
Klienci banku znowu na celowniku oszustów

”
Twoje konto zostało zablokowane”

PIĄTEK-NIEDZIELA, 8-10 STYCZNIA 2016 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 2 (510)
Nr ISSN 22 99 4440

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

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

JUŻ ZA TYDZIEŃ 15 STYCZNIA
n szopka noworoczna autorstwa Zbisława Janikowskiego
n przygotuj się na karnawałowe szaleństwo – porady gdzie 

się bawić, ile kosztuje wyjście na bal karnawałowy
n triki kosmetyczne, które powinna znać każda kobieta

n AKTUALNOŚCI str. 1-5

n EKOLOGIA str. 4

n SZKOŁY str. 7-8

n EDUKACJA str. 9-10

n PIŁKARSKA GWIAZDKA 
 str. 11-14

n GASTRONOMIA str.  15-16

n BUDOWNICTWO str.  18-21

n OGŁOSZENIA str.  22

n SPORT str.  23

DZIŚ 
W NUMERZE:

Jubileusz

Sto lat pani 
Wandy!

Wanda Kurzacz z Częstochowy świętowała 
swoje setne urodziny w towarzystwie rodziny, 
przedstawicieli magistratu, Urzędu Stanu Cy-
wilnego i kombatantów. Był tort, szampan, ży-
czenia i odznaczenia.

Wanda Kurzacz z domu Tomczyk urodziła się 6 
stycznia 1916 roku w niemieckim Ruggow. W 1922 
roku wraz z rodzicami i czwórką starszych braci 
przyjechała do Polski. W wieku 7 lat zaczęła 
uczęszczać do szkoły podstawowej w Pile (powiat 
kłobucki). Po skończeniu sześciu klas szkoły pod-
stawowej rozpoczęła naukę zawodu handlowca po-
magając rodzicom w prowadzeniu sklepu spożyw-
czego w Truskolasach, gdzie zamieszkała wraz 
z rodziną. Po wybuchu II wojny światowej sklep zo-
stał upaństwowiony przez Niemców - Truskolasy 
włączono do Rzeszy Niemieckiej. Pani Wanda pra-
cując nadal w sklepie pomagała miejscowej ludno-
ści i częstochowianom w zdobywaniu żywności. 
Robiła to po kryjomu narażając własne życie.

Ciąg dalszy na str.  5

Od 1 stycznia osoby, które nie 
dostają zasiłku macierzyńskiego 
mają szansę na zyskanie 1000 
złotych miesięcznie w ramach 
świadczenia rodzicielskiego. Kto 
może liczyć na takie dofinanso-
wanie?

Do tej pory prawo do zasiłku 
przysługiwało tylko rodzicom pra-
cującym na etacie i tym przedsię-
biorcom, którzy opłacali składki 
chorobowe. Zasiłek wypłacono 

przez rok i wynosił on 80% zarabia-
nej pensji. Wszyscy zatrudnieni na 
tzw. umowach sieciowych nie mo-
gli liczyć na takie prawa. To wła-
śnie zmieniło się wraz z nowym  ro-
kiem. Pomoc kieruje się przede 
wszystkim w kierunku bezrobot-
nych, studentów oraz pracujących 
w oparciu o umowę zlecenie czy 
o dzieło.

W przypadku urodzenia jednego 
dziecka, przez rok państwo będzie 
wypłacać tym osobom 1000 złotych 

na każdy miesiąc. Ale już 
przy ciąży bliźniaczej okres 
wypłacania świadczenia po-
trwa dłużej – nie 52, a 65 ty-
godni, przy trojaczkach bę-
dzie to 67 tygodni, czworacz-
kach – 69 tygodni, a przy 
piątce i większej liczbie ma-
luchów – 71 tygodni.

Ciąg dalszy na str. 3 

1000 złotych na dziecko

Nie tylko dla pracujących 
na etacie

Zasiłek macierzyński

Wyższe zasiłki  
dla biznesowych  

mam
Kobiety prowadzące własną działalność 

gospodarczą już od początku roku do-
świadczą zmian w zasadach przyznawania 
zasiłku macierzyńskiego. Polki prowadzą-
ce swoje firmy, kiedy zostaną mamami, 
nie dostaną od państwa mniej niż 1000 
złotych miesięcznie na rękę.

Od 1 stycznia o wysokości zasiłku decydu-
je średnia ze składek za ostatnie 12 miesięcy. 
Przedsiębiorcza mama, która płaciła składki 
od ustawowej podstawy wymiaru otrzyma za-
siłek w wysokości 1344,62 miesięcznie. Po 
odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej 
dostanie 1065,21 zł. Kobiety opłacające 
składki na preferencyjnych zasadach przez 
rok dostaną zasiłek wysokości 1000 złotych 
miesięcznie i nie będą opłacały z tytułu pro-
wadzenia działalności składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne (chociaż będą mu podlegały).
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Oszuści kolejny raz 
wzięli na celownik 
klientów banku PKO. 
W ostatnim czasie do 
skrzynek mailowych 
wielu Polaków trafiły li-
sty informujące o rze-
komej blokadzie konta 
w systemie interneto-
wym placówki. Osoby, 
które je rozsyłają z pra-
cownikami banku nie 
mają nic wspólnego.

Wiadomość brzmi tak 
„Twoje konto w systemie 
iPKO zostało zablokowa-
ne! W trosce o bezpie-
czeństwo naszych klien-
tów zablokowaliśmy kon-
to w systemie PKO BP, 
powodem jest nieautory-
zowany dostęp do konta. 
W celu odblokowania do-
stępu prosimy o weryfi-
kację właściciela rachun-
ku, logując się na: www.
ipko.pl Serdecznie po-
zdrawiamy, Zespół PKO 
Bank Polski”. Wszystko 
jest opatrzone logiem pla-
cówki. Wiarygodne? 
Oczywiście. I z tego też 
powodu wiele nieświado-
mych zagrożenia osób 
kilka w link rzekomo pro-
wadzący do witry PKO 
w celu weryfikacji danych 
dostępowych.

I to jest błąd. Nie nale-

ży wchodzić na ten link, 
ani się na tej stronie lo-
gować. Ważne jest też to, 
aby pod żadnym pozo-
rem nie odpowiadać na 
podejrzane wiadomości, 
nie korzystać z podane-
go linku i nie udostęp-
niać danych osobowych, 
loginu i haseł do konta, 
kodów jednorazowych, 
danych dotyczących 
karty płatniczej – PIN-u, 
kodu CVV, osobowych, 
ani żadnych innych po-
ufnych informacji. Ban-
ki bowiem nigdy nie wy-
syłają w wiadomościach 
do swoich klientów lin-
ków do strony.  Nigdy 
nie proszą też o podawa-
nie jakichkolwiek da-
nych drogą e-mailową 
lub SMS-ową. Fałszywe 
wiadomości mają na ce-
lu nie tylko wyłudzenie 
od odbiorcy danych oso-
bowych lub danych kar-
ty, ale także zainstalo-
wanie na jego kompute-
rze lub w telefonie po-
tencjalnie szkodliwych 
programów podglądają-
cych i śledzących jego 
działania. Dla bezpie-
czeństwa zawsze warto 
wejść na stronę banku 
bezpośrednio. Logując 
się do serwisu transak-
cyjnego, należy zawsze 

upewnić się, czy połą-
czenie jest szyfrowane, 
sprawdzając, czy adres 
strony w oknie przeglą-
darki rozpoczyna się od 
https:// oraz czy na pa-
sku u dołu lub u góry 
ekranu (w zależności od 
wykorzystywanej prze-
glądarki) pojawia się 
ikona z zamkniętą kłód-
ką – jej obecność po-
twierdza, że strona jest 
zabezpieczona certyfika-
tem bezpieczeństwa, 
a połączenie jest szyfro-
wane. Po kliknięciu na 
kłódkę należy sprawdzić 
poprawność oraz aktu-
alność certyfikatu. Nale-
ży zwrócić uwagę, że tyl-
ko połączenie popraw-
nego adresu oraz po-
prawnej treści certyfika-
tu może gwarantować, 
że strona jest legalna 
i nie jesteśmy celem ata-
ku phishingowego.

 Co jednak mają zrobić 
klienci PKO, którzy dali 
się nabrać i już podali 
swoje dane w odpowiedzi 
na fałszywego maila? Je-
żeli już otworzyliśmy link 
z otrzymanej wiadomości 
i podaliśmy jakiekolwiek 
dane na stronie interne-
towej przypominającej 
serwis iPKO/Inteligo, po-
winniśmy niezwłocznie 

skontaktować się z konsultantem pod jed-
nym z numerów: 801 307 307, 800 121 121 
(numer dla dzwoniących w kraju) lub +48 
81 535 60 60, +48 81 535 67 89 (numer dla 

dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefo-
nów komórkowych). Reklamacje są w takich 
przypadkach rozpatrywane indywidualnie.
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JUŻ ZA DWA TYGODNIE 22 STYCZNIA
n dodatek dla seniorów
n medyczny poradnik – wykaz szpitali i przychodni,  

które podpisały umowę z NFZ
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Pijany mknął trasą DK-1

Cudem uniknął 
katastrofy

1000 złotych na dziecko

Nie tylko dla pracujących 
na etacie

Dokończenie ze str. 1
Z nowych możliwości skorzy-

stają też rodzice dzieci, które 
urodziły się przed pierwszym 
stycznia, pod warunkiem, że od 
tego czasu nie minął jeszcze 
rok. Dla przykładu jeżeli ma-
luch przyszedł na świat w paź-
dzierniku 2015 roku, to od 

stycznia państwo będzie wpła-
cać na konto rodziców świad-
czenie rodzicielskie przez kolej-
nych 9 miesięcy. Wypłatą pie-
niędzy zajmują się gminy. Co 
najważniejsze, przyznanie zasił-
ku nie zależy od dochodów ro-
dziców.
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Jak uzyskać 1000 złotych na dziecko?
Aby otrzymać pieniądze należy złożyć w miejscowym MOPS albo 

urzędzie gminy odpowiedni wniosek. Będzie go można złożyć rów-
nież drogą internetową. Należy pamiętać, aby dokument złożyć 
maksymalnie na trzy miesiące po narodzinach dziecka. Jeżeli ro-
dzice zrobią to później, świadczenie zacznie przysługiwać dopiero 
od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie mogą uzyskać również rodzice adoptujący dzieci oraz 
osoby, które objęły je opieką. Pieniądze nie przysługują tym osobom, 
które już pobierają na to samo dziecko zasiłek np. z ZUS-u.

Wypił w czasie pracy kilka 
piw. Później jak gdyby nigdy 
nic wsiadł do samochodu, bo 
myślał, że szczęśliwie doje-
dzie do domu. Jednak o mały 
włos nie doprowadził do kata-
strofy na trasie szybkiego ru-
chu. Na dodatek okazało się, 
że nigdy nie miał prawa jazdy. 
Tak w ogromnym skrócie 
można podsumować historię 
53-letniego Remigiusza S., 
który niebawem stanie przed 
sądem.

W toku śledztwa ustalono, że 
10 sierpnia minionego roku ok. 
godz.12.00, kierujący rolls roy-
ce mężczyzna jechał trasą DK-
1 w kierunku Warszawy. - Na 
wysokości Galerii Jurajskiej na 
jego pas ruchu wjechał nagle 
samochód marki ford fiesta, co 
zmusiło go do wykonania ma-
newru hamowania – mówi pro-
kurator Tomasz Ozimek, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Częstochowie. 

– Pojazd ten poruszał się 
z prędkością ok. 90 km/h całą 
szerokością drogi, łącznie z pa-
sem awaryjnym i pasem zieleni. 
Podczas jazdy zbliżał się na 
bardzo niebezpieczną odległość 
do innych uczestników ruchu. 
Po opuszczeniu granic miasta 
ford fiesta przyspieszył do pręd-
kości ok. 130 km/h – wyjaśnia. 

Kierujący rolls roycem zare-
jestrował telefonem komórko-
wym przejazd forda na odcinku 
ok. 25 km od Częstochowy do 
miejsca zamieszkania kierowcy 
w Lgocie Małej. Jednocześnie 
mężczyzna zawiadomił policję 
o podejrzeniu, że kierujący for-
dem jest pod wpływem alkoho-
lu. 

– Na podstawie opinii powo-
łanego w sprawie biegłego z za-
kresu ruchu drogowego stwier-
dzono, że zachowanie kierują-
cego fordem Remigiusza S., po-
wodowało wysoki stopień 
prawdopodobieństwa zaistnie-
nia katastrofy w ruchu lądo-
wym – podkreśla prokurator 
Ozimek. Na dodatek, Remi-
giusz S. prowadził mając w or-
ganizmie co najmniej 0,5 pro-
mila alkoholu oraz nie posia-
dając prawa jazdy. 

– Według biegłego za taką 
oceną przemawia także bardzo 
duże natężenie ruchu na trasie 

DK-1 oraz rozwijanie przez kie-
rowcę znacznej prędkości. 
Z opinii wynika ponadto, że 
stan nietrzeźwości przy stęże-
niu alkoholu 0,5-0,7 promila, 
jest szczególnie groźny dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 
gdyż występuje wtedy u kie-
rowcy nieuzasadniony wzrost 
zaufania do swoich umiejętno-
ści – podsumowuje prokurator 
Ozimek.

Przesłuchany w charakterze 
podejrzanego Remigiusz S. 
przyznał się do zarzuconego 
mu przestępstwa oraz wyja-
śnił, że w czasie pracy wypił 
5-6 piw i wsiadł do samocho-
du, bo myślał, iż szczęśliwie 
dojedzie do domu. Mężczyzna 
nie był w przeszłości karany. 
W toku śledztwa prokurator 
zastosował wobec podejrzane-
go środki zapobiegawcze w po-
staci dozoru policji i poręcze-
nia majątkowego w kwocie 
2000 zł.

Przestępstwo sprowadzenia 
bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu lądo-
wym jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca 
znajdował się w stanie nie-
trzeźwości sąd orzeka karę po-
zbawienia wolności od 9 mie-
sięcy do 12 lat.

kg



W raporcie Komisji Europej-
skiej, o którym pisaliśmy 
w minionym miesiącu Polska 
znalazła się na jednym z czoło-
wych miejsc pod względem ilo-
ści szkodliwych substancji 
emitowanych do atmosfery. 
Tego typu informacje powinny 
stać się motywacją dla więk-
szej troski mieszkańców miast, 
miasteczek i wsi o świadome 
i ekologiczne nawyki. Czym są 
zanieczyszczenia powietrza 
i jak, poprzez proste zmiany, 
ograniczyć ich produkcję?

Czym są zanieczyszczenia 
powietrza?

Zanieczyszczeniami powietrza 
nazywamy wszelkie substancje 
(gazy, ciecze, ciała stałe), które 
znajdują się w powietrzu atmos-
ferycznym, ale nie są jego natu-
ralnymi składnikami. Do zanie-
czyszczeń powietrza zalicza się 
również substancje będące jego 
naturalnymi składnikami, ale 
występujące w znacznie zwięk-
szonych ilościach.

Skąd się biorą 
zanieczyszczenia?

Źródła zanieczyszczeń powie-
trza można podzielić (ze względu 
na pochodzenie) na dwie grupy: 
pochodzenia naturalnego oraz 
antropogenicznego.

Do momentu rozwoju przemy-
słowego praktycznie wszystkie 
zanieczyszczenia powietrza były 
pochodzenia naturalnego. Po-
wstawały one m.in. w wyniku 
wybuchów wulkanów, pożarów 
lasów i stepów, wydzielania ga-
zów przez tereny bagniste, paro-
wania słonych wód mórz i oce-
anów, erozji skał i gleb, burz pia-
skowych na pustyniach, wytwa-
rzania pyłków przez rośliny zielo-
ne, opadania pyłu kosmicznego.

Jednak mniej więcej od połowy 
XVIII w. (rewolucja przemysłowa) 
znacznie wzrosła ilość emitowa-
nych  zanieczyszczeń antropoge-
nicznych (powstałych na skutek 
działalności człowieka).

Szkodliwe substancje 
podzielono na cztery grupy:

1. Gazy i pary związków che-
micznych, np. tlenki węgla 
(CO, CO2), siarki (SO2, SO3) 
i azotu (NOx), fluor (F), ozon 
(O3), radon (Rn), amoniak 
(NH3), węglowodory i ich po-
chodne chlorowe, fenole

2. Drobne kropelki cieczy, np. 

kropelki zasad, kwasów, roz-
puszczalników

3. Drobne ciała stałe, np. popio-
ły, pyły, związki metali cięż-
kich, sadze, stałe związki or-
ganiczne, azbest, pestycydy

4. Mikroorganizmy, których ilość 
lub rodzaj nie jest charaktery-
styczny dla naturalnego skła-
du powietrza, makroorgani-
zmy (np. grzyby) wraz z pro-
duktami ich metabolizmu
Myślę, że przy omawianiu za-

nieczyszczeń powietrza należy 
również uwzględnić zanieczysz-
czenia akustyczne - hałas. Doty-
czy on głównie dużych miast, 
gdzie jego natężenie wynosi 65 - 
75 dB.

Jak zapobiegać 
zanieczyszczeniom?

Dla zapewnienia ochrony po-
wietrza należy  efektywnie redu-
kować rozmiary już zaistniałej 
emisji zanieczyszczeń i racjonal-
nie modyfikować technologie pro-
dukcji, wytwarzające szczególnie 
uciążliwe zanieczyszczenia.

W celu ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji do  po-

wietrza powinno się m.in.:
l Dbać o lasy poprzez mądre za-

rządzanie gospodarką leśną
l Wstrzymać lub ograniczyć 

produkcję substancji szkodli-
wych

l Wprowadzać urządzenia odpy-
lające np. filtry, odpylacze na 
kominy w zakładach przemy-
słowych

l Używać bezołowiowych i bez-
siarkowych paliw

l Sadzić pasy zieleni, tworzyć te-
reny zielone w mocno zurbani-
zowanych rejonach w celach 
ochronnych

Jedną z podstawowych oraz 
bardziej skutecznych metod 
działania na rzecz ochrony po-
wietrza jest remont starych 
i przestarzałych systemów ener-
getycznych, dzięki czemu będzie 
można korzystać z nowocze-
snych, energooszczędnych linii 
technologicznych. Działania te 
prowadzą przede wszystkim do 
zmniejszenia zużycia paliw ko-
palnych, gdyż ich stosowanie 
wiąże się ze znaczną emisją za-
nieczyszczeń do atmosfery.

Kolejnym istotnym elementem,  
na który warto zwrócić uwagę, 
jest potrzeba minimalizacji zuży-
cia freonów wykorzystywanych 
do  produkcji albo w urządze-
niach chłodniczych będących nie-
zwykle groźnymi  dla warstwy 
ozonowej. Jeszcze innym znaczą-
cym czynnikiem w zanieczyszcza-
niu powietrza jest transport. Za-
grożenie płynące z tej dziedziny 
gospodarki można znacząco 
zmniejszać stosując paliwa bezo-
łowiowe i bezsiarkowe lub biopali-
wa jak też najnowocześniejsze 
rozwiązania w zakresie różnego 
rodzaju katalizatorów.

Poza przemysłem, trzeba m.
in. stosować rozważną gospo-
darkę gruntami. Szczególnie 
ważne jest unikanie lub ograni-
czanie zagrożeń wynikających 
z wycinki lasów - to prowadzi do 
pustynnienia obszarów, jak rów-
nież skutków wynikających 
z osuszania terenów podmo-
kłych, zbyt intensywnego nawo-
żenia czy stosowania chemicz-
nych środków owadobójczych, 
chwastobójczych itp.

Następnym elementem dzia-

łalności człowieka  mającym 
wpływ na czystość powietrza jest 
rolnictwo, a przede wszystkim 
przestarzałe metody działania 
oraz narzędzia. Aby w tej dziedzi-
nie móc przeciwdziałać zanie-
czyszczeniom powietrza należy 
przede wszystkim stosować świa-
dome zabiegi rolnicze, wapnio-
wać zakwaszone gleby, właściwie 
rozmieszczać użytki rolne i leśne, 
racjonalnie użytkować gleby.

Należy też zwrócić uwagę na 
stale rosnący problem odpa-
dów, które bardzo często usu-
wane są za pomocą spalarni, 
a to niestety w wielu przypad-
kach owocuje toksycznymi ga-
zami dostającymi się do atmos-
fery. W celu uniknięcia takich 
sytuacji trzeba maksymalnie 
wykorzystywać każdy produkt 
i jego opakowanie, stosować 
opakowania wielokrotnego 
użytku, oszczędzając tym sa-
mym surowce i energię, wdra-
żać najlepsze systemy wykorzy-
stywania surowców wtórnych 
czy stosować bezodpadowe 
technologie.

Oprac. ad

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Raport Komisji Europejskiej

Jak chronić nasze powietrze?

Pod koniec ubiegłego roku 
zamieszczono informację o 
nowej uchwale podjętej przez 
Radę Nadzorczą Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 

Przyjęto  nowe, szczególne 
zasady dofinansowania w ra-
mach programu „Dofinanso-
wanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków, lokalnych 
oczyszczalni ścieków wraz z 
sieciami kanalizacyjnymi oraz 
podłączeń budynków do zbior-

czego systemu kanalizacyjne-
go”.

Ostatecznie warunki finanso-
wania gospodarki ściekowej w 
2016 roku mają być korzystniej-
sze niż miało to miejsce w latach 
ubiegłych.  WFOŚiGW w Kato-
wicach przeznaczy na realizację 

zadań pomoc w formie dotacji 
40% i pożyczki 60% (100% kosz-
tów kwalifikowanych zadania).

Przyjęty program ma być skie-
rowany przede wszystkim do be-
neficjentów z obszarów mniej zu-
rbanizowanych oraz  obszarów 
wiejskich. Będą nimi zatem: jed-

nostki samorządu terytorialnego 
i ich związki lub podmioty świad-
czące usługi publiczne w ra-
mach realizacji zadań własnych 
jednostek samorządu terytorial-
nego a ostatecznym odbiorcą po-
mocy będą osoby fizyczne.

Oprac. ad, WFOŚiGW

Aktualności WFOŚiGW

Więcej pieniędzy na oczyszczalnie

KALENDARZ EKOLOGICZNY
STYCZEŃ

9 Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 Dzień Wegetarian
28 Światowe dni mokradeł
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Zabawa na zamarzniętym Pająku

Kulig zakończony w szpitalu

Dokończenie ze str. 1
W 1940 roku pani Wanda 

wyszła za mąż za Józefa Ku-
rzacza, znanego w Truskola-
sach mistrza krawieckiego. Ze 
związku przyszło na świat 
dwóch synów - Jan i Józef. 
Pan Józef prowadził w Trusko-
lasach rodzinny zakład kra-
wiecki, ten w 1939 roku został 
upaństwowiony, a potem zli-
kwidowany przez niemieckie-
go okupanta. Pani Wanda 
w 1941 roku została wdową, 
jej mąż zginął tragicznie w wy-
padku motocyklowym. Mąż 
oraz czterej bracia jubilatki 
(Jan, Zygmunt, Stanisław, Jó-
zef) należeli do Związku Walki 
Zbrojnej AK.

- W styczniu 1945 roku 
w moim rodzinnym domu przy 
ul. Częstochowskiej mieścił się 
sztab Amii Czerwonej. Tutaj 
też byli przetrzymywani przez 
Rosjan niemieccy generałowie. 
Pamiętam, jak na polu wylądo-
wał samolot, który przywiózł 

alkohol dla rosyjskich notabli 
z okazji wyzwolenia Truskolas 

– opowiada pani Wanda.
Po wojnie pani Wanda pro-

wadziła nadal sklep ogólno-
spożywczy w Truskolasach. 
W 1949 roku zaczęła pracę 
w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska. Tu pracowa-
ła do 1968 roku. Potem prze-
prowadziła się do Częstochowy 
i rozpoczęła pracę w Kopalni 
Rudy Żelaza „Grodzisko” od-
dział Częstochowa, jako pra-
cownik narzędziowni. Tu prze-
pracowała do 1977 roku i prze-
szła na emeryturę. Za długo-
letnią pracę w KRZG otrzyma-
ła dyplom uznania.

Po roku wyjechała do Gdyni, 
gdzie wraz z bratem Janem 
prowadziła restaurację „Rene-
sans” przy ul. Czerwonych Ko-
synierów. Restauracja była 
miejscem spotkań stoczniow-
ców oraz przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”. Podczas straj-
ków w latach 80-tych pani 
Wanda zaopatrywała strajku-
jących stoczniowców w papie-
rosy i kawę. Do Częstochowy 
wróciła na stałe w latach 
90-tych. Aktualnie mieszka 
wraz ze starszym synem Ja-
nem. Należy do Związku Bo-
jowników o Wolność i Demo-
krację.

Pani Wanda ma 6 wnuków, 
13 prawnuków i 5 praprawnu-
ków. Większość z nich mieszka 
w Szwecji, Anglii i Niemczech. - 
Moją receptą na długowieczność 
jest dobry humor, ruch i kozie 
mleko - zdradza jubilatka.

 bea
zdj. bea

XXIV finał WOŚP

Mierzmy wysoko!

12 dni spędziła w 35-me-
trowej studni malutka kotka. 
Życie uratowali jej strażacy.

Biuro Ochrony Zwierząt APA 
otrzymało zgłoszenie od jednego 
z weterynarzy, że w studni na 
jednej z posesji w miejscowości 
Kolonia Bogusławice uwięziony 
jest kot. Właściciel posesji prze-
raźliwe miauczenie usłyszał po 
raz pierwszy 24 grudnia! 

Mężczyzna od razu zaczął szu-
kać pomocy. Niestety bezsku-
tecznie – był odsyłany od jednej 
instytucji do drugiej. – Był już 
tak zdesperowany, że gotów był 
sam opuścić się 30 metrów 
w dół, by pomóc zwierzęciu. By 
kot przeżył, wrzucał mu codzien-
nie jedzenie, jednak wszyscy wie-
my, że dni kotka były policzone 
-relacjonują przedstawicielki 
Biura Ochrony Zwierząt APA. 

Studnia była tak głęboka, że 
nie było widać ani dna, ani ko-
ta. Jedynym znakiem mówią-
cym, że jeszcze żyje, było odbi-
cie kocich oczu w świetle latar-
ki. Miauczenie z dnia na dzień 
cichło. – Jednak nadal żył, na 
przekór wszystkiemu, bo jego 

oczka dalej błyszczały w czarnej 
otchłani – dodają. 

Właściciel posesji, na której 
znajduje się studnia, trafił w koń-
cu do pana Marka, weterynarza.  
I tak o sprawie dowiedziało się 
Biuro Ochrony Zwierząt APA. Je-
go przedstawicielki pojechały do 
Kolonii Bogusławice. O tej sytu-
acji poinformowały Straż Pożar-
ną w Częstochowie, Specjali-
styczną Grupę Ratownictwa Wy-
sokościowego z Radzionkowa 
oraz Jurajską Grupę GOPR. 

Natężenie gazów na dnie stud-
ni zagrażało życiu strażaków, 
więc konieczne okazało się użycie 
aparatu chroniącego drogi odde-
chowe. W takim osprzęcie jeden 
ze strażaków został opuszczony 
za pomocą trójnogu ratowniczego 
na dno studni. Trzymiesięczną 
kotkę udało się uratować. Była 
wycieńczona, wychudzona i po-
tłuczona. Obecnie znajduje się 
pod opieką Biura Ochrony Zwie-
rząt APA. Kotka dostała imię Pat-
ka – na cześć pana Pawła,  stra-
żaka z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Radzionkowie, który 
wydostał ją ze studni.
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12 dni Patki bez ratunku

Uwięziona w studni

Już w najbliższą niedzielę 
(10 stycznia) całą Polskę po 
raz XXIV zaleje fala czerwo-
nych serduszek. Tym razem 
zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup urzą-
dzeń medycznych dla oddzia-
łów pediatrycznych oraz na 
godną opiekę medyczną se-
niorów. W częstochowskim 
sztabie WOŚP trwają ostatnie 
przygotowania do zbliżającego 
się finału.

Tradycyjnie skoro świt setki 
wolontariuszy wyruszy by z 
puszkami odwiedzić wszystkie 
częstochowskie dzielnice. Samo 
serce orkiestry w naszym mie-
ście zabije oczywiście na placu 
Biegańskiego. Zabawa rozpocz-
nie się już o godzinie 10. Oczywi-
ście nie zabraknie najróżniej-
szych atrakcji. Tradycyjnie bę-
dzie loteria, Bieg Częstochowski 
„Policz się z cukrzycą” licytacje 
na scenie i... wiele, wiele innych. 
- Mamy też zupełną nowość - bę-
dziecie mogli w tym roku kupić 
lokalne gadżety Sztabu WOŚP 
Częstochowa. Smycze, materia-
łowe torby, długopisy w wielu ro-
dzajach, pinsy, breloczki- abso-
lutnie wyjątkowe i unikalne! 
Można je nabyć za wrzutkę do 
puszki, z pewnością będą to nie-
zapomniane prezenty, wyjątko-
we i bardzo dobrze wykonane – 
zapowiada Amelia Walotek. Jak 
co roku częstochowski sztab 
wraz z Przychodnią 4 Łapy za-
dba o nasze czworonogi. Przy 
ulicy Dunikowskiego 6 od godzi-

ny 12.00 do 16.00 będzie można 
dokonać kosmetycznych zabie-
gów, aby były one jeszcze pięk-
niejsze i zdrowsze. Nie zabraknie 
również morsów. Na Adriatyku 
wskoczą do bardzo zimnej wo-
dy… dla zdrowia! Niezwykle pozy-
tywni, weseli ludzie, z pewnością 
zrobią  licytacje i świetną zabawę 
- jak co roku! Ponadto, dla wiel-
bicieli wodnych wrażeń, będzie 
nurkowanie za 2x piątaka na ba-
senie KB (od 10.00 do 15.00). Za 
symboliczną kwotę będzie moż-
na sprawdzić jak pływa się pod 
wodą za akwalungiem.

Jak na jak Wielką Orkiestrę 
przystało w tym wyjątkowym 
dniu nie może również zabrak-
nąć muzyki. Na naszej scenie za-
grają: Venflon, Aqurat Band, Pa-
jujo oraz Łzy. Na godzinę 20.00 
zaplanowano tradycyjnie świa-
tełko do nieba, a pół godziny 
później rozgrzeje nas w ten zimo-
wy, wieczór, gwiazda wieczoru, 
czyli Doda. Koniec imprezy pla-
nowany jest na godzinę 22.00.

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Często-
chowie ma być wydarzeniem peł-
nym pozytywnych niespodzia-
nek, zabawy i wszechobecnego 
ciepła oraz uśmiechu - tak po-
trzebnego nie tylko zimą, ale 
przez cały rok. Zachęcamy więc 
wszystkich do wspólnego spę-
dzenia tej wyjątkowej niedzieli. 
Wymienione imprezy to i tak nie 
cały program. O szczegółach 
można przeczytać na stronie 
www.wosp.czest.pl.
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Obrażeniami ciała skończy-
ła się dla 25-letniego mężczy-
zny zabawa na zamarzniętym 
zalewie Pająk. Jak ustalili po-
licjanci, do wypadku doszło, 
gdy kierujący quadem ciągnął 
po lodzie kolegę, który sie-
dział na dętce od opony. Nagłe 
oderwanie linki łączącej po-
jazdy skutkowało upadkiem 
mężczyzny i uderzeniem 
w drzewo.

Zima, to czas zabaw na lodzie 
i śniegu. Niestety nie każde 
miejsce jest bezpieczne. Zbior-

niki otwarte pokryte lodem nie 
są najbezpieczniejszym miej-
scem na zabawy.  Przekonali się 
o tym dwaj mieszkańcy powiatu 
częstochowskiego, którzy na za-
marzniętym zalewie Pająk urzą-
dzili sobie nietypowy kulig.  Jak 
ustalili policjanci, 23-letni męż-
czyzna, kierując quadem  cią-
gnął za sobą siedzącego na opo-
nie,  25-letniego mieszkańca  
powiatu częstochowskiego. 
Podczas  kolejnych zakrę-
tów  po  zamarzniętym  zalewie, 
pokrzywdzony najprawdopo-
dobniej puścił linkę, która łą-

czyła go z pojazdem. Na skutek 
tego zdarzenia oraz prędkości,  
mężczyzna siłą odrzutu został  
wyrzucony na skraj zalewu, 
gdzie uderzył głową w  drzewo.  
25-letni ranny mężczyzna stra-
cił przytomność i z obrażeniami 
głowy został przewieziony do 
szpitala.

Przy tej okazji przypominamy, 
że zabawy na zamarzniętych 
zbiornikach wodnych mogą 
skończyć się tragicznie. Apeluje-
my o ostrożność oraz o rozwagę 
podczas zimowego wypoczynku.
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Jubileusz

Sto lat pani Wandy!

Redakcja „Życia Częstochowy i Powiatu” składa Jubilatce samych 
pogodnych i radosnych dni oraz dużo zdrowia.

http://www.wosp.czest.pl/


Tuż po świętach w sklepach zapanował prawdziwy szał. Ga-
lerie i hipermarkety pękają w szwach. Nadzwyczaj uprzejmi 
sprzedawcy, z ogromnym uśmiechem na ustach doradzają 
nam co możemy kupić. A w ukryciu zacierają ręce – to prze-
cież dla nich okres nie tylko wzmożonej pracy, ale również 
największych w ciągu roku obrotów i zysków.

Zakupy internetowe też 
można reklamować

Robiąc zakupy w Internecie 
także często spotykamy się z wa-
dliwość zakupionego towaru. 
I w tym przypadku mamy prawo 
do reklamacji na tych samych za-
sadach, co w tradycyjnym sklepie. 
Termin reklamacji obejmuje okres 
dwóch lat od daty wydania towaru 
i dwa miesiące od daty wystąpie-
nia wady produktu.  W przypad-
ku odkrycia wady mamy prawo do 
naprawy towaru na koszt sprze-
dawcy lub zamiany na nowy. Do 
naszego żądania e-sklep musi się 
ustosunkować w okresie 14 dni, 
jeśli tego nie uczynił uznajemy re-
klamacje za przyjętą.

Warto też podkreślić, że w przy-
padku zakupu towaru przez inter-
net mamy prawo do jego zwrotu 
bez podania jakiejkolwiek przy-
czyny w okresie do 10 dni od 
otrzymania towaru, a w przypad-
ku kiedy sprzedawca nas nie po-
informował o tym prawie to czas 
jego obowiązywania wydłuża się 
nawet do 3 miesięcy.

kg
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ZATRUDNIMY 
inż. kontroli jakości i inż. odlewnictwa
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: 

rekrutacja@odlewnia.biz.pl
lub pod numer telefonu 34/317 17 00 w godz. 7.00 – 14.00.

Reklamuj!

Wadliwy towar

Co jednak zrobić jeśli okaże się, 
że towary, które kupiliśmy mają 
wady? Zareklamować! Niezależnie 
od tego, czy jest to zegar, ubranie 
czy produkt spożywczy.

Pamiętaj o dowodach
Jeżeli kupujemy w tradycyj-

nym sklepie i towar nie jest uszko-
dzony, to ewentualny zwrot lub 
wymiana zależy od dobrej woli 
sprzedawcy. Jeśli natomiast za-
uważymy, że towar, który kupili-
śmy jest niepełnowartościowy, 
składamy reklamację. Sprzedaw-
ca ponosi wtedy odpowiedzialno-
ści za niezgodność towaru kon-
sumpcyjnego z umową. Mamy 
z nią do czynienia, w sytuacji, 
w której produkt nie nadaje się do 
celu, w jakim zwykle jest używany 
lub nie posiada właściwości, które 
powinien mieć albo zapewniał 
o nich sprzedawca. Warto przy tej 
okazji podkreślić, że posiadanie 
paragonu nie jest wymagane 
przez prawo. Zastrzeżenia typu: 
„bez paragonu nie rozpatrujemy 
reklamacji” „po odejściu od kasy 
reklamacji nie uwzględniamy” są 
bezprawne. Oczywiście, sprze-
dawca może domagać się dowodu, 
że rzeczywiście zakupiliśmy daną 
rzecz u niego. Najlepiej jest mieć 

paragon, ale może to też być po-
twierdzenie płatności kartą. 
Sprzedawcy często zamieszczają 
informację, że w wypadku towaru 
kupionego na wyprzedaży, w pro-
mocji, czy w ramach sezonowej 
obniżki nie przysługuje prawo do 
reklamacji. To również jest nie-
zgodne z prawem, o ile sprzedaw-
ca nie zaznaczy, że powodem 
przeceny jest wada produktu. 
Konsument ma pełne prawo do 
reklamacji i nie można go ograni-
czać.

Wadliwy towar możemy rekla-
mować w ciągu dwóch lat od dnia 
jego wydania. Skargę należy zło-
żyć najlepiej na piśmie, najpóźniej 
w ciągu dwóch miesięcy od chwili 
wykrycia usterki. Przedsiębiorca 
ma 14 dni na odniesienie się do 
naszej skargi. W przypadku braku 
odpowiedzi w tym terminie uznaje 
się, że sprzedawca uznał nasze 
roszczenia. Składając reklamację 
możemy w pierwszej kolejności 
żądać bezpłatnej naprawy lub wy-
miany towaru na nowy. Zwrotu 
pieniędzy możemy domagać się 
w przypadku, kiedy sprzedawca 
nie jest w stanie naprawić ani wy-
mienić produktu lub takie działa-
nia naraziłyby nas na znaczne 
niedogodności.

Po¿yczk i go tówkowe
… wspa rc i e domowego bud¿e tu

PO¯YCZKI GOTÓWKOWE
 

 

 

 ubezpieczenia maj¹tkowe 

    i komunikacyjne

 akceptujemy ró¿ne formy dochodu

ekspresowa gotówka

 

dogodne sp³aty rat

po¿yczki od 300 z³

w domu klienta

797 603 000
*Op³ata za po³¹czenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

Zatrudnimy Doradców

www.skarabeusz.biz.pl
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Wigilia w Kochanowskim

Czas refleksji

Rok Światła

Dzień Fizyki w szkole

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli ze środków europejskich

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
Nasza szkoła – Zespól Szkół im. 

Jana Kochanowskiego w Często-
chowie jako jedna z nielicznych 
w województwie śląskim uczestni-
czy w programie POWER ,,Zagra-
niczna mobilność kadry edukacji 
szkolnej” finansowanego z Fundu-
szy Europejskich.

Zaakceptowanie Projektu w Pro-
gramie ERASMUS PLUS w latach 
2015-2016, umożliwiło nauczycie-
lom naszej szkoły udział w szkole-
niach zagranicznych finansowa-
nych ze środków europejskich. 
Przyczyniło się to do podniesienia 
umiejętności i kwalifikacji nauczy-
cieli. Wpłynęło na podniesienie ja-
kości pracy kadry nauczycielskiej 
naszej szkoły.

Pierwsza grupa nauczycieli od-
była szkolenia na przełomie czerw-
ca i lipca 2015 roku. W grupie tej 
znaleźli się angliści doskonalący 
swój warsztat pracy o najnowsze 
osiągnięcia metodyki nauczania ję-
zyka angielskiego jako języka obce-
go a także nauczyciele innych 
przedmiotów pragnący w przyszło-
ści prowadzić swoje zajęcia w sys-
temie CLIL - wprowadzając elemen-
ty języka obcego na nauczanych 
przez siebie przedmiotach.

Analogicznie grupa druga, rów-
nież składająca się z 5 uczestników, 
szkoliła się na przełomie sierpnia 
i września.

W dniach 7.09-18.09.2015r., na-
uczycielka przedmiotów ekono-
micznych i zawodowych uczestni-

czyła w kursie ,,CLIL – Methodolo-
gy in Practice” at Richard Language 
College in Bournemouth in En-
gland. Z racji wysokiego poziomu 
językowego mogła  przystąpić bez-
pośrednio do specjalistycznego 
szkolenia dotyczącego metodyki 
nauczania w systemie CLIL. Poniżej 
dzieli się najważniejszymi aspekta-
mi tego typu nauczania.

Mój udział w kursie był możliwy 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
dyrekcji szkoły oraz koordynatora 
programu mgr Katarzynie Waw-
rzak.

CLIL -  to nowoczesna metoda 
nauczania języka obcego polegają-
ca na integrowaniu treści zawar-
tych w podstawie programowej 
z językiem obcym.

Kształcenie przedmiotowo-języ-
kowego oparte jest na jednocze-

snym przekazywaniu treści z dzie-
dziny nauczanych przedmiotów 
i elementów języka obcego. Uczeń 
ma możliwość  poznania nowych  
pojęć i zagadnień  z różnych dzie-
dzin, np. logistycznych, ekonomicz-
nych wykorzystując  swoją wiedzę 
i zainteresowania w procesie ucze-
nia się języka.

Zarówno uczeń jak i nauczyciel  
przygotowujący materiały na zaję-
cia pobudza swoją wyobraźnie 
i kreatywność.

Wprowadzenie nowych zagad-
nień, odbywa się z zastosowaniem 
różnorodnych metod aktywizują-
cych, np. wykonywanie prostych  
eksperymentów przez uczniów, wy-
konywanie projektów zespoło-
wych, debaty, prezentacje, analizę 
tekstów źródłowych, badanie hipo-
tez, stawianie pytań i szukanie 

w sposób poznawczy-innowacyjny 
odpowiedzi na pytania.  Zajęcia pro-
wadzone metodami CLIL pozwalają 
nabyć praktyczne umiejętności 
i kompetencje, uczą myśleć samo-
dzielnie i nieschematycznie, ale rów-
nocześnie pracować w zespole, a co 
za tym idzie komunikować się efek-
tywnie z innymi członkami zespołu.

Uczniowie wiele zyskują poprzez 
udział w takich lekcjach ponieważ 
są  one bardziej interesujące i moty-
wujące do nauki niż zwykłe zajęcia. 
Dodatkowo lepiej zapamiętują 
przekazany w ten sposób materiał. 
Kolejną zaletą jest poznanie słow-
nictwa, zwrotów związanych 
z przedmiotem nauczania. W tym 
przypadku uczniowie wykorzystują 
język do nauki przedmiotu a nie jak 
to zwykle bywa uczą się samego ję-
zyka. Jednak na początku należy 
pamiętać, że zajęcia mogą  być 
w większym stopniu wyzwaniem 
poznawczym a w mniejszym języ-
kowym, przekazywany materiał na-
uczania na pierwszych lekcjach od-
bywa się przy użyciu najprostszego 
zrozumiałego dla odbiorców słow-
nictwa oraz zwrotów. Stopniowo  
trudność używanego języka  wzra-
sta, zasób słownictwa uczestnika 
zajęć ulega poszerzeniu, jego zro-
zumienie zagadnienia odbywa się 
jakby dwukierunkowo, przy jedno-
czesnym jego coraz większym za-
angażowaniu.

Zajęcia warsztatowe, które od-
bywały się podczas kursu  umożli-
wiły wypracowanie własnych ma-

teriałów, doskonalenie umiejęt-
ności zawodowych i językowych. 
Poza korzyściami zawodowymi 
ten wyjazd dostarczył mi mnó-
stwo przyjemności i satysfakcji 
osobistej, miałam możliwość  
zwiedzania uroczych miejsc m.in. 
Jurassic Coast, Poole, Bournemo-
uth, Londyn. Mam nadzieję, że ko-
lejne lata pozwolą wszystkim na-
uczycielom, którzy uczestniczyli 
w projekcie wykazać się swoją 
wiedzą i kompetencjami w na-
uczaniu przedmiotów ekonomicz-
nych i logistycznych, z zastosowa-
niem języka angielskiego a zwłasz-
cza po utworzeniu klasy z zinter-
growanym nauczaniem przed-
miotów w języku angielskim. Sto-
sowanie bardziej innowacyjnych, 
kreatywnych technik nauczania 
w takiej klasie lub w klasach, 
w których część lekcji odbywać 
się będzie z rozszerzonym zasto-
sowaniem języka angielskiego, 
metod CLIL pozwoli zwiększyć 
atrakcyjność i efektywność pro-
wadzonych zajęć.

Ponadto wpłynie na  rozwój 
międzynarodowej współpracy, 
poprzez wprowadzanie elemen-
tów kulturoznawczych na róż-
nych zajęciach przedmiotowych. 
Zwiększy poczucie tolerancyjno-
ści i otwartości na inne kultury 
i narody, a przede wszystkim przy-
czyni się do  zbudowania wieloję-
zykowego środowiska europej-
skiego w naszej placówce.   

Katarzyna Wawrzak, Małgorzata Jagiełło

Świąteczna atmosfera towarzyszyła wszystkim w 
Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego w ostatnim 
dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. Cho-
inki, stroiki, zapach pierników i kapusty z grzybami 
zapowiadały uroczystą chwilę – łamanie się opłat-
kiem i składanie sobie życzeń. Zgodnie z tradycją 
szkolną najpierw odbyły się wigilie klasowe w gronie 
uczniów i wychowawców.

Szczególne refleksje towarzyszyły klasom matural-
nym, które po raz ostatni przeżywali Wigilię w murach 
naszej szkoły. Miłym akcentem uroczystego dnia była 
akademia, przygotowana przez młodzież pod opieką 
E. Skuzy, A. Popielarskiej i D. Pucha. Zebrani na sali: dy-
rekcja, nauczyciele i młodzież obejrzeli Jasełka w wy-
konaniu uczniów z klas: II a, b, c, e, f oraz III c, d, e. Wśród przywołanych postaci nie zabrakło tych naj-

ważniejszych: Marii, Józefa, Dzieciątka, Trzech Króli, 
Pasterzy i oczywiście Heroda i Diabła. Połączenie tra-
dycji z unowocześnioną formą humorystyczną przy-
niosło pożądany efekt, czyli refleksję ale i szczery 
śmiech do łez. Oczywiście nie zabrakło też bożonaro-
dzeniowych kolęd, a na wieczerzy wigilijnej tym ra-
zem w gronie dyrekcji, nauczycieli oraz naszych eme-
rytowanych kolegów i koleżanek smacznych potraw, 
życzeń, uścisków  i dobrych humorów.

Kolejna Wigilia i Boże Narodzenie wpisały się w hi-
storię naszej szkoły i jednocześnie stały się zapowie-
dzią następnego Nowego Roku 2016.

Jolanta Wieloch

11 grudnia 2015r odbył się w na-
szej szkole XI Dzień Fizyki. Tematy-
ka Dnia związana była z obchoda-
mi  Międzynarodowego Roku 
Światła 2015, ogłoszonego przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych. 

Na rok 2015 przypadały rocznice 
kilku ważnych wydarzeń nauko-
wych, związanych ze światłem 
oraz technologią świetlną: Opisa-
nie zasad optyki przez Ibn Al Hay-
thema w 1015 r.; Przedstawienie fa-
lowej natury światła przez Augu-
styna-Jeana Fresnela w 1815 r.; Opi-
sanie fal elektromagnetycznych 
przez Jamesa Clerka Maxwella 

w 1865 r.; Opisanie światła w cza-
sie i przestrzeni przez Alberta Ein-
steina w jego szczególnej teorii 
względności – w 1915 r.; Osiągnię-
cia Charlesa Kao dotyczące wyko-
rzystania światłowodów do celów 
telekomunikacyjnych – w 1965 r. 

Z tej okazji został zorganizowa-
ny Szkolny Konkurs pt: ,,Światło 
w aparacie, światło na plakacie”. 
Podczas Dnia Fizyki  ogłoszono 
wyniki konkursu, a w pracowni fi-
zycznej zorganizowano wystawę 
prac konkursowych. 

Pierwsze miejsce zajęła Ewelina 
Huras – uczennica klasy I B TL, dru-
gie Andżelika Bernard – uczennica 
klasy IB TL, a trzecie Sandra Czer-
wik również z klasy IB TL. 

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy. W Dniu Fizyki dodatkowo 
uczniowie klas pierwszych obej-
rzeli film pt: ,,Granice światła”.

Katarzyna Organa,  Agnieszka Zarębska
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Rozmowa z Kariną Badurą

Marzę, by w przyszłości 
zostać aktorką…

Nasi laureaci

Olimpijczycy  
na start!

Liceum Słowackiego siedzibą Komitetu Okręgowe-
go  I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeń-
stwie i I  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej.

Dwunastego grudnia w na-
szej szkole miał miejsce etap 
okręgowy I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Społeczeń-
stwie. Do naszej szkoły w so-
botę zjechało się dwudziestu 
jeden  uczniów z różnych szkół, 
nasze liceum reprezentowało 
dwoje uczniów: Małgorzata 
Mróz i Bartosz Paczyński (oboje 
z IIa).  Uczniowie naszej szko-
ły świetnie odnaleźli się w roli 
gospodarzy – przywitali gości 
drobnym poczęstunkiem. Póź-
niej rozpoczęła się pierwsza 
część drugiego etapu olimpiady 
– test wielokrotnego wyboru. 
Przed rozpieczętowaniem ko-
pert z testami, do uczestników 
przemówił Szymon Giżyński – 
poseł na Sejm RP. 

Do drugiej części etapu 
okręgowego przeszło pięciu 
uczniów, z czego czworo uzy-
skało tytuł laureata i awanso-
wało do trzeciego etapu Olim-
piady. Pierwsze miejsce przy-
padło Cezaremu Marciniakowi 
z II LO im. A. F. Modrzewskiego 
w Rybniku. Otrzymał on bilet 

do Brukseli ufundowany przez 
Jadwigę Wiśniewską – poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Do 
trzeciego etapu dostała się tak-
że uczennica naszej szkoły Mał-
gorzata Mróz z klasy II a oraz 
Bartosz Modzelewski z II LO im. 
A. F. Modrzewskiego w Ryb-
niku i Anna Niedbała z Liceum 
Ogólnokształcącego m. Mari 
Skłodowskiej-Curie w Koziegło-
wach. Każdy z pięciu uczestni-
ków otrzymał nagrodę książko-
wą ufundowaną przez poseł Ja-
dwigę Wiśniewską.  Laureatom 
gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia w dalszych potycz-
kach w olimpiadzie. Trzymamy 
kciuki za naszą Małgosię. 

A już 8.01.2016 r. w murach 
Słowackiego okręgowy etap 
I  Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Historycznej – jednym 
z 33 uczestników wyłonionych 
w drodze eliminacji szkolnych 
będzie Jakub Kmieć z kl.IIa – 
życzymy powodzenia!

Natalia Albrychiewicz, 
Maja Tomczyk 

kl. I b

Karina Badura jest uczennicą kl. III b I LO 
im.J.Słowackiego w Częstochowie. Już w pierw-
szej klasie liceum wzięła udział warsztatach te-
atralnych prowadzonych przez częstochowski Te-
atr Niezależny Tlen, tam też poznała Julię Liszew-
ską, która zaproponowała jej współpracę. Razem 
z Julią stworzyła monodram pt.” 1000 pengo” na 
podstawie książki węgierskiej pisarki Klary Feher 
pt.” No cóż za moich czasów...”. Słowackiej pu-
bliczności znana jest z wielu kreacji aktorskich. 

Dzisiejsza rozmowa z Kariną sprowokowa-
na jest zwycięstwem kwartetu ze Słowackiego 
w Regionalnym Przeglądzie Małych Form Te-
atralnych i Wokalnych w Języku Angielskim MaD 
Teens Festival. 

Zastanawialiśmy się jak nazwać naszą grupę, 
bo wcześniej nie pracowaliśmy w czwórkę. Na-
zwa nawiązuje do tematyki spektaklu, którego 
bohaterami są nałogowi palacze, a że spektakl był 
grany w języku angielskim grupa została nazwa-
na „Chain - smokers”. Wszyscy (Natalia Pałyga, 
Piotrek Kramer, Krzysztof Cybulski i ja) jesteśmy 
członkami szkolnego koła teatralnego, więc mie-
liśmy już okazję pracować wspólnie w większej 
grupie. Występ w tym składzie był dla nas debiu-
tem. Sztuka pokazuje czwórkę młodych ludzi po 
pogrzebie własnego ojca – nałogowego palacza. 
Jego dzieci, w które się wcieliliśmy, także są ofia-
rami nałogu i wcale tego nie żałują, wręcz prze-
ciwnie pokazują na wiele sposobów, w różnych 
sytuacjach, jak palenie papierosów jest modne, 
wytworne i stanowi wręcz nieodłączną część 
przeżywania szczególnych chwil w życiu. Przełom 
następuje dopiero, gdy papierosy pokazują swoją 
„czarną stronę mocy” i gdy bohaterowie uświa-
damiają sobie, że mogą nie podołać wyzwaniu, ja-

kim jest porzu-
cenie nałogu. 
Przygotowania 
do występu 
trwały kilka ty-
godni. Ostatnie 
dni były bardzo 
i n te n sy w n e , 
c h c i e l i ś m y, 
żeby wszyst-
ko było na jak 
n a j w y ż s z y m 
poziomie i my-
ślę, że nasze 
z w y c i ę s t w o 
tego dowiodło. 
Największym 
w y z w a n i e m 
dla nas było 
dopracowanie elementów, w których musieliśmy 
grać „na zakładkę” oraz fragmentu muzycznego 
- wymienialiśmy marki papierosów do rytmu wy-
dawanego przez zapalniczki. Reżyserem (jak rów-
nież aktorem) był Piotr Kramer, odpowiedzialny 
za wygląd i charakter  spektaklu, a w rezultacie 
za efekt końcowy całej pracy. Myślę, że spisał się 
świetnie w swej podwójnej roli, za co należą mu 
się podwójne brawa. Ja, Natalia i Krzysztof byli-
śmy aktorami i słuchaliśmy naszego reżysera, cza-
sem dorzucając swoje pomysły i uwagi. Poziom 
przeglądu był zróżnicowany, jeżeli mogę wyrazić 
swoje zdanie to myślę, że prezentacje wokalne 
stały na wysokim poziomie a z prezentacjami 
teatralnymi było różnie. Sporo spektakli stało 
na dużo niższym poziomie od naszego, nie tylko 
ze względu na poziom gry aktorskiej i zaangażo-
wania ale także na poziom języka angielskiego, 
w którym konkurs się odbywał. 

Udział w przeglądzie był świetną zabawą i  oka-
zją do kolejnego sprawdzenia się w roli aktora a ja 
od wielu lat marzę o tym, by zostać w przyszłości 
aktorką i grać zawodowo. Mam nadzieję, że uda 
mi się zrealizować mój plan .

W przeglądzie nie tylko zespół „Chain - smo-
kers” odniósł sukces, jury nagrodziło także soli-
stów naszego liceum: Dominika Szymczyk zajęła 
I miejsce a Paulina Krawczyk III.

Wszystkim gratulujemy!

Podsumowanie konkursu Kochaj, nie bij!

Przemoc to zło, z którym możesz wygrać
Hasło, które towarzyszyło tego-

rocznej konferencji organizowanej 
przez Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w Częstochowie, do-
skonale diagnozuje najważniejsze 
problemy współczesnego społeczeń-
stwa.

W sali widowiskowej liceum „Sło-
wackiego” 21 grudnia 2015 r. odbyło 
się podsumowanie konkursu organi-
zowanego przez Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka w Częstocho-

wie  i Miejską Świetlicę Środowisko-
wą. Konkurs został  zorganizowany 
w 20. rocznicę powstania komitetu 
i przewodniczyło mu hasło: „Kochaj, 
nie bij!”. W ramach projektu zorgani-
zowana była także konferencja pod 
tym samym tytułem, w której udział 
wzięli min. Rzecznik Praw Dziecka – 
Marek Michalak, a także telewizyjna 
„Superniania”, a przede wszystkim 
psycholog, Dorota Zawadzka. Salę te-
atralną I LO wypełnili liczni goście, 
wśród zaproszonych znalazły się wła-

dze miasta, komendant częstochow-
skiej policji, radni, a także osoby waż-
ne dla KOPD oraz członkowie szkolne-
go koła politologicznego „Entropia”. 
Oprócz nagród konkursowych zostały 
wręczone także okolicznościowe me-
dale. Takie spotkania są świetną oka-
zją do wymiany poglądów i doświad-
czeń. Przede wszystkim jednak uświa-
damiają konieczność mówienia 
o przemocy i traktowania jej jako jaw-
nego przejawu łamania prawa.

Aleksandra Cierniak IIa
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Najważniejsze zmiany

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków
Sejm przyjął poselski pro-

jekt nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty, który 
zakłada m.in. podwyższenie 
obowiązku szkolnego do 
siedmiu lat.

– Nikt w tej ustawie nikomu 
niczego nie zakazuje, ustawa 
stwarza wolność i możliwości – 
podkreśliła minister edukacji 
narodowej Anna Zalewska na-
wiązując do decyzji rodziców 
w sprawie wieku, w którym ich 
dzieci rozpoczynają edukację. 
Podkreśliła, że proponowane 
w projekcie zapisy przewidują 
najprzeróżniejsze sytuacje. – 
Chcemy wspierać rodziców, 
dzieci, nauczycieli i organy 
prowadzące w tym, by ten pro-
ces jak najszybciej odwrócić, 
bo to co zrobił poprzedni rząd 
z sześciolatkami to była kata-
strofa – dodała mówiąc o po-
wrocie do wcześniejszych roz-
wiązań. – Chcemy w tym wes-
przeć samorządy i zapraszamy 
do debaty – podkreśliła.

Wprowadzone w ustawie 
zmiany zakładają: przywróce-
nie obowiązku szkolnego dla 
dzieci siedmioletnich, prawa 
do rozpoczęcia edukacji szkol-
nej od szóstego roku życia, 
obowiązku przedszkolnego dla 
dziecka 6–letniego, prawa 
dziecka w wieku od 3 do 5 ro-
ku życia do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego, 
wzmocnienia roli kuratora 
oświaty.

Obowiązek szkolny dla 
dzieci 7–letnich i prawo do 

edukacji szkolnej dla 
6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku 
szkolnego 2016/2017 obowiąz-
kiem szkolnym będą objęte dzie-
ci od 7 roku życia. Dziecko 6-let-
nie będzie miało prawo do rozpo-
częcia nauki w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej o ile korzy-
stało z wychowania przedszkol-
nego w roku szkolnym poprze-
dzającym rok szkolny, w którym 
ma rozpocząć naukę w szkole. 
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęsz-
czało do przedszkola, rodzice 
również będą mogli zapisać je do 
pierwszej klasy. W takim przy-
padku niezbędna jednak będzie 
opinia z poradni psychologiczno 
– pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole pod-
stawowej.

Ponowne zapisanie dziecka 
do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły 
do szkoły jako sześciolatki i na-
trafiły na problemy adaptacyjne 
i trudności w szkole, wnosili 
o wprowadzenie rozwiązań, które 
złagodziłyby proces wcześniejsze-
go objęcia ich dzieci obowiązkiem 
szkolnym. Dlatego wprowadzono 
w ustawie przepisy przejściowe 
odnoszące się do roku szkolnego 
2015/2016 oraz 2016/2017.
l Dzieci urodzone w 2009 r., któ-

re są już w szkole w roku szkol-
nym 2015/2016, będą mogły 
na wniosek rodziców – konty-

nuować naukę w pierwszej kla-
sie szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2016/2017. Rodzic 
musi złożyć stosowny wniosek 
do dyrektora szkoły do 31 mar-
ca 2016 r. Dziecko nie będzie 
podlegało klasyfikacji rocznej, 
a tym samym promowaniu do 
klasy drugiej; jeżeli rodzice zde-
cydują, że ich dziecko będzie 
kontynuować naukę w klasie 
pierwszej w szkole, do której 
uczęszcza, wobec tego dziecka 
nie będzie przeprowadzane po-
stępowanie rekrutacyjne.

l Dzieci urodzone w I połowie 
2008 r., które w roku szkolnym 
2015/2016 chodzą do klasy II 
szkoły podstawowej, na wnio-
sek rodziców, złożony do 31 
marca 2016 r., będą mogły – 
w roku szkolnym 2016/2017 
kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
Dzieciom, które mają orzecze-

nie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego będzie można odroczyć 
obowiązek szkolny, jednak nie 
dłużej niż do końca roku szkol-
nego w tym roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 
9 lat. W tym przypadku dziecko 
będzie kontynuowało przygoto-
wanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2016 r. obo-

wiązkiem przedszkolnym będą 
objęte dzieci 6-letnie. Natomiast 
wszystkie dzieci 4- i 5-letnie 
mają mieć zapewnione miejsce 
realizacji wychowania przed-
szkolnego, a od 1 września 2017 
r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształ-
cenie oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
w przedszkola zostanie przesu-
nięte z 1 września 2016 r. na 1 
września 2019 r. Umożliwi to 
organom prowadzącym lepsze 
przygotowanie się do przekształ-
cenia oddziałów przedszkolnych 
w przedszkola. Decyzje dotyczą-

ce ewentualnej likwidacji od-
działów przedszkolnych będą 
mogły być poprzedzone wnikli-
wą analizą potrzeb w zakresie 
wychowania przedszkolnego, 
uwzględniającą tendencje de-
mograficzne po wdrożeniu 
wprowadzanych rozwiązań pro-
rodzinnych.

Wybór kuratora oświaty
Kurator oświaty będzie powo-

ływany i odwoływany przez mi-
nistra edukacji w drodze kon-
kursu ogłoszonego przez woje-
wodę. Na wniosek kuratora 
oświaty i po zasięgnięciu opinii 
wojewody, minister edukacji bę-
dzie powoływał i odwoływał wi-
cekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora 
oświaty

Przywrócona została kontrola 
kuratorów oświaty nad działa-
niami samorządów w kształto-
waniu sieci szkół i przedszkoli. 
Ustalenie przez radę gminy sieci 
publicznych przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolne-
go będzie możliwe po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora 
oświaty. Także decyzja o likwi-
dacji lub przekształceniu przed-
szkola, szkoły lub placówki pro-
wadzonej przez samorząd bę-
dzie zależała od uzyskania pozy-
tywnej opinii organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny.

kg
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X edycja Piłkarskiej Gwiazdki
Już w najbliższą sobotę w Hali 

Sportowej Częstochowa odbę-
dzie X – jubileuszowa – edycja 
Piłkarskiej Gwiazdki. Jak zwykle 
organizatorzy przygotowali moc 
atrakcji, nie tylko sportowych. 
Oficjalne rozpoczęcie przewi-
dziano na godzinę 18.

Oczywiście punktem głównym 
imprezy będzie turniej piłkarski. 
W tym roku oprócz stałych by-
walców, czyli gospodarzy RKS 
Raków i Reprezentacji Piłkarskiej 
Gwiazdki wystąpią cztery inne 
zespoły. Wśród nich można zna-
leźć drużynę złożoną z obecnych 

zawodników T-Mobile 
Ekstraklasy (o składzie personal-
nym piszemy na dalszych stro-
nach naszego dodatku), a także 
Reprezentację Dziennikarzy. 
Piątym zespołem będzie I-ligowe 
Zagłębie Sosnowiec, które jest 
rewelacją tego sezonu na zaple-
czu ekstraklasy. Stawkę uzupełni 
ekipa wyłoniona drogą kwalifika-
cji, tym razem będzie to amator-
ska drużyna Furnipolu.

Oprócz emocji sportowych 
częstochowianie będą świadka-
mi występów artystycznych. Dla 
najmłodszych przygotowano 
specjalne strefy zabawy. Starsi 

uczestnicy Piłkarskiej Gwiazdki 
na pewno znajdą cos dla siebie.

Organizatorzy zdecydowali się, 
że jubileuszowa edycja odbędzie 
się w nowoczesnej Hali Sportowej 
Częstochowa. Będzie to trzecia 
Piłkarska Gwiazdka, która zagości 
na ulicy Żużlowej. Patrząc na fre-
kwencje podczas poprzednich 
imprez była to słuszna decyzja i 
wszyscy mają nadzieję, że i tym 
razem będzie podobnie. W końcu 
to największa impreza piłkarska 
w naszym regionie.

Przez dekadę Piłkarskiej 
Gwiazdki przewinęło się wielu 
znanych uczestników. Pod Jasną 

Górę zawitali między innymi: 
Jakub Błaszczykowski, Jakub 
Rzeźniczak, Piotr Świerczewski, 
Ireneusz Jeleń, czy Jerzy Brzęczek. 
W tym roku równiez nie zabrak-
nie rozpoznawalnych postaci pol-
skiej piłki.

Coroczne spotkania w 
Częstochowie na stałe wpisały 
się do kalendarza sportowych 
imprez towarzyskich, które od-

bywają się w okresie zimowym. 
Poprzednie edycje odbywały 
się w grudniu, jednak tym ra-
zem zdecydowano się na ter-
min styczniowy. - Ekstraklasa 
grała w tym sezonie praktycz-
nie do Świąt Bożego 
Narodzenia, podobnie jak ligi 
europejskie. Dlatego zdecydo-
waliśmy się przesunąć Piłkarską 
Gwiazdkę na początek nowego 
roku, jednak pozostajemy przy 
atmosferze świątecznej. 
Przygotowaliśmy wiele atrakcji 
dla kibiców w każdym wieku, 
dlatego mam nadzieje, że so-

botni wieczór będzie dla czę-
stochowian niezpomniany - ko-
mentuje prezes RKS Raków 
Krzysztof Kołaczyk.

Bilety na X Piłkarską Gwiazdkę 
będzie można nabywać w kasie 
Hali Sportowej Częstochowa w 
sobotę od godziny 16. Ceny 
kształtują się następująco: bilet 
normalny - 15 złotych, bilet ro-
dzinny, na który mogą wejść 
dwie osoby dorosłe i dwie osoby 
poniżej 18 roku życia - 29 zło-
tych. Dzieci do 12 roku życia 
wchodzą na halę za darmo.

HARMONOGRAM IMPREZY:

17:00 – Otwarcie kasy biletowej

17:00 – Zbiórka drużyn Akademii Raków

17:30 – Rozpoczęcie zabaw na terenie Hali Sportowej 
Częstochowa

18:00 – Uroczyste otwarcie X Jubileuszowej Piłkarskiej 
Gwiazdki

18.15 – 21.00 – Turniej piłkarski i występy artystyczne

Ceny biletów: 
Bilet normalny – 15 złotych 
Bilet rodzinny – 29 złotych (2 osoby dorosłe + 2 osoby poniżej 18 lat 
Dzieci do lat 12 – wejścia za darmo

Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa

Więcej szczegółów: www.rksrakow.pl

Hala Sportowa Częstochowa, sobota 9 stycznia, godz. 1800



Dziennikarze sportowi 
zagrają na  

Piłkarskiej Gwiazdce
Tym razem nie będą opisywać 

wydarzeń boiskowych, a sami 
wezmą udział w sportowych 
zmaganiach. Reprezentacja Pol-
ski Dziennikarzy wystąpi pod-
czas Piłkarskiej Gwiazdki.

Znani z telewizji i internetu 
dziennikarze staną do rywaliza-
cji w sobotnim turnieju, który 
jest główną atrakcją X edycji 
Piłkarskiej Gwiazdki.

W kadrze na sobotnie zawo-
dy znaleźli się między innymi 

dziennikarze NC+ Cezary Ol-
brycht i Michał Walkiewicz, 
a także Polsatu Sport Marcin 
Lepa i Mariusz Walkiewicz.

Jak sobie poradzą dziennika-
rze w konfrontacji z byłymi re-
prezentantami Polski i obecny-
mi piłkarzami naszej Ekstrakla-
sy, a także drużynami Zagłębia 
i Rakowa? Przekonamy się 
o tym 9 stycznia w Hali Sporto-
wej Częstochowa. Poczatek X 
edycji Piłkarskiej Gwiazdki 
o godzinie 18.

Furnipol wygrał 
kwalifikacje

Drużyna Furnipolu zwycięży-
ła w turnieju kwalifikacyjnym 
do X edycji Piłkarskiej Gwiazdki. 
W finale ta drużyna pewnie po-
konała Wiśnia Team 6:1.

W niedzielnych zawodach 
uczestniczyło 16 drużyn podzie-
lonych na 4 grupy. Zwycięzcy 
grup spotykali się półfinałach. 
W porannych zmaganiach naj-
lepsi okazali się: Luminex (grupa 
A) oraz Wiśnia Team (grupa B). 
W konfrontacji tych zespołów 
w 1/2 finału górą byli ci drudzy, 
którzy wygrali 1:0.

Do najlepszej czwórki turnieju 
z grupy C awansował astar.czest.
pl Sieradzki BHP BIC Karnisze, 
mający w składzie kilku zawod-
ników, którzy zwyciężyli jako 
Drog-Bud w poprzedniej edycji 
zawodów. Z kolei w grupie D naj-
lepszy okazał się Furnipol, w któ-
rym występował między innymi 
dobrze znany wszystkim kibicom 
Rakowa - Eryk Krupa. Półfinał 
z udziałem obydwóch zespołów 
był bardzo zaciętym pojedynki, 
a rozstrzygnięcie poznaliśmy do-
piero w ostatnich sekundach do-
grywki. Wtedy to właśnie Krupa 
wyszedł sam na sam z bramka-

rzem astaru i zapewnił sobie 
oraz swoim kolegom z zespołu 
udział w finale.

W bezpośredniej walce o prze-
pustkę na turniej Piłkarskiej 
Gwiazdki od początku pojedynku-
Furnipol kontrolował przebieg wy-
darzeń na parkiecie. Po 20 minu-
tach gry na tablicy świetlnej wid-
niał rezultat 6:1 dla Furnipolu.

Warto podkreślić, że dzisiejsze 
zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie, a na boisku pojawiło się 
kilku znanych z występów w klu-
bach z regionu zawodników.

Turniej dzięki uprzejmości 
władz Klubu Sportowego Stradom 
i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 
21 mógł się odbyć na sali gimna-
stycznej przy ulicy Sabinowskiej.

Wyniki:
Zwycięzcy grup:

Grupa A: Luminex
Grupa B: Wiśnia Team
Grupa C: Astar.czest.pl
Grupa D: Furnipol
Półfinały:
Luminex – Wiśnia Team 0:1
Astar.czest.pl – Furnipol 0:1  

(po dogrywce)

Finał:
Wiśnia Team – Furnipol 1:6

Pierwszoligowiec 
zagra na turnieju

Jedną z drużyn, które wystą-
pią 9 stycznia podczas 10. edy-
cji Piłkarskiej Gwiazdki będzie 
Zagłębie Sosnowiec.

- Dwa lata temu na turniej 
zaprosiliśmy GKS Katowice i byli-
śmy z tej decyzji zadowoleni. 
Dlatego w tym roku zdecydowa-
liśmy się żeby do Częstochowy 
przyjechało Zagłębie. Kibice obu 
drużyn darzą się szacunkiem, 
a poza tym kluby też mają ze 
sobą bardzo dobre relacje. W ra-
mach rewanżu Raków również 
pojedzie do Sosnowca na turniej 
organizowany przez Zagłębie. 

Wiemy, że pod Jasną Górę przy-
jedzie liczna grupa fanów czer-
wono-zielono-białych, dlatego 
atmosfera w Hali Sportowej 
Częstochowa będzie na pewno 
gorąca – argumentuje prezes 
Rakowa Krzysztof Kołaczyk.

Zagłębie to aktualny benia-
minek I ligi. Po rundzie jesiennej 
podopieczni Artura Derbina 
i Roberta Stanka zajmują 3. 
miejsce w tabeli. W zeszłym se-
zonie nasze zespoły mierzyły się 
dwukrotnie. Na Limanowskiego 
padł remis 1:1, a w Sosnowcu 
górą byli gospodarze, którzy 
zwyciężyli 3:1.

Gwiazdy Ekstraklasy  
pod Jasną Górą

Piłkarze Piasta Gliwice dołą-
czą do drużyny Ekstraklasy, któ-
ra wystąpi podczas Piłkarskiej 
Gwiazdki.

Mowa o Kamilu Vacku i Radosła-
wie Murawskim. Pierwszy z nich to 

Starzy dobrzy znajomi
Co roku na turniej przyjeżdża 

grupa piłkarzy, przyjaciół Rako-
wa, która tworzy drużynę Re-
prezentacja Piłkarskiej Gwiazd-
ki. Znajdują się w niej przede 
wszystkim znani zawodnicy, któ-
rzy swoje kariery już zakończyli.

Trzon zespołu tworzą Dariusz 
Gęsior, Marek Citko, Marek 
Wleciałowski, Andrzej Kobylań-
ski i Artur Płatek - obecnie 
scout Borusii Dortmund. Bram-
ki PG niezmiennie będzie bronił 
Piotr Lech, mający ponad 300 
występów ligowych.  Drużyną 

dowodzi niezmiennie grający 
trener i organizator imprezy 
Krzysztof Kołaczyk.

Wśród pozostałych graczy 
zwraca uwagę potwierdzona 
obecność Macieja Żurawskiego 
- byłego reprezentanta Polski, 
zawodnika Wisły Kraków i Celti-
cu Glasgow. - Obecność Maćka 
na pewno będzie dla nas dużym 
wmocnieniem. Oczywiście to 
turniej towarzyski, jednak każdy 
chce wygrać, dlatego na pewno 
nie będziemy odpuszczać. Wie-
lu zawodników z naszego zespo-
łu gra z nami od początku, dla-

tego będziemy zgrani i groźni 
dla każdego zespołu - zapowia-
da Krzysztof Kołaczyk.

Reprezentacja Piłkarskiej 
Gwiazdki będzie zapewne naj-
bardziej doświadczoną i najle-
piej przygotowaną pod wzglę-
dem taktycznym drużyną. 
W końcu w składzie znaleźli 
się były selekcjoner reprezen-
tacji Polski, a obecnie trener 
Ruchu Chorzów - Waldemar 
Fornalik, a także Radoslav La-
tal, który obecnie prowadzi li-
dera T-Mobile Ekstraklasy Pia-
sta Gliwice.

aktualnie jeden z najlepszych za-
wodników naszej ligi i lider ze-
społu z Gliwic. 28-letni czeski 
pomocnik swoją bardzo dobrą 
postawą wzbudził zainteresowa-
nie między innymi Legii Warsza-
wa i Lecha Poznań.

Z kolei Murawski to kapitan 
Piasta, który wystąpił w 20 
meczach ligowych w obecnym 
sezonie i zdobył jedną bramką. 
Podobnie jak Vacek jest wio-
dącą postacią aktualnego lide-
ra T-Mobile Ekstraklasy.

Wraz z piłkarzami do Często-
chowy przyjadą także: trener 
Radoslav Latal oraz asystent 
czeskiego szkoleniowca Bogdan 
Wilk, którzy z kolei wystąpią 
w zespole Piłkarskiej Gwiazdki.

Pod Jasną Górą pojawią się 
także inni zawodnicy z T-Mobi-
le Ekstraklasy. Z Jagiellonii Bia-
łystok przyjadą bramkarz 
Krzysztof Baran oraz Piotr To-
masik.

Delegację Ruchu Chorzów bę-
dzie tworzyć Tomasz Podgórski 
i bardzo dobrze znany wszyst-
kim kibicom Rakowa Artur Le-
nartowski. - Dla mnie Piłkarska 
Gwiazdka na stałe wpisała się 
do kalendarza piłkarskiego. Tro-
chę się obawiałem, że stycznio-
wy termin uniemożliwi mi wy-
stęp. Jednak okazało się, że bę-
dę mógł wystąpić przed często-
chowskimi kibicami. Zresztą 
w drużynie Piłkarskiej Gwiazdki 
będzie trener Ruchu Waldemar 
Fornalik, który też jest stałym 
gościem na tej imprezie powie-
dział – Artur Lenartowski.

Z innego śląskiego klubu – 
Górnika Zabrze - do ekipy Eks-
traklasy dołączą Aleksander 
Kwiek i Adam Danch. Oczywi-
ście nie może też zabraknąć 
Mariusza Przybylskiego.

Podczas zawodów pojawią się 
także przedstawiciele Podbeski-
dzia Bielsko-Biała.



Emocje nie tylko 
piłkarskie

Moc darmowych zabaw  
i atrakcji dla dzieci!

Tegoroczna, dziesiąta edycja Piłkarskiej Gwiazdki za-
powiada się niezwykle emocjonująco nie tylko pod 
względem sportowym. Najmłodsi uczestnicy naszej, 
utrzymanej w świątecznym nastroju, imprezy z całą 
pewnością znajdą coś dla siebie! 

Tuż po wejściu do Hali Sportowej Częstochowa młodsze 
dzieci będą mogły bawić się na dmuchanych zamkach 
i placach zabaw a także skorzystać z mini szkolenia piłkar-
skiego przeprowadzanego przez trenerów Rakowa. Star-
sze dzieci i młodzież z pewnością zainteresuje otwarty 
turniej w Fifa na konsolach Xbox One oraz możliwość 
sprawdzenia swojego refleksu i umiejętności piłkarskich 
w ramach treningu Quick-Feet. 

Liczne atrakcje czekają również na płycie boiska. Oprócz 
śledzenia wyników turnieju, śmiałkowie spróbują swoich sił 
w ujeżdżaniu mechanicznego byka oraz doświadczą, co 
oznacza lot bezwładnościowy i przeciążenie 3G, gdy jeste-
śmy unieruchomieni w urządzeniu zwanym żyroskopem.  
Siłomierz kopacz to kolejna atrakcja, którą oferujemy 
wszystkim uczestnikom Piłkarskiej Gwiazdki. Jest to urządze-
nie mierzące prędkość kopniętej piłki, składające się z na-
dmuchiwanej bramki oraz specjalnego radaru, który doko-
nuje pomiaru. Naszą imprezę swoją obecnością gościnnie 
uświetni Święty Mikołaj, który specjalnie dla nas opóźnił 
swój powrót na Biegun Północny. 

Pierwsze piętro będzie miejscem zabaw artystycznych 
i ruchowych. Rodzice, którzy przyjdą ze swoimi najmłod-
szymi pociechami, mogą liczyć na zabawy organizowane 
przez wychowawców pracujących w Socatots. Dzieci 
spragnione ruchu skorzystają z pewnością ze stacji fitness 
przygotowanych przez instruktorów CSR Scout. Kreatyw-
ność najmłodszych rozwijać będą podczas malowania 
kredkami oraz artystycznego malowania twarzy wycho-
wawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 
5 w Częstochowie. Nie zabraknie również skręcania w fan-
tazyjne kształty czerwono-niebieskich balonów oraz gi-
gantycznych baniek mydlanych.

Wszyscy kibice, którzy śledzić będą 
na parkiecie poczynania drużyn, mogą 
liczyć również na inne atrakcje, które 
umilą im sobotnie popołudnie. Szcze-
gólnym zainteresowaniem męskiej 
części widowni będzie się cieszyć po-
kaz zespołu Cheerleaders Bełchatów. 
Dziewczyny zaprezentują się w dwóch 
układach tanecznych, obok których 
nie będzie można przejść obojętnie.

Kolejną atrakcją w turniejowej prze-
rwie będzie niezwykły pokaz i animacje 
Freestyle Football w wykonaniu człon-
ków grupy R-Style: Adriana Franca i Ka-
liny Matysiak. Nasi artyści są specjali-
stami w swojej dziedzinie, brali udział 

w wielu zawodach sportowych, z któ-
rych wracali z głównymi nagrodami. 
Adrian został Mistrzem Polski w katego-
rii Show 2015 i Wicemistrzem Świata 
w kategorii Show 2014, z kolei Kalina 
może się pochwalić osiągnięciem Mi-
strzostwa Polski w kategorii Female 
Battles 2015 oraz zdobyciem brązowe-
go medalu w Otwartych Mistrzostwach 
Świata w kategorii Feamle Battles 2015. 
Szykuje się emocjonujący pokaz.

Nie możemy również zapomnieć 
o dwóch drużynach Akademii Raków 
z roczników 2003 i 2007, bez których 
z pewnością nie udałoby zwyciężyć 
Klubowi w budżecie obywatelskim 
2016. W przerwie turnieju zostaną 

wręczone nagrody, którymi Zarząd 
Klubu chce uhonorować swoich pod-
opiecznych.

Powodem do śmiechu będzie rów-
nież zorganizowany na płycie głównej 
mecz Bubble Football. Dla osób, które 
nie znają tej dyscypliny, będzie to 
z pewnością fantastyczna zabawa. Za-
wodnicy grają w specjalnych kulach wy-
pełnionych powietrzem, a próby ode-
brania piłki przeciwnikowi kończą się 
często spektakularnymi i nieoczekiwa-
nymi zbiegami wydarzeń. Po zakończe-
nia tego nietypowego spotkania śmiał-
kowie będą mogli spróbować swoich sił 
w tej dyscyplinie w bocznej sali gimna-
stycznej.



Sponsorzy Piłkarskiej Gwiazdki
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płych śniadań. Niech to będzie 
owsianka, jajecznica czy pełno-
ziarniste tosty – dobry posiłek 
na starcie zapewni organizmowi 
siłę do działania. Zimą szczegól-
nie ważne jest spożywanie 
wzmacniającego odporność cyn-
ku (ciemne pieczywo, kasze, 
pestki dyni) oraz zdrowych tłusz-
czy (oliwa z oliwek, olej sezamo-
wy, tłuszcze zawarte w rybach). 
Brak słońca często kiepsko wpły-

wa na samopoczucie. W tym ce-
lu warto szczególnie zadbać 
o przyjmowanie odpowiednich 
ilości potasu (m.in. pomidory), 
żelaza (buraki, brokuły, szpinak, 
jarmuż, jabłka, jajka) oraz ma-
gnezu (gorzka czekolada, bana-
ny, soja, orzechy). Należy także 
systematycznie uzupełniać braki 
wit. C (papryka, kapusta, cytru-
sy, aronia, owoce dzikiej róży).

ad

Maciej Musiorski

Nasza piekarnia
od roku 1938

wypieka 
zdrowe pieczywo

wed³ug 
staropolskich

receptur,
bez polepszaczy 

i konserwantów.

SALA RESTAURACYJNO-BANKIETOWA
Organizujemy:

 IMPREZY

   OKOLICZNOŒCIOWE:

   wesela

   chrzciny

   komunie

 KONFERENCJE

 IMPREZY FIRMOWE

 WIECZORKI 

    TEMATYCZNE







Zapewniamy:

mi³¹ atmosferê

wykwintn¹ 
kuchniê

fachow¹ 

obs³ugê

parking

ogród

rzutnik

 

 

 

 

 

 

tel. 600 144 208
ul. 1 Maja 40 b

www.tango-sala.pl

Chociaż już od kilku lat zimy 
są dla nas wyjątkowo łagodne, 
to niższe temperatury, wiatr 
i śnieg są prawdziwym wyzwa-
niem dla każdego organizmu. 
Jak przetrwać do wiosny? Klu-
czem do zachowania zdrowia 
jest odpowiednia dieta.

Szczególnie zimą wskazane 
jest spożywanie porządnych, cie-

Co na talerzu?

Zimowe menu
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Fibaro�Wall�Plug

Jedyny�w�mieście�dystrybutor

kontakt@digiset.pl����tel.�534�539�104,�534�539�105

Instalacja

Serwis

Częstochowa na pierwszym miejscu

Świetlista rywalizacja 29 miast
W  akcji  „Świeć  się  z  Energą” 

każde województwo ma  już  swo-
ich miejskich reprezentantów. Ze 
śląskiego  startuje  29  miast.  Re-
gionalna  rywalizacja  może  być 
naprawdę  zacięta,  gdyż  termin 
zgłaszania  kandydatów  minął  6 
stycznia,  natomiast  głosy  odda-
wać  można  w  pierwszym  etapie 
plebiscytu  tylko  do  11  stycznia. 
W  tej  chwili, wśród  lokalnych  li-
derów  w  naszym  województwie 
niepokonana  jest  Częstochowa, 
na którą oddano ponad 5000 gło-
sów.  Dużą  popularnością  cieszy 
się  także  Bielsko-Biała,  zeszło-
roczny  wojewódzki  zwycięzca. 
Ostatnie miejsce na podium zaj-
mują Gliwice, a Katowice – stoli-
ca województwa jest czwarta. Kto 
wygra  świetlną  rywalizację?  Wy-
niki wojewódzkie poznamy oficjal-
nie 15 stycznia.
Cel  konkursu  to  promowanie 

polskich miast, ale również pomoc 
najbardziej potrzebującym miesz-
kańcom. W tym roku w puli zna-
lazły się nagrody o łącznej warto-
ści  200  000  złotych.  Każde  z  16 
miast, zwycięzców regionów, obok 
kwalifikacji  do  finału  ogólnopol-
skiego    „Świeć  się  z  Energą”, 

otrzyma  energooszczędny  sprzęt 
AGD  o  wartości  10  000  tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na cele 
dobroczynne. Rywalizacja w dru-
gim etapie plebiscytu, obok walki 
o  tytuł  „świetlnej  stolicy  Polski”, 
toczyć się będzie także o nagrodę 
charytatywną  powiększoną  do 
50 000 zł. Władze wygranego mia-
sta zdecydują, na jaki dobroczyn-
ny cel zostanie ona przekazana.
Głosy oddawać można codzien-

nie  na  stronach  regionalnego 
partnera akcji,  za pośrednictwem 
stron www, Facebooka lub wysy-
łając  SMS-y.  Szczegóły  poznać 
można na stronie SwiecSie.pl.
Przypominamy,  że  Częstocho-

wa jako jedno z nielicznych miast 
w Polsce może się pochwalić żywą 
choinką,  jako  stałym  elementem 
świątecznej  dekoracji.  Ponadto, 
w tym roku, do znanych światełek 
w  Alejach  dołączyły  rozświetlone 
bombka i prezent oraz iluminacja 
multimedialna  na  fasadzie  ratu-
sza na placu Biegańskiego.
W  poprzedniej  edycji  brało 

udział  228  miast.  Zwycięskim 
miastem poprzedniej edycji plebi-
scytu miast został Połczyn-Zdrój. 
 kg

29 miast z województwa śląskiego rywalizuje w 7. edycji plebiscytu „Świeć się z Energą”. Wśród 
nich jest Częstochowa. Nasze miasto w rankingu znajduje się obecnie na pierwszym miejscu!
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Zgodnie z polskim prawem, 
właściciel domu czy  zarządca 
nieruchomości ma obowiązek 
zwrócenia uwagi, czy śnieg 
nie zagraża nieruchomości, 
a sople i opad zalegający na 
dachu nie wyrządzą szkód 
przechodniom.

Według polskiego prawa bu-
dowlanego, tak właściciel jak 
i zarządca nieruchomości, jest 

zobowiązany do usunięcia nad-
miaru śniegu z dachu i sopli 
z orynnowania budynku.  Kiedy 
pokrywa śnieżna się topi, nawet 
kilkucentymetrowa warstwa 
śniegu staje się ciężka  i zamie-
nia się w lód. To bardzo niebez-
pieczne zjawisko dla konstrukcji 
dachów płaskich, a także dla 
przechodniów, ponieważ na kra-
wędzi dachu pojawiają się nawi-
sy, w tym sople  i czapy śniego-

we. Dlatego polski ustawodawca 
wprowadził przymus oczyszcza-
nia wszystkich nieruchomości, 
budynków oraz ich obejść. 
Szczególny nacisk jest kładziony 
na odśnieżanie budynków wiel-
kopowierzchniowych takich jak: 
hipermarkety, hale produkcyjne 
lub wystawiennicze. W ślad za 
tym przepisem podąża obowią-
zek zatrudnienia przez zarządcę 
budynku wykwalifikowanych 

osób, które zajmą się profesjo-
nalnym, a przede wszystkim 
bezpiecznym, oczyszczeniem wy-
mienionych powierzchni. Wy-
przedzając pierwsze opady śnie-
gu, warto zabezpieczyć nieru-
chomości odpowiednio wcze-
śniej. Zamontowanie płotków 
śniegowych albo zainstalowanie 
kabli grzewczych zapewni spokój 
każdemu właścicielowi nieru-
chomości.

Śnieg, choć nazywamy białym 
puchem, nie powinien być utoż-
samiany z lekkością. Duże na-

gromadzenie opadu to także jego 
duża waga. Jeden metr kwadra-
towy śniegu, o grubości 15 cm 
może ważyć nawet 50 kg! Dla 
przykładu dach o powierzchni 
200 m2, kiedy spadnie na niego 
15 cm warstwa śniegu, jest ob-
ciążony 1 ton! Dlatego projektu-
jąc więźbę dachową należy doko-
nać kalkulacji, które pozwolą 
oszacować spodziewane obciąże-
nie nie tylko pokryciem dacho-
wym, ale także śniegiem czy na-
ciskiem powodowanym przez 
wiatr. Z dachu stromego, śnieg 
osuwa się sam. Inaczej jest przy 
dachach płaskich, gdzie przy du-
żym nagromadzeniu opadu – 
należy go usuwać ręcznie. W tym 
przypadku powstaje też zagroże-
nie wynikające z naprzemienne-
go topienia i zamarzania śniegu. 
Tak tworzy się lodowo-śnieżna 
pokrywa, której waga wzrasta 
nawet do 150 kg, które mogą ob-
ciążyć metr kwadratowy dachu 
i finalnie doprowadzić do jego za-
walenia.

 Oprac. kg

xuL salon p³ytek

GALERIA              P£YTEK

www.plytki-luxdom.pl

Super oferty


Wyposa¿enie 
³azienek
Oœwietlenie

P³ytki 
  ceramiczne

  

ul. Kiedrzyñska 9

42-202 Czêstochowa
obok ronda Trzech Krzy¿y!

Dzia³ Handlowy
tel. 603 494 777
tel. 883 666 818

42-200 Czêstochowa, ul. Olszowa 8       tel. 34/363 18 85

ODZIE¯ ROBOCZA I OCHRONNA
RÊKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE
OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

GAŒNICE

www.hurtex.com.pl    e-mail: biuro@hurtex.com.pl

W ofercie pacho³ek drogowy 50 cm fluoroscencyjny

Wszystkim Klientom
¿yczymy 

wiele szczêœcia
w Nowym Roku 2016

Śnieg na dachu

Uwaga na zagrożenia!
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Odmrażamy samochód

Wyzwanie dla kierowców 

XXIV Finał

Fani motoryzacji dla WOŚP

Zima wreszcie dała o sobie 
znać. Niestety z takiego obro-
tu sprawy cieszy się niewielu 
kierowców. Niektóre pojazdy 
zmieniły się bowiem w lodowe 
bryły. Szczęśliwcy, którzy 
swoje pojazdy trzymają w ga-
rażach z uśmiechem na ustach 
wsiadają i ruszają w drogę. 
Skazani na osiedlowe parkingi 
muszą natomiast stoczyć 
prawdziwą walkę i nieźle się 
namęczyć, aby usunąć lodową 
pokrywę. Z tego też powodu 
sprawdziliśmy, jak można so-
bie ułatwić poranne zmagania 
z oblodzonym samochodem.

Zima to zdecydowanie najbar-
dziej uciążliwy okres dla kierow-
ców. Ileż to razy musieliśmy 
wyjść wcześniej do pracy tylko 
po to, by usunąć zalegający na 
dachu naszego auta śnieg oraz 
by zeskrobać lód z szyb? Nikt te-
go nie lubi, jednak z roku na rok 
na rynku mamy do dyspozycji 
całą gamę środków, które mają 
nam ułatwić życie. Do odmraża-
nia szyb doskonale sprawdzają 
się odmrażacze w sprayu. Wy-
starczy spryskać szyby i odcze-
kać chwilę. Po krótkim czasie 
oczekiwania odmrażacz do szyb 
powinien rozpuścić warstwę 
szronu i lodu. A później wystar-
czy już zwykła ściągaczka do wo-
dy lub po prostu skrobaczka. Za 

odmrażacz do szyb zapłacimy 
zazwyczaj od 8 zł wzwyż.

Wiele osób zabezpiecza także  
przednią szybę. Na noc kierowcy 
zakładają na nią specjalną matę 
antyszronową  lub instalują też 
zwykłe koce, czy ręczniki. Jest to 
oczywiście dobry sposób, pod 
warunkiem, że mata, czy inny 
materiał jest odporny na wilgoć.  
Koszt maty dostępnej w skle-
pach motoryzacyjnych lub w 
marketach to wydatek rzędu 15-
20 złotych.

Oprócz tradycyjnych metod na 
zamarznięte szyby są również te 
nietypowe. Otóż na zalegający 
lód na szybach może pomóc... 
ocet winny! Jak skorzystać z ta-
kiego „preparatu”? Weźmy pustą 

Podczas XXIV Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy nie zabraknie atrakcji 
dla fanów motoryzacji. Do ak-
cji w naszym mieście włączyły 
się bowiem MercedesBenz Pol-
ska, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego, BM Racing 
Team oraz Ekipa Jurajska.

Jedną z tegorocznych akcji 
jest wspólne oklejanie właśnie 
Mercedesa WOŚPowymi ser-
duszkami. Każde z nich zostanie 
skrupulatnie policzone i przeli-
czone na złotówki. Jak to możli-
we? Otóż MercedesBenz Polska 
za każde naklejone na ich autko 
serduszko, przekaże Fundacji 
na realizację celu tegorocznego 
Finału złotówkę. Dodatkowo, w 
czasie finału w naszym mieście 
na wszystkich częstochowian 
czekać będą taksówkowe ser-
duszka.  Samochody za wrzuco-
ne do puszki 20 złotych, zawiozą 
nas do domu.  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Częstochowie za-
prasza do oglądania świata przez 
narkogogle oraz alkogogle, a tak-
że do wypróbowania symulatora 

zderzeń. To wszystko w godzi-
nach 10.00 – 14.00. Będzie też 
coś specjalnego dla właścicieli 
pojazdów. W godzinach 10.00 
-16.00  w Stacji Kontroli Pojaz-
dów za wrzucenie pieniążków do 
WOŚPowej puszki wykwalifiko-
wani specjaliści sprawdzą stan 
techniczny naszych samocho-
dów.

Do finału przyłączy się także 
grupa BM Racing Team. Na pla-
cu Biegańskiego wystawi ona 
swoje samochody, a co najważ-
niejsze przekaże też „coś” na au-
kcję.

Nie zabraknie również projek-
tu Jurajska Integracja Terenowa 
4x4, Jak co rok całe środowisko 
Off Road wraz z przyjaciółmi 
włączy się w tę akcję.

Będą właściciele samochodów 
terenowych, quadów ich rodzi-
ny, przyjaciele, kibice, a także 
ludzie dobrej woli, którzy chcą 
wesprzeć WOŚP.  Terenowi zapa-
leńcy co roku przekazują do pu-
szek wolontariuszy dochody 
uzyskane z organizowanych w 
dniu finału rajdów, pokazów 
sprzętu czy też terenowych prze-
jażdżek dla wszystkich chęt-

nych. Ten rok nie będzie wyjąt-
kiem. - Zbieramy pieniądze te 
małe i te większe na sprzęt, któ-
ry pomaga ratować życie naszym 
najbliższym. Realizujemy naszą 
pasję 4x4, bawimy sie w piasku, 
błocie, jednocześnie dając na-
dzieję na godne życie chorych 
dzieci i seniorów - informują ini-
cjatorzy przedsięwzięcia. - Serce 
się otwiera na widok serduszka 
przyklejonego w izbie szpitalnej 
na aparaturze ratującej życie na-
szych dzieci – dodają. Tym ra-
zem środowisko Off Roadowe 
wspólnie z częstochowskim szta-
bem zaplanowały między innymi 

konkursy sprawnościowe. Zaba-
wa będzie odbywać się na czte-
rech obiektach: JURA PARK BI-
SKUPICE, PUSTYNIA SIEDLEC-
KA, KAMIENIOŁOM PRĘ-
DZISZÓW i ŻWIROWNIA LISI-
NIEC.

To jednak nie wszystko. Or-
ganizatorzy przygotowali atrak-
cje nie tylko dla uczestników 
rajdu, ale dla wszystkich, któ-
rzy 10 stycznia odwiedzą plac 
Biegańskiego. Będzie tam moż-
na z bardzo bliska przyjrzeć się 
samochodom, które dotychczas 
zobaczyć można było tylko w te-
lewizji lub specjalistycznych fo-

rach internetowych. Dzięki te-
mu na placu Biegańskiego bę-
dzie można poczuć zapach bło-
ta oraz pustynny wiatr, będzie 
można zobaczyć samochody go-
towe przemierzyć najbardziej 
niedostępne trasy rajdowe. 
Wszyscy zainteresowani będą 
mieli okazję posmakować emo-
cji, smaku rywalizacji, a być 
może nawet wysłuchać opowie-
ści ludzi, którzy porzucają wy-
godne życie, by zmierzyć się ze 
swoimi słabościami, stale 
sprawdzając jak wiele zniosą 
oni sami oraz ich samochody. 

kg

butelkę ze spryskiwacza, wlejmy 
do niej mieszaninę octu winnego 
i wody w stosunku pół na pół. 
Metoda ta powinna zadziałać po-
dobnie jak odmrażacz do szyb w 
sprayu. Zapach octu winnego 
może być nieco uciążliwy, ale 
ważne, że metoda jest skuteczna.

Kolejnym środkiem, dzięki 
któremu możemy szybko pozbyć 
się lodu czy szronu z szyb, jest 
denaturat. Co ciekawe płyn za-
warty w tradycyjnym spryskiwa-
czu zawiera właśnie denaturat. 
Zapobiega on zamarzaniu płynu, 
jednak jest go stanowczo zbyt 
mało, żeby szybko i skutecznie 
rozmrozić szybę poprzez spryski-
wanie jej. Możemy dolać około 
pół szklanki denaturatu do 
zbiornika z płynem spryskiwa-
cza, odczekać chwilę, a potem 
spryskać szybę. Denaturat bę-
dzie reagował z wodą, rozpusz-
czając lód. Możemy też skorzy-
stać z butelki ze spryskiwaczem. 
W ten sposób szybko odmrozimy 
wszystkie szyby.

Jeśli wcześniej nie zadbaliśmy 
o konserwację zamków to warto 
sięgnąć po preparat ułatwiający 
otwarcie auta. Warto też specjal-
nym środkiem zabezpieczyć 
uszczelki w drzwiach. Silikon w 
sprayu do zabezpieczenia uszcze-
lek (ponoć do użytku przy mrozie 
sięgającym minus 50 stopni Cel-
sjusza) kosztuje około 10 złotych. 
W internecie sprzedawcy oferują 
mnóstwo wymyślnych środków, 
które mają pomóc w przetrwaniu 
tego ciężkiego czasu. Wśród nich 
znajdziemy, np. antyzamarzacz – 
preparat zapobiegający osadza-
niu się na szybach szronu i lodu 
(podobno działa przy temperatu-
rze do minus 25 stopni).

kg
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 Alfa Romeo 159 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra 
Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 
152537 km, 1.9 diesel, 115 KM, 
bordowy metalik. Pełne wyposażenie. 
Na gwarancji, Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry
 25 900 zł

 Ford S-MAX OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2006, 154174 km, 
1.8 diesel, 125 KM, kombi, 
Kolor: srebrny metalik. Pełne 
wyposażenie. Bezwypadkowy, Pierwszy 
właściciel, Serwisowany w ASO

23 900 zł

 Peugeot 4007 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis Skóra 
Klimatronik VIP GWARANCJA, 2008, 
95147 km, 2.2 diesel, 156 KM, 
SUV,srebrny metalik. Pełne 
wyposażenie. Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

36 900 zł

 Audi A6 Audi A6 III (C6) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis Klimatronik 
DVD Navi VIP GWARANCJA, 2007,  
251136 km, 2.0 diesel, 140 KM, 
grafitowy metalik.
VIN: WAUZZZ4F47N138828 
Pełne wyposażenie. Pierwszy właściciel. 
Stan bardzo dobry. 33 900 zł

 Ford Transit Custom 300L-Trend 
EconetikTechnology OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP, 
2013, 304220 km, 2.2 diesel, 125 KM, 
srebrny metalik. Pełne wyposażenie. 
Na gwarancji, pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry.

58 900 zł

 Renault Laguna II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Navi 
Serwis VIP GWARANCJA, 2007, 
192870 km, 1.9 diesel, 115 KM, kombi, 
czarny metalik. Pełne wyposażenie.
Faktura VAT, Na gwarancji, Serwisowany 
w ASO, Stan bardzo dobry

12 900 zł

 BMW SERIA 5 Igła OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis VIP 
GWARANCJA, 2004, 233731 km, 2.5 
diesel, 163 KM, kombi, szary metalik. 
Pełne wyposażenie. Bezwypadkowy, 
Garażowany, Na gwarancji, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry 
 26 900 zł

 Kia Carens III 7-Osób OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis 
Klimatronik VIP GWARANCJA, 2007, 
188082 km, 2.0 diesel, 136 KM, kombi
Kolor: srebrny metalik. Pełne 
wyposażenie. 7 miejsc. Garażowany, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

19 900 zł

 Renault Twingo II RS SPORT 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2011, 32103 km, 1.6 
benzyna, 133 KM, 2/3 drzwi, biały.
Bezwypadkowy, Garażowany, Na 
gwarancji, Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

28 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy skóra klimatronik 
serwis VIP GWARANCJA, 2005, 
238595 km, 2.5 diesel, 177 KM,  
szary metalik. Pełne wyposażenie. 
Bezwypadkowy, Na gwarancji, Pierwszy 
właściciel, Serwisowany w ASO

27 900 zł

 Land Rover Range Rover III Vogue 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis VIP GWARANCJA, 2003,  
224581 km, 2.9 diesel, 177 KM, SUV,
czarny metalik. Pełne wyposażenie.
Automat. Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

31 900 zł

 Saab 9-5 I 150PS Bezwypadkowy 
Klimatronik Skóra Navi Serwis VIP 
GWARANCJA, 2007, 255343 km,  
1.9 diesel, 150 KM, kombi, szary metalik. 
Pełne wyposażenie.
Bezwypadkowy, Garażowany, Na 
gwarancji, Serwisowany w ASO, Stan 
bardzo dobry 18 900 zł

 BMW X3 II (F25) 4x4 184PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Pełny-Serwis Navigacja VIP 
GWARANCJA, 2011, 141573 km, 
2.0 diesel, 184 KM, czarny metalik, 
automat. Pełne wyposażenie. 
Garażowany. Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry 95 900 zł

 Mazda 2 III 1.4 CDVi OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 174211 km,  
1.4 diesel, 68 KM, srebrny. Bogate 
wyposażenie. Bezwypadkowy, 
Serwisowany w ASO. 
Stan bardzo dobry
 17 900 zł

 SEAT Leon II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2009, 160662 km,  
1.9 diesel, 105 KM, czarny metalik. 
Pełne wyposażenie. Na gwarancji, 
Pierwszy właściciel, Serwisowany w 
ASO, Stan bardzo dobry

28 900 zł

 Chrysler Sebring III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
Navi Skóra VIP GWARANCJA, 2008, 
135557 km, 2.0 diesel, 140 KM, czarny 
metalik. Pełne wyposażenie.
Bezwypadkowy, Na gwarancji, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

24 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa CLS W219 
OPŁACONY Bezwypadkowy skóra 
klimatronik serwis VIP GWARANCJA, 
2005, 165256 km, 3.5 benzyna, 272 KM, 
srebrny metalik. Pełne wyposażenie. 
Automat. Na gwarancji, Pierwszy 
właściciel, Serwisowany w ASO, Stan 
bardzo dobry 46 900 zł

 Skoda Octavia II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Pełny Serwis 
Klimatronik VIP GWARANCJA, 2006
273676 km, 1.9 diesel, 105 KM, kombi, 
szary metalik. Pełne wyposażenie.
Garażowany, I pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry

17 900 zł

 Dacia Duster I 1.5Dci Bezwypadkowy 
Klima Navi Serwis OPŁACONY VIP 
GWARANCJA, 2011, 64608 km,  
1.5 diesel, 90 KM, SUV, brązowy 
metalik. Pełne wyposażenie. Faktura 
VAT, garażowany, pierwszy właściciel. 
Stan bardzo dobry

31 900 zł

 Nissan Primastar Zarejestrowany 
Bezwypadkowy Klima 8-osobowy 
Doinwestowany, 2005, 192100 km,  
1.9 diesel, 100 KM, minibus, srebrny 
metalik. Bogate wyposażenie. 
Stan bardzo dobry

25 200 zł

 Suzuki Alto VII OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 122167 km,  
1.0 benzyna, 68 KM, czarny metalik.
VIN: MA3GFC31S00321299.
Dobre wyposażenie. Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO. Stan bardzo dobry 
 15 900 zł

 Fiat Punto III Multijet OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Skóra VIP 
GWARANCJA, 2004, 161246 km,  
1.3 diesel, 70 KM, czarny metalik.  
Bogate wyposażenie.
Bezwypadkowy, Garażowany, Na 
gwarancji, Stan bardzo dobry

8 900 zł

 Opel Astra 1.9CDTi Cosmo 
OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA, 
2007, 154793 km, 1.9 diesel, 120 KM, 
ciemny niebieski. Garażowany, Pierwszy 
właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie
 20 900 zł

 Toyota Corolla Verso II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2002, 199482 km,  
2.0 diesel, 90 KM, srebrny metalik. 
Pełne wyposażenie.
Garażowany, Na gwarancji, Serwisowany 
w ASO, Stan bardzo dobry
 14 900 zł

 Ford Focus II RS-Recaro OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 164039 km,  
1.6 diesel, 110 KM, czarny metalik. 
Pełne wyposażenie.  
Bezwypadkowy, Na gwarancji, 
Serwisowany w ASO

20 900 zł

 Opel Insignia OPŁACONY 
Bezwypadkowy Navi Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA, 2010, 
184311 km, 2.0 diesel, 130 KM, srebrny 
metalik. Pełne wyposażenie.
Bezwypadkowy, Na gwarancji, Pierwszy 
właściciel, Serwisowany w ASO

38 900 zł

 Volkswagen Polo IV OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2006, 109206 km,  
1.2 benzyna, 55 KM, 2/3 drzwi, żółty 
metalik. Bogate wyposażenie.
ezwypadkowy, Pierwszy właściciel, 
Serwisowany w ASO

11 900 zł

 Ford Ford Kuga OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2008, 178309 km,  
2.0 diesel, 136 KM, szary metalik.
VIN: WF0RXXGCDR8L16184
Pełne wyposażenie.

 41 900 zł

 Peugeot 206 I 1.2i Opłacony 
Bezwypadkowy VIP GWARANCJA, 
2003, 112538 km, 1.2 benzyna, 60 KM, 
2/3 drzwi. Bogate wyposażenie.
Bezwypadkowy, Na gwarancji, Stan 
bardzo dobry

7 900 zł

 Volvo V50 I 2.0D OPŁACONY VIP 
GWARANCJA Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis, 2004, 195263 km, 
2.0 diesel, 136 KM, kombi, szary metalik. 
Pełne wyposażenie.
Bezwypadkowy, Na gwarancji, 
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry 
 16 400 zł

Oferta wybrana z 9 stycznia 2015 r.
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Jeśli zdecydujemy się na 
umycie samochodu na myjni 
samoobsługowej, spłukujmy je 
bardzo dokładnie. Jednym z 
programów dostępnych na ta-
kiej myjni jest tzw. mycie prosz-
kiem. To bardzo mocny deter-
gent, który pozostawiony na la-
kierze może go uszkodzić.

Największym problemem w 
czasie zimy jest jednak mróz. Za-
marzająca woda zablokuje zam-
ki i „sklei” uszczelki drzwi. Pa-
miętajmy, że nawet jeśli w ciągu 
dnia temperatura jest dodatnia, 
w nocy może szybko spaść poni-
żej zera. Dlatego najważniejszą 
rzeczą jest dokładne wysuszenie 
auta. Zwłaszcza, jeśli zostawia-
my nasz samochód na noc „pod 
chmurką”.

Ani myjnia samoobsługowa, 
ani automatyczna, nie wysuszą 
naszego auta na tyle dokładnie, 

aby usunąć wodę z zamków 
i uszczelek. Myjnie automatyczne 
są zamykane dopiero, gdy tempe-
ratura spadnie poniżej minus 10 
stopni Celsjusza, jednak nie pole-
camy korzystania z nich nawet 
przy lekkim mrozie. Jeśli zamarz-
ną nam uszczelki i zamki, może-
my mieć problemy z otwarciem 
drzwi. W najlepszym razie straci-
my kilka minut na ich otwarcie. 
W najgorszym zniszczymy uszczel-
kę. Można oczywiście spróbować 
zakleić zamki bezbarwną taśmą 
samoprzylepną, jest to jednak ry-
zykowne rozwiązanie. Rozsądnym 
wyjściem jest w czasie zimy korzy-
stanie z usług myjni ręcznej 
z ocieplanym wnętrzem. Po za-
kończeniu mycia obsługa powin-
na dokładnie wysuszyć zamki 
sprężonym powietrzem i nasma-
rować uszczelki specjalnym pre-
paratem. kg

skup za gotówkê - sprzeda¿ - zamiana - kredyty

KREDYTUJEMY samochody wyszukane przez klienta!

AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85, tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486

korzystny leasing
Wykaz samochodów na dzieñ 7 stycznia 2015 r.























 AUDI A6 2.0 D, 2006 27.800 z³

 BMW 1 2.0 D, 2005, 160 KM, 5-drzwiowy 22.500 z³

 BMW 318 2.0 D, 2005 14.900 z³

 CITROEN C3 1.0 E, 2013 29.900 z³

 FIAT PANDA 1.1 E, 2012 15.500 z³

 FORD FOCUS 1.6 D, 2009, krajowy 18.900 z³

 FORD FOCUS 1.6 TDI, 2011-12,
sedany, hatchbacki, kombi 29.900-34.900 z³

 FORD FOCUS 1.6 TDCI, 2009, krajowy, 
I w³aœciciel, hatchback, faktura VAT 23.900 z³

 FORD MONDEO 1.8 TDCI, 2010, krajowy, 
I w³aœciciel, serwisowany, faktura VAT 30.900 z³

 FORD RIVERA 320 camping 2.5 D, 1995 32.500 z³

 NISSAN QASHQAI 1.5 D, 2013 krajowy
I w³aœciciel, serwisowany, f-ra VAT
cena brutto 51.900 z³







 FORD FOCUS 1.6 TDCI, 2011, krajowy, 
I w³aœciciel, serwisowany 33.900 z³

 MERCEDES E200 2.2 CDI, 2003 22.700 z³

 NISSAN PRIMERA 1.9 D, 2004 8.900 z³























 OPEL ASTRA III 1.7 D, 2007 15.900 z³

 PEUGEOT 206 SW 1.4 E+GAZ, 2004 10.700 z³

 PEUGEOT 301 1.6 E, 2013, krajowy, 
I w³aœciciel, serwisowany, bezwypadkowy
faktura VAT 32.800 z³

 PEUGEOT 308 1.6 HDI, 2012, krajowy, 
I w³aœciciel 27.900 z³

 PEUGEOT 407 1.8 E, 2005, krajowy, 
I w³aœciciel 13.800 z³

 RENAULT CLIO 1.5 DCI, 2005 6.800 z³

 RENAULT SCENIC 1.9 DCI, 2001
4x4 9.700 z³

 SKODA OCTAVIA 1.9 D, 2006, 105 KM,
krajowy, bogate wyposa¿enie 19.900 z³

 TOYOTA AURIS 1.4 D, 2008, krajowy,
serwisowany 22.900 z³

 TOYOTA COROLLA 1.4 E, zakup 2005
krajowy 14.700 z³

 VW GOLF V 1.4 E, 2006, 140 KM, krajowy
klimatronik, gara¿owany 19.900 z³

 SEAT IBIZA 1.4 E, 1995 2.300 z³

FIAT PUNTO 2 szt.
1.2 E, 2012/13
przebieg 54 tys. km
krajowy
I w³aœciciel

24.900 - 26.800 z³

FORD C-MAX TREND
2.0 D, 2011
krajowy, I w³aœciciel
serwisowany
faktura VAT

38.800 z³

VW PASSAT 2.0 TDI, 2012, 
140 KM, krajowy
I w³aœciciel, serwisowany
faktura VAT

49.900 z³

HONDA CIVIC 
1.8 E, 2010 sedan
krajowy
I w³aœciciel
serwisowany

26.800 z³ - 30.900 z³

OPEL INSIGNIA
2.0 CDTI, 2012
krajowy, I w³aœciciel
faktura VAT

49.900 z³

CITROEN C-ELYSEE 
1.6 E, 2013, 
krajowy, I w³aœciciel
serwisowany
faktura VAT

 31.900 z³

17.900 z³

brutto

39.900 z³

Zanim zaatakuje rdza

Zimą też trzeba myć 
samochód

Podczas obfitych opadów 
śniegu oraz przy dużych mro-
zach jezdnie posypywane są 
mieszanką soli i żwirku. Więk-
szość osób nie zdaje sobie 
sprawy, jak szybko ta pierw-
sza działa na blachy aut.

Żwir z jezdni może powodo-
wać odpryski lakieru, odsłania-
jąc blachę nadwozia, którą bły-
skawicznie zaatakuje rdza. Za-
grożone są nawet polakierowane 
i zabezpieczone powierzchnie. 
Dlatego warto umyć samochód 
kilka razy w trakcie zimy, choć-
by po to, aby spłukać sól i za-
schnięte błoto. Pamiętajmy jed-
nak o kilku ważnych sprawach.

http://eksploatacja.wieszjak.pl/zima/251373,Podstawy-bezpiecznej-jazdy-w-zimie.html
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BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„ANIN”
• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

BUDOWNICTWO

KARNISZE

OKNA – DRZWI

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

l malowanie; 

l kafelkowanie; 

l hydraulika; 

l wymiana drzwi

42-200 Częstochowa 

tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 

LOMBARDY

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

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI  
LOMBARD 

– 25 lat istnienia!!!
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE!!!
• Solidnie, pewnie,  

najkorzystniejsze warunki. 
Cz-wa, Al. NMP 18,  

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

ART. BHP

ZIMA 2016!

Czestochowa 
al. Niepodleg³oœci 11, tel. 34/ 363 61 23

ul. Wilsona 30/32, tel. 34/ 361 40 93

HURT - DETAL

l

l

l

l

l

 ubrania robocze
 koszule flanelowe
 rêkawice ocieplane
 buty ocieplane
 gumofilce

www.elde.com.pl
szczegó³y:

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

TURYSTYKA 

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

BUDOWNICTWO

LATO 2016 LATO 2016 LATO 2016
Rainbow – Itaka – Sun&Fun 
– Grecos  – Exim – Wezyr – 
Neckermann – Fun Club

zniżki do 40%, promocje
n Najlepsze biura

n Największy wybór
n Najlepsze ceny

Najlepsze oferty LAST MINUTE
ZIMA 2015/2016 – SYLWESTER

Promocje zniżki najlepsze oferty 
Narty, egzotyka, wypoczynek
SŁOWACJA SŁOWACJA

Pobyty od 895 zł z wyżywieniem
Baseny termalne i Aquaparki

Uzdrowiska  
i Pobyty lecznicze SPA

Wycieczki integracyjne, narty
SAMOLOTEM i AUTOKAREM 

Oferty LAST MINUTE
Grecja Turcja i Egipt od 990 zł All incl

Wyspy Kanaryjskie od 1695zł
Hiszpania Maroko Jordania Izrael

Albania Gruzja Chorwacja Czarnogóra
Włochy Francja Grecja Cypr

Pielgrzymki Ziemia Święta i Rzym
EGZOTYKA 

Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia,
Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, 

Kenia, Senegal, Etiopia, RPA,
Sri Lanka, GOA, Indie,
Gambia, rejsy statkiem

OFERTY DLA SENIORÓW
pobyty lecznicze

HOTEL w PRADZE
Rezerwacje indywidualne

IMPREZY GRUPOWE
Wycieczki integracyjne l Konferencje

l Wycieczki szkolne
ZAPRASZAMY

20 lat na rynku :)
www.tourseco.com.pl

rezerwacje on-line
aktualna oferta  

www.tourseco.com.pl
mail tourseco@tourseco.com.pl

tel 34/3614800   660508440
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Żużel

To już pewne.
Włókniarz w I lidze

Po roku przerwy

Powrót Artura 
Czai do 

Włókniarza
Częstochowski Włókniarz ode-

tchnął z ulgą. W czwartek, 7 
stycznia Główna Komisja Sportu 
Żużlowego zdecydowała jednak o 
połączeniu I i II ligi. 

- Jesteśmy zadowoleni z finału tej 
sprawy. Okazało się, że ustalenia ze 
spotkania w Poznaniu zostały do-
trzymane - mówi Michał Świącik, 
prezes Włókniarza Częstochowa. - 
Nasza radość jest tym większa, że 
wzięto pod uwagę wariant często-
chowski.

Pierwsza decyzja o połączeniu 
dwóch klas rozgrywkowych zapadła 
na spotkaniu władz GKSŻ-u z preze-
sami jedenastu klubów. Wtedy zo-
stał również ustalony kształt I ligi, 
którą podzielono na dwie grupy. Po 

uwagach ze strony telewizji oraz fir-
my Nice Polska zrezygnowano jed-
nak z takiej formuły. Ostatecznie 
dziewięć drużyn, w tym Włókniarz 
Częstochowa, będzie walczyć w sys-
temie każdy z każdym. Kluby z Rawi-
cza i Opola rozgrywać będą mecze 
tylko na własnym torze oraz po jed-
nym spotkaniu wyjazdowym między 
sobą. Pozostałe pojedynki na obcych 
torach z udziałem tych drużyn zosta-
ną zweryfikowane walkowerem 0:40 
na korzyść przeciwników. Po zakoń-
czeniu sezonu osiem zespołów za-
pewni sobie utrzymanie w I lidze. 
Najlepsze dwie ekipy po fazie zasad-
niczej zmierzą się w finałowym dwu-
meczu.

- Dzięki tej decyzji możemy teraz 
spokojnie finalizować rozmowy z za-

wodnikami i przygotowywać się do 
sezonu - twierdzi Świącik, który jed-
nocześnie zdradza, że klub zaintere-
sowany jest pozyskaniem Daniela 
Jeleniewskiego. - To bardzo ciekawy 
zawodnik z dużym bagażem do-
świadczenia. Ponadto świetnie czuje 
się na naszym torze. Udowodnił to 
wygrywając zeszłoroczny Turniej o 
Szablę Kmicica - przypomina sternik 
Włókniarza.

Oprócz częstochowskiego klubu w 
I lidze wystartują: Lokomotiv Dau-
gavpils, Renault Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk, Spedway Wanda Instal Kra-
ków, Polonia Bydgoszcz, Stal Rze-
szów, KSM Krosno, Polonia Piła, 
Orzeł Łódź, Kolejarz Rawicz i Hawi 
Racing Team Opole. 

KR

W nadchodzącym se-
zonie barwy często-
chowskiego Włókniarza 
będzie reprezentował 
Artur Czaja, który po 
roku przerwy wraca do 
swojego macierzystego 
klubu.

22-latek jest szóstym 
zawodnikiem, który dołą-
czył do kadry często-
chowskiego Włókniarza. 
Miniony sezon Czaja spę-
dził w Stali Rzeszów.

– Bardzo się cieszę, że 
Artur wraca do nas, tym 
bardziej, że jest to młody i 
ciągle perspektywiczny 
chłopak. Jestem przeko-

nany, że będzie on waż-
nym elementem w na-
szym zespole i pomoże 
Włókniarzowi w osiągnię-
ciu jak najlepszych wyni-
ków w zbliżającym się se-
zonie - uważa Michał 
Świącik, prezes często-
chowskiego klubu.

Przypomnijmy, że listy 
intencyjne z Włóknia-
rzem podpisali wcześniej 
Nicolai Klindt, Jacob 
Thorssell, Rafał Troja-
nowski, Mateusz Boro-
wicz oraz Andreas Lyager. 
Klub jest również zainte-
resowany pozyskaniem 
Rune Holty. 

KR

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

 Zakończyła się kolejna impreza 
organizowana przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Częstochowie. Tym 
razem rywalizowały siatkarki szkół 
ponadgimnazjalnych.

Tytułu mistrzowskiego z roku ubie-
głego broniła drużyna IX LO Norwida. 
Podobnie jak w latach ubiegłych rów-
nież  w tym roku szkolnym obroniła ty-
tuł mistrzowski. Dziewczęta Norwida 
od początku do końca tych mistrzostw 
reprezentowały bardzo wyrównany 
i wysoki poziom.  Z przebiegu wszyst-
kich spotkań wynika, że bardzo dziel-
nie walczyły również pozostałe zespoły 
będące w finale, a mianowicie: dziew-
częta z Sienkiewicza,VIII LO Samorzą-
dowego i III LO Biegańskiego.

Rywalizacja w tych rozgrywkach 
stała na wysokim poziomie, świadczą 

o tym minimalne różnice uzyskanych 
wyników.

O pewnym pechu mogą mówić 
dziewczęta III LO Biegańskiego, które 
przed finałami były cichymi faworytka-
mi. Jednak w  finale  choroba najlep-
szej zawodniczki tej drużyny Igi Dzie-
kanowskiej pozbawiły ich tej szansy, 
co bardzo przeżyły pozostałe zawod-
niczki tej drużyny jak również ich tre-
nerka  Iwona Kusaj. 

Bardzo dobrze spisały się dziewczę-
ta z drużyny LO Samorządowego, któ-
re dopiero w ostatnim meczu finało-
wym uległy drużynie Norwida. Druży-
na Samorządówki w swoich szeregach 
miała liderkę  Olę Smyklę, która swoją 
ambitną postawą  mobilizowała pozo-
stałe zawodniczki co dało upragniony 
sukces wicemistrzostwo miasta Czę-
stochowy szkół ponadgimnazjalnych 

na ten rok szkolny 2015/16.
 Uroczystego zakończenia tych mi-

strzostw oraz  wręczenia  pucharów 
i dyplomów dokonał  Prezes SZS Kazi-
mierz Siciak.  

Drużyna Norwida będzie reprezen-
tować miasto Częstochowę w dalszych 
rozgrywkach, najpierw w zawodach re-
jonowych spotykając się z najlepszymi 
drużynami powiatu kłobuckiego i po-
wiatu ziemskiego. Najlepszy zespół 
tych rozgrywek uzyska awans do półfi-
nału mistrzostw Śląska szkół ponad-
gimnazjalnych spotykając się z druży-
nami: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej 
i Zawiercia. Najlepszy zespól tego eta-
pu uzyska awans do finału wojewódz-
kiego. Sądzimy, że będą to dziewczęta  
Norwida czego im serdecznie życzymy 
i trzymać będziemy za nich kciuki. 

ks

Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 

Norwid stoi siatkówką dziewcząt

0284- IV LO Częstochowa – III miejsce zdj. arc

IX LO im. CK Norwida – I miejsce zdj. arc

siat. - VIII LO Samorządowe – IV miejsce zdj. arc

III LO im. Wł. Biegańskiego – II miejsce zdj. arc

FINAŁY
K  T  O     Z    K  I  M WYNIK

1 IX LO Norwida IV LO Sienkiewicza 2 : 0
2 VIII LO Samorządowe III LO Biegańskiego 2 : 1
3 III LO Biegańskiego IV LO Sienkiewicza 2 : 0
4 IX LO Norwida VIII LO Samorządowe 2 : 1
5 ZSTiO Żeromskiego II LO Traugutta 2 : 1
6 V LO Mickiewicza ZS Kochanowskiego 0 : 2

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ MIEJSC
MIEJSCE SZKOŁA

I IX LO Norwida
II VIII LO Samorządowe
III IV LO Sienkiewicza
IV III LO Biegańskiego
V ZSTiO Żeromskiego
VI II LO Traugutta
VII ZS Kochanowskiego
VIII V LO Mickiewicza

Drużyna IX LO Norwida: Wróbel Karolina, Gawor Klaudia, Stefańska Ola, Kubicka 
Magdalena, Sieradzka Oliwia, Lipińska Marta, Wolska Monika, Wolska Julia, Do-
bosz Martyna, Lipowicz Judyta, Laska Monika, Garus Anna. 
Trener – Agnieszka Trebert
Drużyna VIII LO Samorządowego: Smykla Aleksandra, Poliszewska Magdalena, 
Kwapisz Natalia, Pęczkowska Paulina, Sterczewska Aneta, Czarnik Justyna, Napo-
ra Roksana, Machura Martyna, Czarnecka Alicja, Sławińska Dominika, Kaim Domi-
nika. Trener – Kazimierz Albrycht

Drużyna IV LO Sienkiewicza : Oleszczuk Wiktoria, Mach 
Paula, Winter Weronika, Domalewska Ola, Zemła Wiktoria, 
Radecka Julia, Fujarska Julia, Koszownik Paulina. Trener – 
Zbigniew Biegański
Drużyna III LO Biegańskiego: Ławniczek Kinga, Kościanek 
Karolina, Nocuń Weronika, Szostek Aleksandra, Warwas So-
nia, Pabich Karolina, Wicińska Dorota, Sidorkiewicz Monika, 
Anisimo Idalia, Kluza Agnieszka, Musialik Wiktoria, Grzesiak 
Julia, Bajerska Paulina, Zborowska Wiktoria. 
Trener – Iwona Kusaj.
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