szczygieł	Marcin	 IVLO	 531	 88
8	 Kasprzyk	Karol	 ZSTiO	 531	 88
9	 Jaworski	Marek	 VII	LO	 531	 88
10	 Całus	Adrian	 IX	LO	 525	 85

pchnięcie kulą
1	 Kokot	Michał	 ZST	 11,32	 127
2	 Drab	Maciej	 TZN	 11,03	 124
3	 Działowski	Bartosz	 IX	LO	 10,66	 120
4	 Błaszczyk	Dominik	 ZS	Koch	 10,54	 118
5	 Lewiński	Miłosz	 ZSG	 10,38	 117
6	 Lis	Krystian	 ZSSB	 10,26	 115
7	 Wojnowski	Igor	 IV	LO	 10,13	 114
8	 Olszewski	Michał	 VII	LO	 10,1	 113
9	 Wojtyra	Kamil	 ZSTiO	 10,03	 113
10	 Klecha	Szymon	 VII	LO	 10,01	 112

sztafeta 4x100
1 ZSTiO  46,36 129
2 II LO  46,74 126
3 III LO  47,04 123
4	 TZN	 	 47,35	 119
5	 IX	LO	 	 48,36	 110
6	 ZS	Prus	 	 48,88	 105
7	 IV	LO	 	 49,15	 102
8	 ZSE	 	 49,29	 101
9	 ZS	Kochowski	 	 49,73	 97

PUNKTACJA DRUŻYNOWA - 
CHŁOPCY

1	 TZN	im.W.SIKORSKIEGO	 	 1107
2	 II	LO	im.R.TRAUGUTTA	 	 	 998
3	 ZS	im.J.KochOWSKIEGO		 	 974
4	 IV	LO	im.H.SIENKIEWICZA	 	 972
5	 ZSTiO	im.S.ŻEROMSKIEGO	 	 971
6	 III	LO	im.W.BIEGAŃSKIEGO	 	 950
7	 IX	LO	im.CK	NORWIDA	 	 	 911
8	 ZS	EKONOMICZNYCH	 	 	 835
9	 ZS	TECHNICZNYCH	 	 	 826
10	 ZS	im.B	PRUSA	 	 	 740
11	 VII	LO	im.M.KOPERNIKA		 	 723
12	 VIII	LO	SAMORZĄDOWE		 	 686
13	 ZSME	im.K.PUŁSKIEGO		 	 678
14	 ZS	GASTRONOMICZNYCH	 	 574
15	 LO	SPSK	 	 	 572
16	 ZS	SAMOCHODOWO-BUDOWL.	 	 535
17	 I	LO	im.J.SŁOWACKIEGO	 	 405

Start do biegu dziewcząt na 800 m Zdj. arc

Najlepsze zespoły dziewcząt w punktacji drużynowej Zdj. arc

Najlepsze zespoły chłopców Zdj. arc



Żydzi… Niegdyś nasi przyjaciele, 
sąsiedzi, klienci, pracodawcy, ludzie 
z bliskiego nam otoczenia. Znaliśmy 
ich, szanowaliśmy, podawaliśmy 
sobie dłonie, mówiąc,, dzień dobry, 
co słychać”… Lecz tamte dni ode-
szły bezpowrotnie z winny jednego 
fanatyka, dla którego ludzkie życie 
było niczym…

Odeszli, w Polsce ślady ich kultury 
prawie wymarły, jak oni sami. Dziś są 
nam nieznani, młode pokolenie nie 
rozumie ich, wiedza o nich zanika… 

 Lecz są ludzie, którzy pamiętają 
i dzielą się swą wiedzą w celu przy-
bliżenia historii i zwyczajów Żydów. 
Oni nie zapomnieli… W naszym 
liceum od dwóch lat działa pod 
opieką pani profesor Beaty Gen-
dek-Barhoumi projekt poświęcony 
kulturze żydowskiej o nazwie ,,Au-
steria”, którego druga edycja rusza 
w tym roku. Jest on dowodem na to, 
że jeszcze mamy szansę zatrzymać 
narastającą niewiedzę wśród nasze-
go społeczeństwa, naszej młodzieży. 
W czasie pierwszej edycji projektu, 
która trwała w latach 2012-2014, 
jego członkowie mieli okazję nie 
tylko usłyszeć o kulturze judaistycz-
nej, ale i zobaczyć jej ośrodki i jej do-
świadczyć odwiedzając takie miej-
sca , jak krakowski Kazimierz, czy też 
Lelów, a nawet żydowskie miasta na 
Węgrze. Imponujące, a to dopiero 
początek… 

Członkowie tej grupy, uczą się i 
dzielą swą pasją i wiedzą. W tym 
celu zorganizowano przedstawienie 
teatralne, które było niezwykle waż-
ne, ukazywało codzienność mniej-
szości żydowskiej w przedwojennej 
Polsce oraz losy tej społeczności w 
czasie II wojny światowej i zostało 
wystawione m.in. w synagodze w 
Chmielniku, w Lublinie czy węgier-
skim Sopron a informacje o działal-
ności naszej akcji były zaprezento-
wane na konferencji międzynarodo-
wej dla nauczycieli w Budapeszcie 
w lutym 2014 roku. Trudno w to 
wszystko uwierzyć, lecz to prawda, 
która została wsparta przez instytut 
historyczny Centropa który został za-
łożony przez amerykańskiego dzien-
nikarza, pisarza i reportera Edwarda 
Serottę. Fundacja ma swoja siedzibę 
w Wiedniu, a swoje biura w Buda-

peszcie, Jerozolimie i Waszyngtonie. 
Instytut zajmuje się gromadzeniem i 
rozpowszechnianiem zdjęć i historii 
głównie żydowskich rodzin dotyczą-
cych XX wieku z centralnej i wschod-
niej Europy oraz z terenu Bałkanów. 
Tak wiele już zostało osiągnięte, a to 
zaledwie wstęp do kolejnych działań 
w ramach projektu.

Dziś zaczęła czynnie działać druga 
edycja projektu ,,Austeria”, z udzia-
łem nowych członków, których gro-
no stale rośnie, gdyż każda chętna 
i zdeterminowana osoba jest mile 
widziana przez naszą pani profe-
sor. Już na początku roku szkolnego 
udało się coś zdziałać. Została zor-
ganizowana wystawa wyżej opisa-
nego instytutu. Niniejsza wystawa 
powstała w ramach projektu wy-
szehradzkiego i ukazuje panele po-
święcone społeczności żydowskiej 
m.in. w Polsce i na Węgrzech. Przed-
stawiają ona zdjęcia i opisy różnych 
etapów ich historii, jak i życia. Dzięki 
temu możemy przybliżyć sobie ich 
tragedię, ale także wspaniałe życie 
i kulturę, ponieważ panele poświę-
cone są np. edukacji, pracy, wypo-
czynkowi Jednakże to nie wszystko. 
Mianowicie możemy zobaczyć na 
fotografiach ludzi, uśmiechniętych, 
radosnych, żyjących, normalnym 
życiem, normalnymi radościami i 
troskami. 

Tak więc nie bójcie się pomóc, 
przyjdźcie, dowiedzcie się czegoś 
więcej, rozwijajcie się, pamiętajcie, 
bo naprawdę warto. Sprawdzi-
cie, czym jest dokładnie Centropa, 
wchodząc na www.centropa.org . 
Tak niewiele trzeba, by odnowić to, 
co zostało wydarte z kart historii, 
nie pozwólmy, by zwyciężyła utajo-
na niechęć do Żydów, wynikająca 
głównie z braku wiedzy. Po prostu 
pamiętajcie… 

Piotr Kuliś pod opieką  
profesor Beaty Gendek-Barhoumi.
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Grupa pod wiszącym kotem 
w Pforzheim

Wyróżnienie w Konkursie  
na esej…

W drugiej edycji Konkursu na esej z zakresu problematyki 
współczesnych stosunków międzynarodowych i studiów kul-
turoznawczych, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński 
uczennica naszej szkoły Joanna Turska z klasy 3c uzyskała wy-
różnienie w kategorii: Polska w Unii Europejskiej – bilans człon-
kostwa i współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej. W tego-
rocznej edycji konkursu napłynęło ponad 150 prac, które były 
oceniane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Asia w swojej pracy przedstawiła pozytywne i nega-
tywne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, związane 
z otwarciem europejskich rynków pracy dla Polaków, wykorzy-
staniem przez nasz kraj funduszy unijnych, a także wyzwań XXI 
wieku, z którymi musi się zmierzyć Unia Europejska. Gratuluje-
my Asi i życzymy dalszych sukcesów.

Pforzheim to jedno z niemieckich miast u 
podnóża Schwarzwaldu. Jest to też partnerskie 
miasto Częstochowy i miejsce, gdzie cyklicznie 
organizowany jest festiwal młodzieżowych ama-
torskich grup teatralnych. W maju 2014 Polskę 
reprezentowała na tym festiwalu grupa teatral-
na działająca przy VII LO im. Mikołaja Kopernika 
Grupa pod wiszącym kotem z przedstawieniem 
Tango według sztuki Sławomira Mrożka. Obok 
grupy z Częstochowy w Pforzheim wystąpiły też 
grupy z Chorwacji, Węgier oraz Niemiec. Cały fe-
stiwal obejmował zarówno oglądanie spektakli, 
wspólne recenzje, rozmowy o teatrze i przed-
stawieniach oraz interesujące warsztaty. Grupie 
podobały się wszystkie spektakle teatralne, za-
równo świetny technicznie spektakl Chorwatów 
pt Guliwer, nowatorska inscenizacja Romea i Julii 
czy fantastyczne przedstawienie w całości stwo-
rzone przez niemieckich aktorów Iluzja- miedzy 
rzeczywistością a show. 

Grupa pod wiszącym kotem zaprezentowa-
ła spektakl według dramatu Tango. Najmłodszy 
przedstawiciel stworzonej przez Mrożka rodziny 
– Artur, któremu odebrano naturalne, pokole-
niowe prawo buntu przeciw starym strukturom, 
postanawia przywrócić w domu tradycyjny mo-
del funkcjonowania.

Próby przywrócenia porządku obejmują for-
mę.- niedoszły ślub z Alą, a później też idee Boga, 
sztuki, postępu i śmierci. Pomysł ostatni, który 
łączy formę z rewolucją to idea władzy. Artur 
marzy o władzy idealnej / będzie jedna owczar-
nia i jedno prawo/ Idee władzy podejmuje jed-
nak Edek, który zabija Artura. Śmierć bohatera 
jest pogrzebaniem idealizmu. Zepsucia moral-
nego i upadku obyczajów nie przezwycięży słaba 
inteligencja. Musi ona ustąpić pola zdolnym do 
przemocy, pozbawionym etycznych hamulców, 
bezwzględnym w działaniu osiłków podobnym 
do Edka. Człowiek nie potrafi żyć bez wartości, 
kiedy panuje anarchia i wszystko wolno jednost-
ka czuje się zagubiona. Tę trudną problematy-
kę Grupa pod wiszącym kotem przedstawiła w 
interesujący i lekki sposób. Mimo, ze spektakl 
był prezentowany po polsku, sugestywna gra 
aktorów pozwoliła obcojęzycznej publiczności 
odczuć specyficzna groteskę dramatu. Przedsta-
wienie zebrało bardzo dobre recenzje i grupa z 
przyjemnością odbierała gratulacje za spektakl. 

W Pforzheim członkowie grupy poznali też 
przedstawicieli tamtejszej Polonii, którzy opieko-
wali się młodymi artystami, pokazując uroki mia-
sta i pobliskiego Schwarzwaldu. Na szczęście, w 
napiętym programie festiwalu znalazł się czas na 

chwilę zwiedzania np. muzeum złotników, gdyż 
Pforzheim nazywane jest miastem złota.

W realizacji wyjazdu pomógł Grupie pod wiszą-
cym kotem Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Często-
chowie Sp. z o.o. oraz firma przewozowa ROBEX.

W Pforzheim Grupę pod wiszącym kotem 
reprezentowali: Tomasz Pietrasik, Grzegorz Ma-
łasiewicz, Damian Szafrański, Konrad Popczyk, 
Justyna Szyja, Dorota Krakowska /w zastępstwie 
Katarzyny Michnickiej/, Karolina Irzwikowska / 
w zastępstwie Michaliny Nowak/.Opiekunem 
grupy i reżyserem spektaklu była Beata Gendek- 
Barhoumi.

Kolejnym wyzwaniem Grupy pod wiszącym 
kotem był kolejny już udział w częstochowskiej 
Nocy Kulturalnej. W ostatni weekend czerwca 
w Centrum Promocji Młodych w Willi Generała 
przy ulicy Focha grupa zaprezentowała spektakl 
na podstawie dramatu T. Williamsa pt Tramwaj 
zwany pożądaniem. Ta współczesna sztuka opo-
wiada o skomplikowanych rodzinnych relacjach, o 
tym, jak trudno odnaleźć prawdziwą miłość i, jak 
łatwo można zniszczyć czyjeś marzenia. Historia 
małżeństwa Stelli i Stanleya oraz odwiedzającej 
siostrę Blanche staje się punktem wyjścia do ana-
lizy ludzkiej psychiki. Młodzi aktorzy stanęli przed 
trudnym zadaniem ukazania różnych, często bar-
dzo trudnych emocji. Spektakl spodobał się licznie 
zgromadzonej publiczności i można mieć nadzieję, 
ze prezentacja spektakli podczas Nocy Kulturalnej 
stanie się tradycją Grupy pod wiszącym kotem. 

W spektaklu Tramwaj zwany pożądaniem wy-
stąpili: Tomasz Pietrasik, Natalia Bednarczyk, Do-
minika Kałuzińska, 

Damian Szafrański, Michał Nawrot, Justyna 
Szyja, Aleksandra Dygudaj, Agnieszka Haziak, Pa-
tryk Radziejewski. Obslugą techniczną spektaklu 
zajął się Piotr Lubaszewski. Reżyserem spektaklu 
była Beata Gendek- Barhoumi.

„AUSTERIA”  
nasza enklawa

http://www.centropa.org
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

42-200 Częstochowa, 
ul. Krakowska 31
tel. 34 361 44 10

BUDOWNICTWO

KARNISZE

CZYTAJ

OKNA – DRZWI

OGRÓD

„EKO” 
– Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, 

Briggs and Stratton oferuje:
• pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, 

opryskiwacze, urządzenia do cięcia 
betonu i stali, części zamienne, łańcuchy 
tnące do wszystkich typów pilarek. 

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.
• Usługi koparko-ładowarką.

Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32, 
tel./fax (034) 361 31 97

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

l malowanie; 
l kafelkowanie; 
l hydraulika; 
l wymiana drzwi

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 
LOMBARDY

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

Częstochowa, Al. NMP 18,   
tel. 34 365-11-79.   
Filie: 
• ul. Jagiellońska 1
• w „Mrówkowcu”, al. AK
• róg Kościuszki i Wolności. 

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

l Skup za gotówkę RTV, złota, 
Audio-Video, Foto, 
komputerów.

l Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

Cz-wa, al. NMP 3,  
tel. 34 365 53 14

Stary Rynek (DH „Puchatek”),  
tel. 34 368 19 45

Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 
tel. 34 317 36 09

ZDROWIE

CHIRURGIA ESTETYCZNA

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień  

od alkoholu, depresji, nerwic
Tel. 44 635 63 03, Dubie 1A, gm. 

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia  

(laser, ultradźwięki, prądy)
Tel. 518 616 013

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.
Końskie, tel. 603 124 060

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE
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ART ROBOCZO-OCHRONNE

TRANSPORT

KLINIKI

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie

  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  
   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM2-pokojowe mieszkanie, 38 2, 
parter, przy ul. Kiedrzyńskiej, b. dobrze 
zlokalizowane, z dala od jezdni. W pobliżu 
przychodnia, przedszkole, szkoła, żłobek, 
basen, plac zabaw, blisko tramwaj, 
autobusy, sklepy. Mieszkanie zadbane, 
gipsówka, panele, okna PCV, kuchnia 
zabudowana. Cena 115 tys. zł.  
Tel. 784 002 321

— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ na wsi mały budynek z małą działką 
nadający się do zamieszkania, niedaleko 
Częstochowy. Tel. 790 819 855

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM dom 133 m2, budynek 
garażowy, gospodarczy 46m2 na działce 
1900 m2 położony w Lubiatowie, gm. 
Wolbórz, woj. łódzkie. Tel. 695 222 031

— POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA —

n JESTEM starszą osobą, poszukuję pokoju 
do wynajęcia. Posiadam własną emeryturę. 
Tel. 606 553 036

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM dwie bliźniacze działki 
budowlane o pow. 708 m2 każda w bardzo 
cichej dzielnicy w Częstochowie przy ul. 
Juranda. Tel. 790 280 433

— WY NAJMĘ —

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

w Częstochowie, ul. Limbowa 47/71 
Sala na 100 osób, zaplecze kuchenne, 

zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

n WYNAJMĘ dwa pokoje z kuchnią w 
dzielnicy Północ, wysoki parter, w pełni  
umeblowane, sprzęt AGD. PILNE! 1000 
zł/m-c do negocjacji. Chętnie studentom. 
Tel. 34 362 52 49, 783 877 577 

n DO WYNAJĘCIA garaż murowany, nowy w 
dzielnicy Tysiąclecie Wschód.  
Tel. 510 822 098

n LOKAL do wynajęcia w budynku 
mieszkalnym w Cz-wie. Powierzchnia 60 - 
100 m2 – na działalność itp. (CO, wsiła, 
woda) osobne wejście. Tel. 517 216 472 
(wieczorem po 1800)

n WYNAJMĘ lokal o pow. 40 m2 
dwupoziomowy, bdb lokalizacja na Biznes 
Centrum Ryneczek. Tel. 508 703 286. 
Tel. 510 822 098, 603 521 623 

n DO WYNAJĘCIA garaż murowany, nowy, 
na 1000-leciu. Cena przystępna. 
Tel. 510 822 098, 603 521 623 

n DO WYNAJĘCIA lokale użytkowe w III Alei 
NMP:  
l 62 m2, 1 piętro, budynek frontowy,  
ogrzewanie, wejście z bramy;   
l 84 m2 (4 pom.), ogrzewanie, wejście od 
podwórka;  
l 18 m2 ogrzewanie, wejście od podwórka.  
l 2 x 12 m2 ogrzewanie, wejście od 
podwórka.   
Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

NAUKA
n JĘZYK POLSKI, WOS – korepetycje, 

przygotowanie do matury ustnej i pisemnej. 
Poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały do zajęć. Nauczyciel liceum.  
Tel. 505 405 827

n ANGIELSKI, ALGEBRA – korepetycje, 
absolwentka anglistyki. Bieżąca pomoc, 
nadrabianie zaległości z zakresu szkoły 
średniej i gimnazjum. Przygotowanie do 
matury  podstawowej i rozszerzonej. 
Nauczycielka LO. Tel. 607 110 702

n WOS – korepetycje, przygotowanie do 
matury  rozszerzonej. Praca z arkuszami 
egzaminacyjnymi, materiały dydaktyczne i 
pomoce naukowe do zajęć, doświadczenie, 
nauczyciel liceum. Tel. 790 440 999 

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, 
przygotowanie do matury  pisemnej i 
ustnej. Poziom podstawowy i rozszerzony. 
Praca na arkuszach egzaminacyjnych. 
Powtórki z epok i lektur. Nauczyciel liceum, 
centrum Częstochowy. Tel. 790 440 999 

n JĘZYK POLSKI, WOS – profesjonalne 
przygotowanie do matury. Poziom 
podstawowy i rozszerzony. matura ustna, 
powtórki, sprawdziany. Bieżąca pomoc, 
doświadczenie. Nauczyciel, materiały do 
zajęć, centrum, po 16:00. Tel. 796 635 001 

n JĘZYK ANGIELSKI – korepetycje, 
wszystkie poziomy, duże doświadczenie. 
35 zł/godz. Tel. 603 402 953

n ANGIELSKI – lekcje dla firm i osób 
prywatnych, korepetycje, konwersacje, 
przygotowanie do egzaminów CLCC, 
matura. Lektor szkoły wyższej, 18 lat 
doświadczenia. 30 zł/godz. 
admiral_piett@wp.pl    Tel. 508 569 307

n MATEMATYKA – korepetycje – poprawka 
matury, egzaminy komisyjne, nadrabianie 
zaległości – Częstochowa, Kłobuck. 
Tel. 794 533 255

ODDAM
— BUDOWNICTWO —

n ODDAM bezpłatnie dużą ilość kamienia 
wapiennego z rozbiórki. Tel. 798 258 531

SPRZEDAM
— ART SPORTOWE —

n ROWER damski „Meriva” – roczny – stan 
idealny – 700 zł. Tel. 506 410 423

n SPRZEDAM rower – damkę z przerzutką 
(w dobrym stanie). Cena do uzgodnienia. 
tel. 34 324 84 00

— BUDOWNICTWO —

n Sprzedaż, montaż okien, drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych. Cz-wa,  
al. Wolności 67/69, 80 m od dworca PKS. 
Tel. 887 627 682 

n Sprzedaż, montaż bram garażowych, okien 
i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Tel. 
887 627 682 

n Szlakę, ziemię czarną ogrodową, piasek 
budowlany, podsypkowy, gruz, tłuczeń. 
Dowiozę do klienta. Usługi koparką. Tel. 
660 752 305

— ELEKTRONIKA —

n ZESTAW KOMPUTEROWY: procesor intel 
core I3 3,2 GHz, 4 GB RAM, grafika 
zintegrowana, 500 GB HDD, nagrywarka 
DVD, system Windows 7 64 bit, klawiatura, 
myszka, monitor Benq 20 cali. Gratis 
głośniki Creative 5.1 (z subwooferem).  
Cena 1300 zł. Tel. 783 75 77 88

n Sprzedam nową drukarkę Canon iP1900 - 
nieużywaną. Tel. 692 515 893

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n PIEC C.O. 19 kW z podajnikiem i 
zasobnikiem z prawej strony, pełne 
oprzyrządowanie. Pracował tylko 3 
miesiące. Stan bardzo dobry.  
Cena 5.200 zł. Tel. 511 500 509

n Sprzedam automaty do wyrobu 
łańcuszków. Tel. 501 294 073

n Sprzedam pompę wodną głębinową 
8-stopniową typ Grudziądz. 
Sprzedam pompę Grudziądzką III-stopni z 
gwarancją. Tel. 669 245 082,  
34 322 07 54

— MOTORYZACJA —

n SPRZEDAM skuter KYMCO Vitality. 
Kupiony w salonie, garażowany. Stan 
licznika 4077 km, r. prod. 2007, Cena do 
uzgodnienia. Tel. 798 258 531

— ODZIEŻ —

n KURTKA skórzana męska – NOWA  
– 200 zł. Tel. 506 410 423 

n KURTKA męska skórzana, modny krój  
– nowa – 200 zł. Tel. 69 365 99 90

n Sprzedam suknię ślubną z salonu Nobla, 
rozmiar 36, ecru, francuska koronka, na 
niską osobę, stan bardzo dobry.  
Cena 500 zł. 
quinlain@interia.eu Tel. 514 608 329

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM obraz E. Richardsa „Martwa 
natura z bażantem”. Stan bardzo dobry. W 
posiadaniu od 1975 r. 55 x 76 cm, rama. 
Cena 300 zł. quinlain@interia.eu   
tel. 508 569 307

USŁUGI
n GIPSÓWKA, karton-gips, malowanie, 

tapetowanie, montaż paneli, płytek i inne 
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286 

n CYKLINOWANIE, układanie parkietów, 
renowacja schodów, tarasów.  
Tel. 34 325 29 22, 603 664 249

n ANGIELSKI – tłumaczenia tekstów: 
prawne, biznesowe, naukowe, CV, 
podania, dokumenty, 18 lat na rynku, 
faktury.  
admiral_piett@wp.pl   tel. 508 569 307

n MALARSKIE, gipsówka, karton-gips, 
tapetowanie, montaż paneli, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286 

n PRZEWOZY 6-osobowe – lotniska, wesela 
i inne okazje. 1 zł/km. Tel. 603 350 752

n BLACHARSTWO- dekarstwo – 
kompleksowe usługi (termozgrzew, 
smarówki, rynny, obróbki. Tel. 513 462 240

n ZŁOTA RĄCZKA – drobne naprawy.  
Tel. 608 891 540

n DEKARSTWO – termozgrzew, gont. 
smarówki, rynny, obróbki itd.).  
Tel. 505 736 977

n DACHY - wykonuję montaż pokryć (papa, 
blacha, gont). Zakładam rynny i wykonuję 
obróbki. Tel. 500 796 252

n USŁUGI blacharsko-dekarskie – 
kompleksowo, całorocznie, solidnie.  
Tel. 513 284 657

n Usługi stolarsko-montażowe. profesjonalny 
montaż: schodów, tarasów, podłóg, 
elewacji, podbitkek i inne usługi stolarskie 
na terenie Częstochowy i okolic.  
Tel. 724 123 671

n Usługi przewodnickie wycieczek 
turystycznych, pilotaż wycieczek.  
Tel. 695 790 733

n TŁUMIKI, katalizatory do wszystkich typów 
samochodów osobowych i dostawczych. 
Usługi spawalnicze. Ul. Staszica 2/4, 
Częstochowa. Tel.  502 328 937

n Naprawa telewizorów, montaż anten 
telewizyjnych i satelitarnych - dojazd do 
klienta. Tel. 608 137 269  
lub 885 440 722

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl 
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

n Naprawa telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych i 
satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,  
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji 
GPS. Częstochowa, al. Wolności 18  
(w bramie). Tel. 888 14 99 69,  
531 24 34 54

PRACA
— DAM PRACĘ —

n Zatrudnię instruktora jazdy konnej. 
Radomsko – 570 893 614

n Zatrudnię osobę do ujeżdżania koni. 
Radomsko – 570 893 614

— SZUKAM PRACY —
n Malarz budowlany, 54 lata podejmie pracę 

w tym zawodzie lub inną z możliwością 
zamieszkania. Tel. 504 626 988

n Podejmę pracę na wtryskarkach, prace 
magazynowe, gospodarcze, w ochronie. 
Posiadam orzeczenie o 
niepełnosprawności. Tel. 519 453 121

MATRYMONIALNE
n Amerykański biznesmen szuka w Polsce 

żony w wieku 25 - 40 lat. Wolny, 2 
mieszkania w Polsce na stałe. Wszystkie 
zainteresowane panie proszę o kontakt i 
przesłanie trzech nowych, aktualnych zdjęć 
pocztą na adres: A. Adamski P.O. Box 754 
Inkster, MI 48141, USA

n Pani pozna pana po 60 bez żadnych 
zobowiązań. Panom z Z/K dziękuję.  
Tel. 502 491 872

n Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od 18 – 55 
lat. Cel – stały związek. Tel. 510 573 919

n Rozwiedziony po czterdziestce pozna 
kobietę, bardzo chętnie puszystą. Uroda i 
wiek kobiety obojętne. Tel. 515 130 498 

n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 48 lat, 
stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel matrymonialny.  
Tel. 660 006 217 

ZGUBY
n Zaginęła legitymacja studencka o numerze 

59823. Znalazcę proszę o kontakt pod nr 
tel. 889140755

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

KOSMETYKA
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SEAT LEON 1.9TDI 105 KM.śliczny z 
Niemiec 1.9, 2008 r., 1900 cm3, 105 KM, olej 

napędowy, 166 000 km, szary (metalik), poduszka 
powietrzna x 1, klimatyzacja automatyczna, radio+CD, ABS, 
kontrola trakcji, autoalarm, 
immobiliser, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, halogeny 
przeciwmgielne, komputer 
pokładowy, wspomaganie 
kierownicy, aluminiowe felgi

MERCEDES-BENZ A 140 1.4-16V Śliczny z 
Niemiec, jeden właściciel, 2003, 168 000 km, 

82 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, czujnik 
deszczu, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

TOYOTA RAV-4 2.0-16V salon Polska, tylko 
56 tys./km, 2011, SUV, 158 KM benzyna, 

automat, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkow., podgrz. prz. 
szyba, I właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

KIA PICANTO 1.0-Jeden wł. z Niemiec 
tylko 56 1.0,  2013 r., 1000 cm3, 70 KM, 

benzyna, 5 600 km, 2/3 drzwi, czarny (metalik), 
poduszka powietrzna x 1, klimatyzacja ręczna, radio+CD, 
ABS, immobiliser, centralny 
zamek, elektryczne szyby, 
elektryczne lusterka, halogeny 
przeciwmgielne, komputer 
pokładowy, wspomaganie 
kierownicy

FORD GALAXY GHIA 1.9TDI- ORYGINAŁ- 
z Niemiec 1.9,  van, 1997 r., 1900 cm3, 110 

KM, olej napędowy, 296 000 km, biały, poduszka powietrzna 
x 1, klimatyzacja ręczna, radio+CD, 
ABS, immobiliser, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, halogeny przeciwmgielne, 
komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy, 
podgrzewane fotele

FORD FIESTA 1.3-16V Śliczny z Niemiec 
Jeden właściciel 1.3,  2008 r., 1300 cm3,  

70 KM, benzyna, 157 000 km, 2/3 drzwi, bordowy (metalik), 
poduszka powietrzna x 1, 
klimatyzacja ręczna, radio+CD, 
ABS, autoalarm, immobiliser, 
centralny zamek, elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka, 
komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy

CITROËN C3 1.1 śliczny z Niemiec, 2002,  
139 000 km, benzyna, 60 KM, niebieski-

metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, tapicerka,  
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

SUBARU IMPREZA 2.0D-BOXER-4X4 
niesamowity stan 2.0, 2009 r., 2000 cm3, 

150 KM, olej napędowy, 125 000 km, 4x4, niebieski (metalik), 
poduszka pow. x 1, klimatyzacja automatyczna, radio+CD, 
ABS, ESP, alarm, immobiliser, c. 
zamek, el. szyby i lusterka, 
komputer, ksenony, tempomat, 
wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi, podgrzewane 
fotele, czujniki parkowania,  
czujniki deszczu

OPEL ASTRA 1.6-16V jeden wł. śliczny z 
Niemiec, 2008, 78 000 km, 115 KM 

benzyna, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, czujnik 
deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF 1.4-16V OCEAN-
śliczny z Niemiec, 2003, 202 000 km, 80 KM 

benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

MAZDA RX-8 1.3-192 KM z Niemiec model 
2006 r. 1.3,  coupe, 2005 r., 1300 cm3, 192 

KM, benzyna, 53 000 km, poduszka powietrzna x 1, 
klimatyzacja ręczna, radio+CD, ABS, kontrola trakcji, 
autoalarm, immobiliser, centralny 
zamek, elektryczne lusterka, 
komputer pokładowy, tempomat, 
wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi

FORD GALAXY 1.9TDI 110KM.
niesamowity stan z Niemiec, 2000, Van, 

184 000 km, 110 KM olej napędowy, automat, zielony-
metallic. hak, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komput., podgrz. 
fotele, niezal. ogrzew., podgrz. 
prz. szyba, I właśc., serwisow. 
w ASO, bezwyp., garażowany

FORD FIESTA 1.3-16V Jeden właściciel 
z Niemiec 1.2,  2011 r.,  

1200 cm3, 82 KM, benzyna, 45 000 km, 2/3 drzwi, 
czarny (metalik), poduszka 
pow. x 1, klimatyzacja 
automatyczna, radio+CD, 
ABS, ESP, alarm, immobiliser, 
c. zamek, el. szyby i lusterka, 
komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy

FIAT STILO 1.6-16V Bezwypadkowy z 
Niemiec 1.6, 2003 r., 1600 cm3, 103 KM, 

benzyna, 192 000 km, szary (metalik), poduszka powietrzna 
x 1, klimatyzacja ręczna, radio+CD, ABS, kontrola trakcji, 
immobiliser, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy

OPEL CORSA 1.3 CDTI - jeden wł. z Niemiec 
1.2, 2007 r., 1200 cm3, 75 KM, olej napędowy, 

158 000 km, 2/3 drzwi, czarny (metalik), poduszka pow. x 1, 
klimatyzacja, radio+CD, ABS, ESP, 
alarm, immobiliser, c. zamek, el. 
szyby i lusterka, halogeny 
przeciwmgielne, komputer 
pokładowy, wspomaganie 
kierownicy, przyciemniane szyby, 
czujniki deszczu

TOYOTA AYGO 1.0-12V VTI-Śliczny z 
Niemiec  1.0, 2008 r., 1000 cm3, 68 KM, 

benzyna, 98 000 km, czarny (metalik), poduszka powietrzna 
x 1, klimatyzacja automatyczna, radio+CD, ABS, kontrola 
trakcji, autoalarm, immobiliser, 
centralny zamek, elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka, 
komputer pokładowy,  
wspomaganie kierownicy

HYUNDAI i30 1.4-16V Śliczny z Niemiec 
Ins. g 1.4, 2010 r., 1400 cm3, 109 KM, 

benzyna+gaz, 123 000 km, czarny (metalik), 
poduszka powietrzna x 1, klimatyzacja ręczna, radio+CD, 
ABS, kontrola trakcji, autoalarm, 
immobiliser, centralny zamek, 
elektryczne szyby, komputer 
pokładowy, wspomaganie 
kierownicy

FORD FIESTA 1.3-16V Jeden właściciel z 
Niemiec 1.2, 2010 r., 60 KM, benzyna, 87 

000 km, 2/3 drzwi, biały, poduszka powietrzna x 1, 
klimatyzacja automatyczna, radio+CD, ABS, autoalarm, 
immobiliser, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi

FORD C-MAX 1.8-16V tylko 88 tys./km, IDEAŁ 
1.8, cena brutto: 16 700 zł, van, 2003 r., 1800 

cm3, 120 KM, benzyna, 88 500 km, niebieski ciemny (metalik), 
poduszka pow. x 1, klimatyzacja, 
radio+CD, ABS, ESP, alarm, 
immobiliser, c. zamek, el. szyby i 
lusterka, komputer pokładowy, 
tempomat, wspomaganie 
kierownicy, przyciemniane szyby, 
czujniki parkowania, czujniki 
deszczu

CITROEN BERLINGO 1.6HDI Super stan z 
Niemiec, jeden właściciel 1.6, van, 2009 r., 

1600 cm3, 110 KM, olej napędowy, 147 000 km, czarny (metalik), 
poduszka pow. x 1, klimatyzacja 
automatyczna, radio+CD, ABS, 
ESP, alarm, immobiliser, c. zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy, 
podgrzewane fotele, czujniki 
deszczu

28.800 zł

13.800 zł 25.900 zł

25.500 zł

15.800 zł 27.900 zł

8.900 zł

25.800 zł

84.000 zł

40.800 zł

11.800 zł

18.800 zł

18.900 zł

16.700 zł

10.900 zł 9.800 zł29.500 zł

24.900 zł 12.900 zł

Oferta wybrana z dnia 8.10.2014 r.

TOYOTA COROLLA VERSO 2.0-D4D Jeden 
właściciel z Niemiec 2.0, van, 2004 r.,  

2000 cm3, 115 KM, olej napędowy, 187 000 km, niebieski ciemny 
(metalik), poduszka pow. x 1, 
klimatyzacja automatyczna, 
radio+CD, ABS, ESP, alarm, 
immobiliser, c. zamek, el. szyby i 
lusterka, komputer pokładowy, 
wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi, czujniki deszczu

24.800 zł

27.500 zł
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Mistrzowie z ZS im. Jana Kochanowskiego

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, 
która powstała w 1994 roku  

w Poczesnej koło Częstochowy oferując wyspecjalizowane usługi 
z zakresu naprawy samochodów ciężarowych, naczep-przyczep, 

autobusów i pojazdów budowlanych.
Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Mechanik - Elektromechanik Samochodowy
Miejsce pracy: Częstochowa

Wymagania:  •  Wykształcenie  min. zawodowe (mechanika, elektromechanika 
samochodowa lub pokrewne) – mile widziane wykształcenie techniczne; 
•  Udokumentowane doświadczenie w zakresie naprawy samochodów ciężarowych, 
naczep i autobusów; •  Bardzo dobra znajomość zagadnień mechaniki / elektromechaniki 
samochodowej; •  Umiejętność diagnozowania usterek; •  Dbałość o powierzone mienie 
oraz narzędzia; •  Umiejętność pracy w zespole; •  Chęć podnoszenia kwalifikacji;  
•  Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność; •  Sumienność i rzetelność 
w wykonywaniu powierzonych czynności; •  Duża motywacja w realizacji założonych 
celów i zadań; •  Prawo jazdy kat. B – mile widziane kat. C

Oferujemy: •  Zatrudnienie na umowę o pracę; •  Możliwość rozwoju zawodowego  
i pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu; •  Pracę w firmie  
o ugruntowanej pozycji rynkowej; •  Możliwość poszerzania kompetencji poprzez 
uczestniczenie w szkoleniach technicznych; •  Wynagrodzenie podstawowe + premia 
motywacyjna uzależniona od indywidualnych efektów; •  Pracę w przyjaznej atmosferze; 
•  Pomoc w relokacji – mieszkania pracownicze

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  
lub zgłoszenie się osobiście w siedzibie firmy:   

Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, tel. 506 128 320
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jana Kochanowskiego zanoto-
wali na swoim koncie ogromny 
sukces - wywalczyli tytuł dru-
żynowych Mistrzów Polski 
w Biegach Przełajowych Poli-
cji. 

Mistrzostwa Polski w Biegach 
Przełajowych Policji odbyły się 
już po raz 11 w miejscowości 
Hutki - Kanki koło Łaz. W zawo-
dach uczestniczyły m.in. szkoły 
z Sosnowca Zawiercia, Szczytna, 
Żarnowca i Katowic. W sumie na 
starcie stanęło około 400 osób. 
Indywidualnie Mistrzynią Polski 
w biegach przełajowych policji 
została Karolina Bednarczyk, 
a v-ce Mistrzynią - Paulina Mi-

chalik, na 5 miejscu natomiast 
uplasowała się Rozalia Pająk. 
Wśród chłopców najbliższej po-
dium był Krystian Makuch, któ-
ry zajął 4 miejsce. 7 był nato-
miast Bartłomiej Cieśluk. Miej-
sca,  które zajęli reprezentanci 
naszego miasta pozwoliły na 
zwycięstwo w klasyfikacji druży-
nowej. - Nasi lekkoatleci zajęli 
I miejsce drużynowo, potwier-
dzając tym samym swoją domi-
nację nie tylko w Częstochowie, 
ale i w Polsce – podkreśla Paweł 
Trebert, opiekun lekkoatletów. 
Nagrody wręczał m.in Komen-
dant Wojewódzki Policji w Kato-
wicach

To niejedyny sukces uczniów 
„Kochanowskiego”. - W poprzed-

nim tygodniu nasze dziewczyny 
wygrały wieloboje lekkoatletycz-
ne w Częstochowie. Chłopcy na-
tomiast uplasowali się na trzeciej 
pozycji. Kolejnym naszym sukce-
sem w ostatnim czasie jest zwy-
cięstwo w sztafetowych biegach 
przełajowych. Tam również na-
sze uczennice zajęły pierwsze 
miejsce – wyjaśnia Paweł Treber. 

Uczniowie ZS Kochanowskie-
go, którzy startują w zawodach 
uczęszczają do klas o profilu po-
licyjno-prawnym. Poza normal-
nymi lekcjami mają oni dodatko-
we zajęcia między innymi z sa-
moobrony i edukacji policyjno-
-prawnej. Wśród nauczycieli tych 

klas są byli policjanci oraz anty-
terroryści. Jak podkreśla Paweł 
Trebert, wszyscy uczniowie są 
szczególnie uzdolnieni, zarówno 
pod względem intelektualnym, 
jak i ruchowym. - Nigdy przed ta-
kimi zawodami nie przygotowu-
jemy się jakoś szczególnie. Cały 
czas trenujemy w ten sam spo-
sób. W klasach o profilu policyj-
no-prawnym nie ma po prostu 

uczniów słabych. I zawsze cieszą 
się one ogromnym zainteresowa-
niem. Niestety kandydatów jest 
zdecydowanie więcej niż miejsc. 
Dlatego też musimy przeprowa-
dzać selekcję. Gdy w naszej pla-
cówce dyrektorem został Mariusz 
Zawada w kwestii klas o profilu 
policyjno-prawnym wiele się 
zmieniło, oczywiście na plus. Je-
steśmy mu za to bardzo wdzięcz-
ny i to w dużej mierze dzięki nie-
mu możemy cieszyć się z tak licz-
nych sukcesów – dodaje. 

ZS Kochanowskiego wykształ-
cił już wielu policjantów, którzy 
są w czynnej służbie. Uczniowie 
tej placówki wielokrotnie wygry-
wali zawody w Szczytnie o indeks 
rektora tamtejszej Wyższej Szko-
ły Policji. – Aktualnie mamy tam 
ośmiu absolwentów – podkreśla 
Paweł Trebert. Z pewnością na 
tym nie koniec. Obecni uczniowie 
klas o profilu policyjno-prawnym 
twierdzą, że swoją przyszłość wią-
żą właśnie z policją.

kg
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„Karting jest jeszcze w Częstochowie 
sportem nieznanym. Małe samochodziki 
wyścigowe, rozpędzane silnikami moto-
cyklowymi, zwane z angielska gokartami, 
rozwijają na twardej nawierzchni szyb-
kość dochodzącą do 80 km na godzinę. Ze 
względu na swą mocną budowę i nisko 
osadzone nadwozie, są one zupełnie nie-
wywrotne i dlatego na wirażach toru wy-
ścigowego kierowcy gokartów mogą do-
konywać prawdziwych akrobatycznych 
wyczynów (...) Tego rodzaju wyścigami, 
nie mniej ponoć efektowymi niż zawody 
żużlowe, emocjonuje się cała Europa. W 
naszym kraju karting stawia dopiero 
pierwsze kroki. Mamy już jednak kilkana-
ście gokartów, które dzisiaj w piątek 22 
bm. Wezmą udział w wyścigach, jakie sta-
raniem miejscowego Automobilklubu od-
będą się na specjalnie przygotowanej 

bieżni stadionu na Rakowie”.
Tak ponad pół wieku temu pisał o 

pierwszych w Polsce zawodach kartingo-
wych reporter „Życia”. Były one wydarze-
niem dużej rangi. Na starcie stanęły 
wszystkie wózki wyprodukowane przez 
kluby LPŻ i ośrodki automobilklubów. Ro-
zegrano trzy wyścigi, a o zwycięstwie za-
decydowała suma punktów uzyskanych 
w poszczególnych biegach.

Pierwsze miejsce zajął Zdzisław Pietkie-
wicz z Gdyni, który w nagrodę otrzymał 
okazały puchar przechodni redakcji tygo-
dnika „Motor”. Na trzeciej i czwartej pozy-
cji uplasowali się częstochowianie – Pop-
ko i Kurus. Zwycięzca zawodów uzyskał 
przeciętną szybkość 46,4 km na godzinę.

Historia sportu kartingowego w Czę-
stochowie jest długa. Już w latach sześć-
dziesiątych istniała u nas sekcja przy Miej-

skim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. 
Niestety, po kilku latach upadła. W 1972 
roku staraniem Andrzeja Ociepki, Jerzego 
Rymanowskiego oraz Jerzego Grygielskie-
go wznowiono jej działalność.

Częstochowski karting święcił ogromne 
triumfy. Nie sposób wymienić wszystkie 
sukcesy. Zawodnicy zdobywali zarówno 

indywidualne jak i drużynowe tytuły mi-
strzów Polski, wygrywali prestiżowe za-
wody. 

Nazwiska Grzegorza Biernata, Henryka 
Długosza, Krzysztofa Krawczyka, Sławo-
mira Chądzyńskiego czy Jacka Raczkow-
skiego były dobrze znane sympatykom tej 
dyscypliny.

Karting – ciekawe początki

W 1989 r. pingpongistki AZS Często-
chowa po raz pierwszy w swojej historii 
awansowały do ekstraklasy. Było to duże 
wydarzenie w mieście. Dotychczas bo-
wiem, jeśli chodzi o gry zespołowe, 
triumfy odnosili siatkarze czy żużlowcy, a 
tu nagle na sportowym firmamencie po-
jawiły się tenisistki, które w iście sprin-
terskim tempie awansowały do krajo-
wej elity. O Beacie Wieloch, Marlenie 
Stachurze, Bożenie Szczęsnej i Luizie Ku-
rzawie stało się głośno.

Sukces ten to także zasługa trenera 
Wiesława Pięty. 

Kiedy w 1986 r. obejmował funkcję 
szkoleniowca żeńskiej drużyny AZS był to 
średniej klasy zespół, który występował w 
lidze międzywojewódzkiej. Co zadecydo-
wało o błyskawicznym awansie?

Tak bezpośrednio po sukcesie mówił 
trener: -W jakimś sensie stworzyłem obli-
cze tej drużyny. Przede wszystkim uświa-
domiłem dziewczętom drzemiące w nich 
możliwości, przekonałem że są w stanie 
wygrywać z najlepszymi. Naszym podsta-
wowym atutem jest wyrównany zespół. 
To w decydujący sposób zaważyło na 
awansie. Mam do dyspozycji młode, per-
spektywiczne pingpongistki, o których – 
jak sądzę – nieraz jeszcze usłyszymy. Po 
prostu wytyczyliśmy cele i konsekwent-
nie dążyliśmy do ich zrealizowania. Nasz 

awans to także zasługa prężnych działa-
czy AZS Częstochowa z prezesem Walde-
marem Bielą na czele. Słowa uznania na-
leżą się również władzom uczelnianym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej do której 
uczęszczają nasze pingpongistki.

Dodajmy, że wszystkie tenisistki z po-
wodzeniem łączą uprawiania sportu z na-
uką w częstochowskiej uczelni, co przy ta-
kim poziomie wyczynu nie było łatwą 
sprawą.

Wcześniej Wiesław Pięta dał się poznać 
jako utalentowany tenisista. Początki jego 
sportowej przygody sięgają lat sześćdzie-
siątych. Pierwszym klubem była niewiel-
ka Olimpia Pławniowice, gdzie rozpoczął 
grę pod bacznym okiem ojca – wielkiego 
miłośnika tenisa.

Już w 1965 r. wywalczył tytuł mistrza 
Śląska młodzików. Dwa lata później był 
wicemistrzem Polski w tej kategorii wie-
kowej. Następnie przeniósł się do jedne-
go z najsilniejszych klubów w kraju – 
pierwszoligowego AZS Gliwice. Miał tam 
możliwości dalszego rozwoju. W AZS Gli-
wice grali między innymi Podwórny, Go-
win, Noworyta, Kubaczka. Od 1969 do 
1972 r. był członkiem kadry narodowej ju-
niorów. Wygrał międzynarodowe mi-
strzostwa Bułgarii. Później przez dwa lata 
występował w II – ligowym CKS Czeladź, 
aż do podjęcia studiów w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Częstochowie na kie-

runku pedagogicznym. Równocześnie 
rozpoczął grę w AZS. Wówczas drużyna 
występowała w klasie okręgowej. W 
1978 r. była już w II lidze. Barw AZS bronił 
równe 10 lat. W tym czasie wielokrotnie 
zdobywał tytuły akademickiego mistrza 
Polski głownie w pionie wyższych szkół 
pedagogicznych.

Gra w klubie dawała mu wiele satysfak-
cji, rozpoczął też pracę z młodzieżą. W 

1984 r. został trenerem męskiej drużyny 
AZ, którą prowadził przez dwa lata. W 
tym czasie zespół występował w II lidze. 
W połowie lat osiemdziesiątych AZS prze-
jął z MKS „Żak” sekcję tenisa stołowego 
kobiet. Wtedy też Wiesławowi Pięcie za-
proponowano funkcję trenera, na co wy-
raził zgodę, a jego praca w roli szkole-
niowca szybko przyniosła rezultaty owo-
cując awansem do ekstraklasy.

Pingpongistki AZS – wysoka poprzeczka

Kolumnę „Częstochowskie Gwiazdy Sportu” przygotował DARIUSZ FIUTY

Drużyna tenisistek stołowych AZS z trenerem Wiesławem Piętą po awansie do ekstraklasy zdj. arc

Na zdjęciach: zawody kartingowe w Częstochowie w obiektywie „Maćka” Kuklińskiego zdj, Jan Kukliński
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Kolejny trudny rywal częstochowskiego AZS-u

Raków ma szansę 
znaleźć się w czołówce. 

Musi tylko wygrać  
z Błękitnymi

Bez Michała Bąkiewicza 
częstochowski AZS zagra w 
sobotę, 11 października na 
wyjeździe z Jastrzębskim 
Węglem. Kapitan akademi-
ków ma wrócić do gry za 
dwa tygodnie. 

Bąkiewicz nabawił się kon-
tuzji na rozgrzewce tuż przed 
meczem z Zaksą Kędzierzyn 

Koźle. - Michałowi wysunął 
się dysk. - informuje Ryszard 
Bosek, dyrektor sportowy 
AZS Częstochowa. - Powinien 
wrócić do gry w ciągu dwóch 
tygodni. 

Jest duża szansa, że prze-
ciwko jastrzębianom zagra 
nowy nabytek akademików 
23-letni Białorusin Artur Ud-
rys, który ostatni sezon spę-

dził w Szachtiorze Soligorsk. 
Działacze AZS-u wiążą z tym 
zawodnikiem spore nadzieje.  
– Załatwiliśmy już wszystkie 
formalności. Mam nadzieję, 
że zobaczymy go w sobotę na 
parkiecie. – twierdzi Bosek.

Częstochowianie rozpoczęli 
rozgrywki w PlusLidze od 
gładkiej porażki u siebie z 
Zaksą Kędzierzyn Koźle. Z ko-

lei drużyna Jastrzębskiego 
Węgla bez problemów ograła 
BBTS Bielsko-Białą. – Czeka 
nas kolejny ciężki mecz. Naj-
ważniejsze, żeby chłopcy wal-
czyli, zagrali bez presji i wy-
trzymali to spotkanie psy-
chicznie – mówi Bosek. 

Faworytem jest bez wątpie-
nia Jastrzębski Węgiel, który 
ma w składzie takich zawod-

ników jak Michał Łasko, 
Krzysztof Gierczyński, Zbi-
gniew Bartman, czy Michał 
Masny. Działacze AZS-u mają 
jednak nadzieje, że często-
chowska drużyna lepiej za-
prezentuje się niż w meczu z 
kędzierzynianami. 

Początek spotkania o godz. 
17.

KR

W najbliższą sobotę, 11 paź-
dziernika piłkarze częstochow-
skiego Rakowa powalczą o ko-
lejne ligowe punkty na własnym 
stadionie z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński.

Częstochowianie pokonali w 
ostatniej kolejce 3:0 Okocim-
skiego Brzesko i awansowali na 
szóste miejsce w tabeli. Zespół 
Błękitnych okazał się z kolei lep-
szy od Limanovii Limanowa, 
która będzie następnym rywa-
lem Rakowa. 

Drużyna z Pomorza zajmuje 
obecnie szóstą pozycję w tabeli z 
dorobkiem 20 punktów. Często-

chowianie sklasyfikowani są o 
dwie pozycje niżej, ale do Błękit-
nych tracą zaledwie jedno 
„oczko”. To oznacza, że jeśli po-
konają zespół ze Stargardu 
Szczecińskiego, najpewniej 
awansują w ligowej tabeli. 

Do tej pory częstochowianie 
przegrali tylko raz na stadionie 
przy ul. Limanowskiego. Po-
gromcą „czerwono-niebieskich” 
była Legionovia Legionowo. Naj-
bliższe spotkanie z Błękitnymi 
pokaże, czy była to tylko wpada 
częstochowskiej drużyny. 

Początek meczu o godz. 15.
KR

Częstochowa znowu najlepsza!

Klub Stradom Częstochowa 
z nowymi strojami

Włókniarz utrzymał się bez 
konieczności rozgrywania baraży

Skra zagra z przedostatnią 
Małąpanwią Ozimek

KantorOnline Viperprint 
Włókniarz nie będzie musiał 
rozgrywać meczów barażo-
wych o pozostanie w ekstrali-
dze żużlowej. Klub z Łodzi zre-
zygnował z udziału w tych spo-
tkaniach.

Prezes i główny sponsor Orła 
Łódź Witold Skrzydlewski po-
twierdził na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej, że jego 
drużyna nie wystartuje w me-
czach o ekstraligę. Jako główne 
powody podał brak odpowiednie-
go stadionu i budżetu na wystę-
py w najwyższej klasie rozgryw-

kowej. Skrzydlewski zarzucił też 
władzom polskiego żużla, że 
wprowadziły duże zamieszanie 
wokół terminów meczów barażo-
wych.Stwierdził, że  pierwsze 
spotkanie barażowe miało odbyć 
się pierwotnie 19 października, 
ale w ostatniej chwili zmieniono 
datę na 12 października.

– Kierownictwo Orła poprosiło 
nas o to, żeby nie rozgrywać spo-
tkań barażowych. Szybko doszli-
śmy do porozumienia w tej spra-
wie i wysłaliśmy odpowiednie do-
kumenty do władz polskiego żuż-
la – mówi Dariusz Śleszyński 
p.o. prezesa Włókniarza. – Orzeł 

tłumaczył swoje stanowisko tym, 
że nie jest przygotowany do tych 
spotkań. Dużą rolę odegrały 
kwestie finansowe.

Zgodnie z przepisami drużynie 
Włókniarza zostaną przyznane 
walkowery za oba spotkania. 
Włodarze klubu nie chcą jednak 
w ten sposób kończyć sezonu. 

– Planujemy zorganizować coś 
na kształt turnieju indywidual-
nego połączonego z festynem pod 
patronatem prezydenta Często-
chowy – zdradza Śleszyński. – 
Odbędzie się także Memoriał 
Bronisława Idzikowskiego i Mar-
ka Czernego. KR

W kolejnym meczu III ligi czę-
stochowska Skra zmierzy się w 
sobotę, 11 października u siebie  
ze słabą spisującą się w roz-
grywkach Małąpanwią Ozimek.

Częstochowianie przystąpią 
do tego spotkania w roli fawory-
ta i każdy inny wynik niż ich 
zwycięstwo będzie traktowany 
jak niespodzianka.

Beniaminek III ligi zajmuje 
obecnie przedostatnie miejsce 
w tabeli z dorobkiem zaledwie 
sześciu punktów. Zespół z 
Opolszczyzny wygrał tylko z re-
zerwami Piasta Gliwice. Na 

swoim koncie ma trzy remisy z 
LKS-em Czaniec, Skalnikiem 
Gracze i drugą drużyną Górni-
ka Zabrze. Jak dotąd przegrał 
aż 9 spotkań. Na siedem me-
czów wyjazdowych odniósł je-
den remis i sześciokrotnie scho-
dził pokonany. 

Po 13. kolejkach częstocho-
wianie z 23 punktami na swoim 
koncie zajmują szóste miejsce. 
Do czwartego w tabeli Ruchu 
Zdzieszowice tracą zaledwie je-
den punkt.

Sobotni mecz rozpocznie się 
o godz. 17. KR

Częstochowa po raz drugi z 
rzędu zwyciężyła w progra-
mie charytatywnym Honoro-
wy Dawca Energii Fortum, 
który pozwala na wspieranie 
potrzebujących dzieci po-
przez aktywności fizyczne, 
takie jak bieganie, jazda na 
rowerze czy nordic walking.

Tegoroczna edycja akcji Ho-
norowy Dawca Energii Fortum 
trwała od 5 kwietnia do 30 
września. Przyłączyło się do niej 
pięć miast: Bytom, Częstocho-
wa, Płock, Wrocław i Zabrze.- W 
tegorocznej edycji wzięło udział 
prawie 3200 osób, w tym 2148 
kobiet. Uczestnicy przebyli łącz-
nie prawie 370 tysięcy kilome-
trów i wytworzyli dzięki temu 
ponad 18,5 megawatogodzin 
pozytywnej energii. Oznacza to, 
że zebraliśmy ponad sześcio-
krotnie więcej energii niż w ze-
szłym roku. Co więcej, aplikację 
HDEF uruchamiano średnio 
250 razy dziennie. Gorąco dzię-
kujemy wszystkim za aktywny 
udział w naszej inicjatywie! - 
mówi Daria Sulgostowska, ko-
ordynatorka akcji Honorowy 
Dawca Energii Fortum. W akcji 

wzięło udział prawie 800 często-
chowian, w tym 495 kobiet i 
401 mężczyzn.  Łącznie przebyli 
oni niemal 128 tysięcy kilome-
trów. Pozwoliło to na wytworze-
nie ponad 6,3 megawatogodzin 
energii. Taka ilość umożliwiłaby 
przejechanie samochodem elek-
trycznym około 50 000 kilome-
trów lub zapewniła 81 lat świe-
cenia żarówce LED! Częstocho-
wa zwyciężyła nie tylko w klasy-
fikacji ogólnej, ale również bie-
gowej i rowerowej. Najczęściej 
wybieraną dyscypliną w Często-

chowie była właśnie jazda na ro-
werze. Indywidualnie najaktyw-
niejszym uczestnikiem progra-
mu był Darek Kondracki. W 
rankingu na jego liczniku zano-
towano ponad 5 tysięcy kilome-
trów.

W ramach częstochowskiej 
edycji HDEF pomoc finansowa 
zostanie udzielona Stowarzy-
szeniu Yava, które prowadzi po-
moc terapeutyczną, rehabilita-
cyjną oraz socjalną dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 
Dzięki dobrej postawie często-
chowian Fortum przekaże na jej 
konto 40 tysięcy złotych, które 
zostaną przeznaczone na warsz-
taty oraz zajęcia rekreacyjno-
-sportowe dla podopiecznych 
Stowarzyszenia.

kg
Końcowy ranking:

1. Częstochowa 127 962,16 km 
 6 329 258,16 Wh

2. Zabrze 102 159,22 km   
 4 936 088,87 Wh

3. Wrocław 68 372,05 km  
 3 892 616,90 Wh

4. Płock 37 362,78 km   
 1 758 670,87 Wh

5. Bytom 31 784,14 km   
 1 592 850,80 Wh

Czerwony, czarny i niebieski 
to bazowe barwy, w których w 
najbliższym sezonie rozegrają 
mecze zawodnicy klubu Stra-
dom Częstochowa. Nowe stroje 
przekazała lokalna firma – 
sklep KiK.

Komplety trafiły we wrześniu 
do klubu Stradom Częstocho-
wa. Sprzęt składa się z koszu-
lek, spodenek i getrów w kilku 
wariantach kolorystycznych – 
czerwono-białe, czarno-białe i 
czarno-żółte oraz niebiesko-bia-
łe. Rozmiary strojów zostały do-
pasowane do wszystkich dru-
żyn – od seniorów po orlików.

Drużyny mają okazję zapre-
zentować się w nowej odzieży 
już w tym sezonie. Podczas roz-
grywek ligowych w pierwszej 
grupie klasy okręgowej seniorzy 
zawzięcie walczą o miejsce na 

podium. Wyrównane mecze i 
zmieniające się wyniki cały czas 
trzymają w napięciu, nie zdra-
dzając, jak zakończy się dla za-
wodników Stradom Częstocho-
wa ta runda. Również przed 
młodszymi drużynami nie lada 
zmagania – w rozgrywkach I- i 
II-ligowych na szczeblu makro-
regionu śląskiego juniorzy mu-
szą stawić czoła trudnym rywa-
lom. Wprawdzie stworzyli kilka 
dobrych okazji, zdobywając ko-
lejne punkty, jednak bilans do-
tychczasowych spotkań nie 
przesądza o ostatecznych wyni-
kach. Młodsi zawodnicy walczą 
o dobre miejsce w tabeli pod-
czas rozgrywek na szczeblu re-
gionalnym oraz częstochow-
skiego okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej.

ts
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