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Spalili mu 
ubranie

Policjanci z Myszkowa zatrzy-
mali trzech mężczyzn, którzy po-
bili 26-latka i... spalili mu ubra-
nie. Decyzją prokuratora napast-
nicy zostali objęci policyjnym do-
zorem. Grozi im do 3 lat więzienia.

Do myszkowskiej komendy 
zgłosił się 26-latek z licznymi stłu-
czeniami na ciele i urazem głowy. 
I może nie było w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że przy-
szedł on... w samej bieliźnie i 
skarpetkach. Młody mężczyzna 
błyskawicznie  trafił do szpitala. – 
Stróże prawa ustalili, że został po-
bity w jednym z pustostanów przy 
ulicy Strażackiej. Tam munduro-
wi zatrzymali sprawców – trzech 
mieszkańców Myszkowa w wieku 
od 24 do 35 lat – wyjaśnia asp.
sztab. mgr Magdalena Modryka-
mień, oficer prasowy policji z 
Myszkowa. Wszyscy byli pijani. 
Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało, że mieli od 2 do ponad 3 pro-
mili alkoholu w organizmie. Agre-
sorzy trafili do policyjnego aresz-
tu. Wcześniej, wspólnie z 26-lat-
kiem pili alkohol. W pewnym mo-
mencie doszło do nieporozumień. 
Panowie rzucili się na 26-latka. 
Jakby tego było mało, współbie-
siadnicy rozebrali go i spalili mu 
ubranie. Usłyszeli zarzut pobicia. 
Decyzją prokuratora zostali objęci 
policyjnym dozorem. Grozi im na-
wet do 3-lat więzienia. kg
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Radny z zarzutami

Okradł 99-latkę
Policja kolejny raz apeluje, aby 

nie otwierać drzwi osobom nie-
znajomym. W ostatnich dniach 
ofiarą oszusta padła 99-letnia 
staruszka. Nieznajomy zapropo-
nował jej kupno firanek...a później 
załatwienie pracy dla syna.

Do jednego z miesz-
kań w bloku przy ulicy 
Focha w Częstochowie 
zapukał nieznany męż-
czyzna. Drzwi otworzy-
ła mu 99-letnia kobie-
ta. Oszust zapropono-
wał starszej pani kupno 
firanek. Częstocho-

wianka zaufała mu i zaprosiła do 
swojego mieszkania. W trakcie po-
gawędki mężczyzna zaproponował 
kobiecie, że załatwi pracę dla jej 
syna. Starsza pani nie kryła rado-
ści. Chcąc wykazać się gościnno-
ścią zaproponowała nieznajome-
mu kawę. Gdy udała się do kuch-
ni, złodziej wykorzystał jej nieuwa-
gę i ukradł kilkaset złotych. Póź-
niej stwierdził, że musi na chwilę 
„wyskoczyć” po dokumenty. Nie-
stety do domu starszej częstocho-
wianki już nie wrócił. Przepadł 
wraz z jej oszczędnościami.
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Do sądu wpłynął akt oskar-
żenia przeciwko częstochow-
skiemu radnemu Lechowi M. 
Prokuratura postawiła mu za-
rzut wykorzystania bezradno-
ści dwóch kobiet i doprowa-
dzenia ich do obcowania płcio-
wego. Grozi mu do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Przypomnijmy, z nieoficjal-
nych informacji wynikało, że 
Lech M. bawił się w jednym 
z częstochowskich klubów w to-

warzystwie dwóch kobiet. Po im-
prezie cała trójka udała się do 
mieszkania jednej z pań. Gdy 
kobiety upojone alkoholem stra-
ciły kontakt z rzeczywistością, 
Lech M. miał je wykorzystać sek-
sualnie. Panie o całym zajściu 
poinformowały policję. Na po-
czątku kwietnia Lech M. został 
zatrzymany i doprowadzony do 
prokuratury. Niebawem ruszy 
proces w tej sprawie. – Lech M. 
jest oskarżony o to, że w marcu 
doprowadził dwie kobiety do ob-

cowania płciowego na skutek ich 
bezradności spowodowanej nad-
użyciem alkoholu – mówi To-
masz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie. 
– W tej sprawie nie mogę przed-
stawić bliższych szczegółów 
z uwagi na konieczność ochrony 
dóbr osobistych – dodaje proku-
rator Ozimek.

O postawieniu zarzutów zde-
cydowały obciążające radnego 
zeznania dwóch kobiet. Lech M. 
złożył obszerne wyjaśnienia, 

jednak do winy się nie przyznał, 
twierdził, że to on jest ofiarą tej 
sytuacji. – Stwierdził, że czyn-
ności opisane w zarzutach nie 
miały miejsca. Prokurator nie 
dał wiary jego słowom, albo-
wiem są one sprzeczne z zezna-
niami pokrzywdzonych kobiet. 
Te z kolei są konsekwentne, 
spójne i wzajemnie się uzupeł-
niające oraz są zgodne z opinią 
biegłego z zakresu badań gene-
tycznych DNA – wyjaśnia pro-
kurator Ozimek.

Wszystko wskazuje na to, że 
proces będzie się toczył z wyłą-
czeniem jawności. Lech M. bę-
dzie odpowiadał z wolnej stopy.
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Myszkowski sąd nie zdecydo-
wał, czy 65-letnia oszustka 
z Poraja może dobrowolnie pod-
dać się karze z powodów for-
malnych. Anna M. oszukała 
sześć banków i mieszkańców 
trzech wsi na ok. 3 mln zł. Star-
sza pani brała lewe kredyty.  

Anna M. ma już jeden wyrok 
na swoim koncie. Teraz sąd miał 
zadecydować o jej kolejnym wy-
roku. Kobieta prowadzi  w Pora-
ju sklep Grosik. Dawniej sprze-
dawała sprzęt AGD i  prowadziła 
usługi kredytowe, teraz także 
zajmuje się pożyczkami. Niestety 
ostatnio oszustka bardzo rozo-
chociła się do brania kredytów, 
lecz nie na siebie, ale mieszkań-
ców trzech okolicznych wsi: 
głównie Poraja,  Choronia oraz 
Jastrzębia.  Posługiwała się ich 
danymi i fałszowała podpisy.  

W styczniu za oszustwa i wy-
łudzenia kredytów oszustkę ska-
zano na 3 miesiące w zawiesze-
niu.  Kara nie poskutkowała, M. 
zmieniła nazwę sklepu na Ania. 
Lista oszukanych przez Annę M. 
jest długa. Są na niej niepełno-
sprawni, głuchoniemi, sąsiedzi, 
znajomi i  jej własna rodzina.  – 
Dwa razy wzięła po 10 tysięcy 
złotych kredytu na mnie,  podro-
biła mój podpis, wcześniej byłem 

jej klientem, kupowałem u niej 
AGD – żali się Stefan Caban 
z Jastrzębia.

Annie M. postawiono 70 zarzu-
tów, głównie za oszustwa i podra-
biania podpisów na umowach, 
lecz niestety na tym się nie skoń-
czyło, bo do poszkodowanych 
mieszkańców dołączyło sześć 

oszukanych banków.  W mysz-
kowskim sądzie nie zapadła jesz-
cze decyzja w tej sprawie z przy-
czyn formalnych, w sądzie poja-
wili się poszkodowani, M. urzędo-
wała w tym czasie w wiejskim 
sklepie w Poraju, na widok po-
szkodowanych i dziennikarzy za-
barykadowała się w budynku. 

 – Moją znajomą oszukała na 2 
tysiące złotych, ona wzięła kredyt 
na dwa telewizory, a ta oszustka 
dopisała jej jeszcze pralkę, której 
na oczy nie widziała. Spłaciłam tę 
pożyczkę w windykacji w Krako-
wie  – wyjaśnia pani Janina.

mag
Zdj. Marek Barczyński
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W Częstochowie powstanie SportPark?

Częstochowa w kadrze

Spotkanie przedstawicieli 
władz miasta, biznesmenów, 
sportowców oraz mieszkań-
ców Częstochowy oficjalnie  
zainaugurowało  starania  am-
basadorów inicjatywy społecz-
nej „SportPark Częstochowa” 
o stworzenie w mieście nowe-
go miejsca - miejsca aktywno-
ści, rekreacji i wspólnego prze-
żywania sportowych emocji. 
Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana na terenach  Parku Wy-
poczynkowego „Lisiniec”.

Projekt „SportPark Częstocho-
wa” zakłada przekształcenie Par-
ku „Lisiniec” - należącego do 
miasta parkowego terenu o po-
wierzchni 43,14 ha - w nowocze-
sny park sportowy, z niedużym 
funkcjonalnym stadionem na 15 
tysięcy widzów,  stworzonym na 
potrzeby częstochowskich klu-
bów sportowych (nie tylko piłkar-
skich) oraz z zaprojektowanym z 
myślą o mieszkańcach obszarem 
przestrzeni zielonych, takich jak 

m.in. strefa sportu (ścieżki rowe-
rowe, mini-boiska, skatepark, 
parkour park), strefa wody (bul-
war,  przystań, uregulowana pla-
ża, rowery wodne,  kajaki,  węd-
karstwo), strefa wypoczynku 
(ogólnodostępne tereny trawia-
ste,  leżaki, hamaki), strefa dzieci 
(place zabaw i ścieżki spacerowe), 
strefa przyrody (mini-ogród bota-
niczny, sekcja leśna, wybiegi dla 
psów), strefa dla seniorów (sza-
chy, bule, ścieżki zdrowia) oraz 
parkingi. - Jest to coś, czego w 
naszym mieście brakuje i na co 
nasze miasto zdecydowanie za-
sługuje. Projekt Sport Parku Czę-
stochowa to idealne rozwiązanie 
zarówno dla sportu zawodowego, 
jak i mieszkańców Częstochowy 
– mówi jeden z ambasadorów ak-
cji, Michał Świerczewski, prezes 
firmy X-KOM.

Inicjatywę już teraz wsparli 
znani częstochowianie, m.in. 
Muniek Staszczyk (wokalista 
T.Love), Artur Barciś (aktor), Ja-
cek Magiera (trener Legii II War-

szawa), Irek Bieleninik (dzienni-
karz i konferansjer).  – Takie ob-
szary można znaleźć praktycznie 
we wszystkich  polskich mia-
stach, także tych mniejszych od 
naszej Częstochowy – twierdzi 
Filip Adamus, pochodzący z Czę-
stochowy dziennikarz NC+. 

– Wiele przykładów z kraju i z 
zagranicy pokazuje, w jak łatwy 
sposób przestrzeń miejską moż-
na udostępniać mieszkańcom i 
jak chętnie z tego korzystają. 
Trzeba dać im możliwość, by w 
komfortowych warunkach spę-

dzali, we własnym mieście, swój 
wolny czas. Właśnie dlatego wy-
chodzimy dziś z takim pomysłem 
i próbujemy zarazić nim jak naj-
większe grono częstochowian  – 
dodaje Filip Adamus.

Cała inwestycja „SportPark 
Częstochowa” (stadion oraz stre-
fy parkowe)  pochłonęłaby  ok. 
140 mln złotych. – Źródeł pozy-
skania tych środków można szu-
kać w wielu funduszach i progra-
mach. Wyłączmy myślenie, że się 
„nie da”. Da się, tylko my, jako 
częstochowianie, musimy po 

prostu chcieć. Tylko tyle i aż tyle 
– kończy z uśmiechem Michał 
Świerczewski.  

Inicjatywa społeczna „Sport-
Park Częstochowa” ma już swoją 
stronę internetową: www.Sport-
ParkCzestochowa.pl Założony 
został również profil na Facebo-
oku „TAK dla SportParku Czę-
stochowa”. Wstępne wizualizacje 
SportParku Częstochowa do-
stępne są pod adresem: http://
www.sportparkczestochowa.pl/
projekt/wizualizacje.zip
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Ośrodek Kultury Filmowej 
– kino studyjne Iluzacja 
w dniach 7 – 11 listopada 
zaprasza na kolejną edycję 
konkursu na film amatorski 
„Częstochowa w kadrze”. 
W jury tegorocznego kon-
kursu zasiądą: Janusz Zaor-
ski, Agnieszka Lipińska, Ja-
nusz Mielczarek oraz Tade-
usz Piersiak.

 – Po raz pierwszy konkurs 
na film amatorski zorganizo-
waliśmy w 1994 roku. Miał on 
wówczas zasięg ogólnopolski 
i odbywał się pod hasłem TE-
RAZ  JA ! Jego trzy kolejne 
edycje cieszyły się uznaniem 
zarówno uczestników, jak 
i dziennikarzy. Jurorami byli 
m.in. Piotr Łazarkiewicz, Łu-
kasz Wylężałek, Jarosław San-
der, Maciej Dejczer, Teresa 
Kotlarczyk i Tadeusz Sobolew-
ski – przypomina Iwona Kwin-
cińska z OKF. - W 1997 roku 
Ośrodek Kultury Filmowej za-
proponował filmowcom – ama-
torom inną wersję konkursu 
pod nazwą „Częstochowa 
w kadrze”. To konkurs o cha-
rakterze lokalnym, tematycz-

nie związany z naszym mia-
stem – dodaje. Na przestrzeni 
lat wśród jurorów zasiadali 
m.in.: Michał Rosa, Dariusz 
Gajewski, Marek Piwowski, 
Janusz Zaorski, Cezary Hara-
simowicz, Lech Majewski, Xa-
wery Żuławski.

Dzięki konkursowi uzyski-
wany jest filmowy obraz nasze-
go miasta, ukazany w  różno-
rodnych formach (fabuła, do-
kument, impresja, teledysk 
i in.). Autorzy filmów rejestrują 
zmiany w rozmaitych dziedzi-
nach życia, starają się uchwy-
cić problemy mieszkańców 
oraz odkrywają nowe, niezna-
ne oblicze miasta. - Mamy na-
dzieję, że impreza cieszyć się 
będzie niesłabnącym powodze-
niem, a konkurs co roku bę-
dzie dostarczał autentycznych 
i oryginalnych wypowiedzi 
o naszym mieście, o warun-
kach życia, a także filmowych 
refleksji o wszystkim, co nas 
otacza na co dzień – podsumo-
wuje Iwona Kwincińska.

Więcej informacji na temat 
konkursu znajdziemy na stro-
nie: www.okf.czest.pl
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Smacznie, zdrowo, kolorowo i... ekologicznie

Apodyktyczna żona
Jestem mocno zaniepokojony 

zachowaniem mojej żony. Przez 
jej intrygi, kierowanie podejrzeń i 
plotki odsunęła się do nas naj-
bliższa rodzina. Zięć i synowa 
przyjeżdżają do nas z wnukami 
wyłącznie z okazji świąt. Spowo-
dowała to kierując plotki na 
wszystkich. A to nie wszystko. 
Pisała skargi do urzędów, dono-
sy na pracodawców, sąsiadów. 
Dokuczało mi to przez lata, ale 
szczególnie teraz, gdy oboje jeste-
śmy na emeryturze, zaczynam 
rozpoznawać mechanizmy jej 
manipulacji. I dopiero teraz za-
cząłem się temu przeciwstawiać. 
Mówię „nie”, gdy żona każe mi 
się podpisywać pod pismem na 
sąsiadów do spółdzielni miesz-
kaniowej. Teraz zacząłem do-
strzegać, że to przez jej zachowa-
nie i jej działania ja sam stałem 
się zgorzkniały i podejrzliwy. Czy 
moja żona może cierpieć na jakąś 

psychiczną chorobę? Chciałbym, 
aby się zmieniła, bo w tym upa-
truję ratunku dla całej naszej ro-
dziny, także dla mnie. - Krzysztof

Z Pana opisu wynika, że mał-
żonka jest bardzo apodyktyczną 
osobą, chce dominować nad bli-
skimi, ale jest też pełna lęków, 
kompleksów, poczucia niższej 
wartości. Trudno jednak wywnio-
skować, czy cierpi na jakieś za-
burzenia, czy też po prostu ma 
taki charakter. Zależy jej na 
utrwaleniu i utrzymaniu wyso-
kiej pozycji, więc niszczy wszyst-
kich, którzy mogliby temu zagro-
zić.  Przyzwolenie, bierność, a na-
wet wsparcie najbliższych utrwa-
liły takie zachowania, nie zosta-
wiając miejsca na refleksję nad 
skutkami. Był Pan obok żony, 
jednocześnie zezwalając na to, by 
doszło do zerwania kontaktów z 
bardzo bliskimi dla Was osoba-

mi, a także sąsiadami. Przez lata 
dochodziło do utrwalania sche-
matów, co staje się szczególnie 
dokuczliwe, gdy małżonkowie, 
będąc już na emeryturze, spędza-
ją ze sobą całe dnie. Te schematy 
można pokonać – pod warun-
kiem podejmowania reakcji na 
zachowanie małżonki i mówienia 
„nie” w pewnych sytuacjach.

Nie wykluczam, że podłożem 
działań Pańskiej żony są zabu-
rzenia urojeniowe, powszechnie 
zwane paranoją. Charaktery-
styczne dla tej choroby jest wy-
stępowanie urojeń, które są lo-
gicznie ze sobą powiązane i spra-
wiają wrażenie prawdziwych lub 
prawdopodobnych. Przyczyny 
tych zaburzeń nie są do końca 
rozpoznane. Otoczenie traktuje 
takie zaburzenia raczej jako ce-
chę charakteru, niż objaw choro-
by, dla świętego spokoju akcep-
tując nieco odmienne zachowa-

nia. Wśród wielu typów choroby 
wymienia się m.in. paranoję za-
zdrości, prześladowczą, wynalaz-
czą, reformatorską i pieniacza, 
na którą może cierpieć żona. Le-
czenie tych zaburzeń jest często 
utrudnione, ponieważ chory za-
wzięcie broni swoich urojeń i nie-
chętnie poddaje się terapii. Wy-
różnia się również typ zaburze-
nia związany z bliskim emocjo-
nalnym kontaktem z chorą oso-
bą, tzw. paranoję indukowaną, 
czyli udzieloną. Skoro tyle lat 
dzielił Pan życie z osobą zaburzo-
ną, możliwe jest, że poddał się 
Pan jej splątanej logice i przyjął 
narzucony system ocen oraz re-
akcji. Odnoszę jednak wrażenie, 
że trafnie poszukuje Pan drogi do 
przywrócenia równowagi w Wa-
szym związku i wyzwolenia ze 
starych schematów. Sugeruję 
wizytę u psychiatry i proszę pa-
miętać, że  medycyna i farmacja 

na obecnym poziomie mogą 
znacznie poprawić komfort życia 
pacjentów, cierpiących na po-
dobne dolegliwości.

Na pytania Czytelników odpowiada 
Sławomir Wolniak, lekarz specjalista 
psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed  

w Dubiu k. Bełchatowa

Z dnia na dzień rośnie zapo-
trzebowanie na żywność ekolo-
giczną. Coraz więcej osób zwra-
ca uwagę, nie tylko na to co je, 
ale  i  skąd  pochodzą  produkty, 
które  chce przyrządzić.  Z  tego 
też powodu wielu z nas wybiera 
certyfikowaną  żywność  ekolo-
giczną. 

Żywność taką produkuje się 
metodami rolnictwa ekologiczne-
go, które pozwalają na eliminację 
pestycydów i nawozów sztucz-
nych, czyli produktów szkodliwych 
dla naszego zdrowia

W gospodarstwach, które zaj-
mują się produkcją żywności eko, 
prowadzone są specjalne kontrole 
całego procesu hodowli i produkcji 
okresu końcowego. W dzisiejszych 
czasach, aby żywność pomagała 
naszemu zdrowiu, musi mieć naj-
wyższą biologiczną wartość. Takie 
produkty otrzymamy tylko z certy-
fikowanych upraw.

Postanowiliśmy poszukać naj-
lepszego – naszym zdaniem – skle-

pu z taką właśnie żywnością. Po 
przemierzeniu całego miasta, trafi-
liśmy do sklepu „Szafran” w CH 
Promenada Warzywniak. Powstał 
on 16 sierpnia  2014 roku. Jego 
założycielką jest Marzena Kowal-
ska. – Życie w zgodzie z naturą to 
moja filozofia życia. Dlatego pilnu-
ję, by wszystkie produkty zawiera-
ły jak najmniej chemicznych do-
datków. Stawiamy na jakość, nie 
na cenę – podkreśla. 

Stoisko pani Marzeny wyróżnia 
się na tle innych. Możemy zakupić 
tam szeroki asortyment spożywczy. 
Polecany jest nie tylko dla diabety-
ków, alergików czy bezglutenow-
ców, ale i dla małych dzieci i ma-
niaków ekologicznej żywności. Ofe-
rowane produkty posiadają certyfi-
kat żywności ekologicznej. Wśród 
nich znajdziemy między innymi 
warzywa - marchew, cebulę, pie-
truszkę, buraki, ziemniaki – i owo-
ce – cytryny, mandarynki – a także 
polskie owoce – jabłka, gruszki - 
posiadające od ponad 20-u lat cer-
tyfikat integrowanej produkcji.

Poza tym na półkach znajdzie-
my kasze, płatki, ryże, dżemy, 
chałwy greckie ręcznie robione, 
mąki wszelkiego rodzaju, bakalie 
niesiarkowane a także żywność dla 
dzieci, zaczynając od kaszek 
owsianych, ryżowych, jaglanych 
przez deserki, herbatki, a na goto-
wych zupkach kończąc. Ogromną 
popularnością cieszą się świeże so-
ki certyfikowane, które możemy 
zakupić w dużym opakowaniu lub 
małym poręcznym kubeczku.

Jest również coś dla amatorów 
słodkości – jedyne w swoim rodza-
ju ekologiczne miody posiadające 
certyfikat zgodności. Pani Marzena 
sprowadza je z leśnej pasieki na 
Podkarpaciu, która ma 50-letnią 
tradycję i dodatkowo wpisana jest 
na listę produktów tradycyjnych. 
Przed zakupem, wszystkich mio-
dów można skosztować. Ale nie 
tylko miodów - również bakalii, ja-
błek, soków, ogórków i wielu, wie-
lu innych. Łasuchy na pewno 
ucieszą się z ciasta marchewkowe-
go i dyniowego.

Lecz to nie wszystko, w bogatej 
ofercie sklepu znajdziemy szeroki 
wybór oliwek greckich w oliwie, 
nadziewanych migdałami, czosn-
kiem, papryką, cytryną, całych 

z pestką oraz ciemnych Kalamata. 
Wszystkie produkty sprowadza-

ne są do sklepu od stałych produ-
centów, przez co produkty są po-
wtarzalne i tej samej sprawdzonej 
jakości. „Szafran” nie uznaje gieł-
dy, gdzie za każdym razem spoty-
kamy różne źródła dostawy.

Wszystko to jest godne polece-

nia, jednak przed nami największa 
bomba „Szafranu” – pierniki ręcz-
nie robione. Pani Marzena robi je 
sama. Misie, koniki, samochodzi-
ki, serca, kwiaty... krótko mówiąc, 
wybór kształtów i kolorów jest 
ogromny. Mogą służyć jako pre-
zent na różnego rodzaju okazje – 
śluby, chrzciny, komunie, święta, 
urodziny, imieniny... wedle na-
szych upodobań. Doskonale 
sprawdzą się również jako słodka 
niespodzianka bez okazji. 
A wszystko to dlatego, że są niepo-
wtarzalne – robione są na zamó-
wienie i mogą wyglądać dokładnie 
tak, jak klient sobie zażyczy.

Anna Kukulska

Daj się zaprosić do świata korzennych przypraw: kardamonu, 
imbiru, cynamonu… Poczuj jak ta fantastyczna mieszanka ideal-
nie współgra z gryczanym miodem i odrobiną kakao, by zamknąć 
się w cudownym cieście piernika. Wyraź siebie wybierając kształt 
i kolor. Obdaruj ukochaną osobę, przyjaciela, dziecko dając jej 
odrobinę magii i słodyczy zawartą w każdym ciastku. Odkryj 
świat mojej pasji tworzonej z miłością. Zapraszam

Marzena
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„Listopad to dla Polaka niebezpieczna pora” – pisał w 1904 roku Stanisław Wyspiański. Nie sprawdziły się te słowa. Czternaście lat 
później listopad okazał się najpiękniejszym miesiącem w naszej historii.

Listopad – pora nadziei
Po 123 latach niewoli w 1918 

roku Polska odzyskała niepodle-
głość. Wydarzenie to graniczyło 
niczym z cudem, bo przecież wy-
grywa jedna strona konfliktu, 
czasem nie wygrywa nikt, ale że-
by przegrały trzy państwa, to się 
do tej pory nie zdarzyło. A w li-
stopadzie 1918 roku przegrani 
byli zarówno Niemcy, Austriacy 
jak i Rosjanie. Zaborcze monar-
chie Hohenzollernów, Habsbur-
gów i Romanowów leżały w gru-
zach. Pokonały ich, niemal jed-
nocześnie, wojny i rewolucje. Od-
rodziło się zniszczone w 1795 ro-
ku państwo Polskie. 

Cały listopad jest rocznicą, a 
nie sam 11 listopada. 11 listopa-
da stanowi datę wyłącznie sym-
boliczną: Kraków był już wtedy 
wolny od początku miesiąca, a 
wolny Lublin powołał nawet 
rząd. Sam Józef Piłsudski za da-
tę naprawdę przełomową miał 22 
listopada. 21 listopada nowa już 
Rada Ministrów uchwaliła dekret 
„o najwyższej władzy reprezenta-
cyjnej Republiki Polskiej”: na je-
go podstawie „Dziadek” został tą 
najwyższą władzą, jako tymcza-
sowy Naczelnik Państwa – z tytu-
łem nawiązującym do tytułu Ko-
ściuszki sprzed 124 lat.

Data 11 listopada przez wiele 
lat była pomijana w podręczni-
kach szkolnych. Dopiero kilka-
naście lat temu Sejm oficjalnie 
uznał ją świętem państwowym.

10 listopada w kwaterze głów-
nej marszałka Ferdynanda Fo-
cha podpisano kapitulację 
państw centralnych. W tym sa-
mym dniu do Warszawy przyby-
wa Piłsudski, który wcześniej od-
rzucił w więzieniu w Magdeburgu 
warunki proponowane przez wy-
słannika rządu niemieckiego Be-
selera. Niemcy usiłowali uzyskać 

od niego jakieś deklaracje i zobo-
wiązania wobec Rzeszy Niemiec-
kiej, ale on odmówił wszelkich 
rozmów politycznych. Przybywa-
jąc do Warszawy, Piłsudski był 
człowiekiem prywatnym, nie pia-
stującym żadnego stanowiska, 
a jednak powszechnie traktowa-
no go jako najwyższego dostojni-
ka państwa.

W stolicy rozpoczyna się rozbra-
janie Niemców. Wojska niemieckie 
oraz urzędnicy administracji ucie-
kają z kraju. Jeszcze wcześniej 
tworzyły się polskie zalążki rządu. 
7 listopada powstał tymczasowy 
Rząd Ludowy w Lublinie. Wcze-
śniej powstały dwie inne władze 
naczelne: Rada Regencyjna w 
Warszawie i Komitet Narodowy 

Polski w Paryżu oraz dwie lokalne 
– Polska Komisja Likwidacyjna w 
Krakowie i Polska Rada Ludowa 
w Poznaniu.

Józef Piłsudski szybko przy-
stąpił do rzeczy najważniej-
szych  - organizacji sił zbroj-
nych i administracji państwo-
wej. Jeszcze w listopadzie jego 
dekrety jako Naczelnika Pań-
stwa rozładowały napięcia spo-
łeczne, przeciwdziałając rewolu-
cji. Wprowadzono 46 godzinny 
tydzień pracy, opiekę nad robot-
nikami i najbiedniejszymi 
oraz równouprawnienie kobiet. 
Nie udało się jednak Piłsudskie-
mu utworzyć rządu koalicyjne-
go, złożonego z ministrów naj-
ważniejszych ugrupowań poli-
tycznych. Narodowa Demokra-
cja odmówiła udziału w rządzie. 
Sytuacja polityczna stawała się 
trudna. Z jednej strony nastroje 
rewolucyjne społeczeństwa i re-
wolucje w sąsiednich krajach 
nakazywały, by w Warszawie 
powstał rząd socjalistyczny, a z 
drugiej strony – rząd taki nie 
mógł zyskać uznania państw zwy-
cięskiej koalicji. W Paryżu działał 
Komitet Narodowy Polski z przy-
wódcą Narodowej Demokracji Ro-
manem Dmowskim na czele. Cie-
szył się on poparciem rządu fran-
cuskiego. Dopiero w styczniu 
1919 roku udało się doprowadzić 
do utworzenia rządu porozumie-
nia narodowego, na czele którego 
stanął najpopularniejszy w świe-

cie Polak tamtych czasów – Igna-
cy Paderewski.

Wydarzenia historyczne za-
chodzące w Europie i Polsce mia-
ły swoje odzwierciedlenie również 
w regionie częstochowskim. Już 
4 listopada Polacy odzyskali Ja-
sną Górę. W tym dniu opiekę 
nad Jasną Górą objął pododdział 
22 p.p. pod dowództwem ppor 
Artura Wiśniewskiego. Komen-
dant wojsk austriackich Josef 
Klettinger przekazał klasztor i 

wraz ze swoimi wojskami opuścił 
Częstochowę. Taki był początek 

odzyskania niepodległości 
w naszym regionie. Wiśniewski 
przekazał z kolei Jasną Górę 
delegatowi rządu gen. Tade-
uszowi Rozwadowskiemu. 6 li-
stopada w mieście powstała 
Straż Obywatelska dla ochrony 
mienia i obywateli. Na ulicach 
Częstochowy nie było spokoj-
nie. W nocy z 10 na 11 listopa-
da trwały jeszcze walki w fabry-
ce Stradom. 11 listopada 1918 
roku członkowie POW rozbraja-
li żołnierzy niemieckich. W star-
ciach zginęli dwaj gimnazjaliści: 
harcerz Włodzimierz H. Zagór-
ski i Karol Szpryngier. Bez wal-
ki oddziały Straży Obywatel-
skiej dowodzone przez Adama 
Plebanka i Jakuba Kona zajęły 
budynki kolei, posterunki przy 
ulicy Piotrkowskiej, malarnię, 
Dom Księcia. Rankiem 11 listo-
pada Niemcy w okolicy katedry 
oddali strzały do bezbronnej 
ludności, która kupowała towa-
ry w kantynie przy ulicy Te-

atralnej. Na szczęście, mimo, iż 
strzelano do blisko 600-osobo-
wego tłumu nie było ofiar śmier-
telnych. Około 40 częstochowian 
zostało rannych. Większość mia-
sta była przejęta już w południe. 
Na ulicę wyszli obywatele, którzy 
świętowali odzyskanie po 123 la-
tach niepodległości.

Dariusz Fiuty    

Pierwsza Kadrowa
W carskich siedzieliśmy turmach,
sybirskim gnano nas szlakiem,
a każdy z nas był szczęśliwy,
że się urodził Polakiem.

W podziemiach mrocznych kazamat,
gdzie grzechem była myśl wzniosła,
jak pacierz w sercu dziecięcym,
piastowa Polska w nas rosła.

Śnił nam się pod okiem zbirów 
królewski sen Kołodziejów,
zbudzony męką Konarskich 
i krwawym buntem Okrzejów.

Bóg mękę i krew odważył, 
wybrał z nich wszystko najczystsze
i taką Polskę poniosła 
Pierwsza Kadrowa w tornistrze.

 (Edward Słoński, „Pierwsza Kadrowa”)

Edward Słoński (1872-1926) – 
poeta i pisarz, z zawodu denty-
sta, działacz PPS, na początku 
1915 roku wstąpił do Legionów 
Polskich, brał udział w wojnie z 
bolszewikami, do 1921 roku 
służył w Wojsku Polskim, po-
rzucił swój wymarzony zawód 
na rzecz pracy literackiej i wy-
dawniczej, wielokrotnie areszto-
wany i więziony w Cytadeli, pod-
czas pierwszej wojny światowej 
tworzył poezję patriotyczną 
związaną z Legionami, napisał 
wówczas popularne wiersze: 
„Ta, co nie zginęła” (1915), 
„Idzie żołnierz borem lasem” 
(1916), „Już ją widzieli idącą” 
(1917); pisał również książki dla 
dzieci i młodzieży.
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GUCCI
GUILTY HOMME
woda toaletowa
50 ml

269 zł

199 zł

YSL
OPIUM VAPEURS  

DE PARFUM
woda toaletowa

30 ml

235 zł

179 zł

OTUL SIĘ W ZAPACHY  
W PERFUMERII DOUGLAS 

W POCZESNEJ-CZĘSTOCHOWA W CH AUCHAN

Zakupy w perfumerii Douglas w Centrum Handlowym 
Auchan w Poczesnej to coś więcej niż spacer między 

półkami w poszukiwaniu ulubionych zapachów. 
To relaks i uczta dla zmysłów, miła atmosfera, a także 

przepyszna imbirowa herbata, która rozkosznie 
rozgrzeje w nawet najmroźniejszy dzień.

Perfumeria Douglas:
Poczesna-Częstochowa, CH Auchan,
 ul. Krakowska 10, tel. 34/ 377 82 55
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„Słowacki na tropie literatów”
spotkanie z Katarzyną Bodziachowską

O Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!” słów kilka...

„Sprzedawcy gumek”  
w częstochowskim teatrze

Dzień dobry, panie 
Hamlecie! 

czyli spotkanie z Maciejem Półtorakiem  
w Słowackim

20 października w I LO im. Juliusza 
Słowackiego w Częstochowie odby-
ło się spotkanie z pisarką - panią Ka-
tarzyną Marią Bodziachowską. Wy-
wiad z częstochowską mistrzynią 
słowa poprowadziły panie profesor: 
Małgorzata Kaim oraz Iwona Kocio-
łek. Warto wspomnieć, że pani Kata-
rzyna Bodziachowska ukończyła filo-
logię polską na WSP w Częstocho-
wie (obecnie Akademia im. Jana 
Długosza) i jest nauczycielką języka 
polskiego w IX LO im. Cypriana Ka-
mila Norwida. Ponadto w swojej ka-
rierze nauczycielskiej prowadziła au-
dycje poświęcone poprawności języ-
kowej w radiu Jasna Góra, wciąż or-
ganizuje konkurs językoznawczy dla 
gimnazjalistów, czynnie współpracu-
je z instytucjami kulturalnymi oraz 
tworzy porywający cykl „Nasze nie-
zwykłe historie”, w którym opisuje 
sylwetki znanych Polaków. Jest au-
torką trzech książek: Fortepianowa 
podróż Fryderyka Chopina,  Maryn-
ka i Księżna Izabela Czartoryska. 
„Nasza sąsiadka”- jak sama nazwała 
się pani Bodziachowska, podarowa-
ła bibliotece szkolnej swoją najnow-
szą książkę Księżna Izabela Czartory-
ska, oczywiście ze specjalną dedyka-
cją. W czasie spotkania padły różne 

intrygujące pytania: jak zaczęła się 
przygoda pisarska pani Bodziachow-
skiej, skąd czerpie inspiracje do swo-
ich powieści czy też jakie napotyka 
problemy w czasie tworzenia tek-
stów. Jak się okazuje przygoda z pi-
saniem pani Katarzyny zaczęła się od 
złamania nogi…jednak w każdym 
nieszczęściu znajdzie się pozytywny 
element - nuda sprawiła, że docze-
kaliśmy się ciekawych tekstów. 
Oprócz tego, autorka podkreśliła, że 
w każdej stworzonej opowieści znaj-
dzie się cząstka jej samej, choć nie-
dokładnie odwzorowana. Intrygują 
ja postaci barwne, ciekawe, nieko-
niecznie „ludzie sukcesu”, raczej ta-
cy, którym nie wszystko się udało, 
którzy nie są bez skazy. Na pytanie: 

czy pisarzem się staje, czy po prostu 
jest - autorka podkreśliła, że pewne 
predyspozycje, dojrzałość ułatwiają 
start w karierze pisarki, ale czasem 
pomaga też przypadek. Pani Kata-
rzyna zachęciła także zebranych do 
pisania własnych tekstów. Swoich 
książek nie nazywa historycznymi 
ale osadzonymi w historii. Pani Bo-
dziachowska odpowiadała na pyta-
nia swobodnie z dużą dawką humo-
ru. Potrafiła śmiać się z własnych po-
myłek, przyznać się do dylematów 
(typu: które słowo jest lepsze?), czy 
też do kłopotów z przecinkami. Jak 
przyznała czytanie cudzych 
(uczniowskich) prac jest dużo ła-
twiejsze niż ocena i korekta wła-
snych tekstów. Pisarka zapowiedzia-
ła także kolejną pozycję - tym razem 
o Henryku Wieniawskim. Literaturę 
tworzoną przez panią Bodziachow-
ską cechuje piękna polszczyzna, a 
sama autorka w trakcie spotkania 
dała się poznać jako osoba energicz-
na, optymistycznie nastawiona do 
życia i mająca niezwykłą swobodę w 
komunikacji. Wizyta pani Katarzyny 
Marii Bodziachowskiej była ciekawą 
i niecodzienną lekcją – historii, litera-
tury i języka. 

Lena Mirowska IIa

Słowa żyją. W swoim ogromie układają się w rzędy, 
układają się w sensy. Ludzie rozbijają te konfiguracje, 
a one powstają wciąż i wciąż na nowo. I gdzieś tam na 
styku tych zapasów powstaje sztuka, literatura, kino, 
teatr… Czytaj! Bo inaczej to, co najistotniejsze, 
przemknie Ci obok nosa.

Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” to impreza 
promującą słowo pisane w każdej możliwej postaci. Jed-
nocześnie jest to akcja, która przekonuje, że czytanie jest 
atrakcyjną formą aktywności. W tym roku odbył się on 
już po raz czwarty. W ramach Festiwalu w Częstochowie 
w ciągu jednego październikowego tygodnia organizo-
wanych jest wiele wydarzeń kulturalnych związanych ze 
słowem. W tym roku były to między innymi spotkania 
autorskie: z Kaliną Błażejowską- autorką książki „Uparte 
serce”, znakomitej biografii częstochowskiej poetki Hali-
ny Poświatowskiej; Krzysztofem Vargą - pisarzem, ese-
istą, wieloletnim redaktorem działu kultury „Gazety Wy-
borczej”, autorem powieści o przygnębiającej aurze, m.
in. „Chłopaki nie płaczą”, „Tequilla”, „Trociny”; Witem 

Szostakiem- autorem cyklu powieści fantasy czy z Rafa-
łem Kosikiem - twórcą młodzieżowego cyklu Science - 
Fiction pt.: „Felix, Net i Nika”. W ramach Festiwalu moż-
na było podziwiać dzieła Marceliny Amelii Gawrońskiej, 
Przemysława Kruka, Piotra Kanieckiego, wybrać się na 
koncert muzyczny zespołu Mięśnie, zespołu RAGAZZI 
CALVI, koncert hip hop „Wszystko Jasne”, uczestniczyć w 
warsztatach literackich, komiksowych, książki dotyko-
wej, warsztatach hipertekstu. Atrakcją były również: gra 
miejska oparta na fabule książki „Felix, Net i Nika oraz 
Trzecia Kuzynka”, LARP- gra na żywo, Czytanie Topora 
przez aktorów częstochowskiego teatru, literacka taper-
ka Krzyśka Niedźwieckiego, konkursy z nagrodami, wy-
stępy i spektakle, premiery filmowe i wymiana książki.

Rewelacyjny program Festiwalu wpłynął na powięk-
szającą się z każdym rokiem publiczność.

Wszystkie wydarzenia cieszyły się zainteresowa-
niem, zarówno ze strony dorosłych, jak i młodzieży.
Wiele osób miało okazję poznać i porozmawiać ze 
swoimi ulubionymi autorami, dowiedzieć się intrygu-
jących rzeczy podczas warsztatów, poznać nowych lu-
dzi, świetnie się bawić, jednocześnie zdobywając na-
grody.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej 
strony Festiwalu : festiwalczytaj.pl , gdzie można się 
dowiedzieć, między innymi, o wydarzeniach „PoCzyta-
jowych”, które odbywają się w ciągu roku. Jednym z 
nich było malowanie tramwaju kolorowymi spray’ami 
przez mieszkańców miasta w każdym wieku. Była to 
zachęta i zapowiedź całego Festiwalu. Na kolejną edy-
cję zapraszamy już za rok!

    Czytaj!
Julia Ratka Ie

W czwartek, 30 października w 
Teatrze im. Adama Mickiewicza od-
było się spotkanie z Andrzejem Bart-
nikowskim, reżyserem spektaklu 
„Sprzedawcy gumek”, którego ce-
lem było zachęcenie nas, młodych 
widzów do obejrzenia jego dzieła, 
które opowiada dosłownie o... 
sprzedawcach gumek. Od reżysera 
można było dowiedzieć się wielu 
rzeczy na temat spektaklu: jaki to 
typ sztuki, jaką problematykę podej-
muje, jakich sfer życia dotyka, czy 
tylko intymności. Sztuka powstaje w 
dość krótkim czasie, bo tylko od 
czerwca. Opiera się ona na trzech 

aktorach, którzy będą przeplata dia-
logi songami, korzystając przy tym z 
techniki looper, która jest dodatko-
wym elementem zachęcającym do 
odwiedzenia teatru i zobaczenia 
spektaklu. Dzięki tej technice widz 
będzie mógł każdorazowo posłu-
chać muzyki na żywo. Nakładane na 
siebie dźwięki spowodują wytwo-
rzenie się nowej jakości brzmienia 
dźwięku. W zamyśle reżysera sztuka 
wydaje się być kontrowersyjnym 
dramatem z dozą poczucia humoru, 
ale czy tak będzie, przekonają się 
wszyscy widzowie już w grudniu. 

Kamila Walkowicz IIa

Dzisiaj będzie spotkanie z tym 
superaktorem, który grał Hamleta. 
No z tym właśnie. Tak! Muszę zdo-
być jego autograf! A ja muszę mieć 
z nim zdjęcie! – takie i inne przejęte 
szepty można było usłyszeć 30 paź-
dziernika na korytarzach Słowackie-
go. Wkrótce cała sala widowiskowa 
wypełniła się po brzegi wielbiciela-
mi teatru, Szekspira, Hamleta tu-
dzież grającego go aktora. Niedługo 
potem rozległy się gromkie brawa. 
Na scenie pojawił się oczekiwany 
gość – aktor naszego częstochow-
skiego teatru, brawurowo grający 
główną rolę szekspirowskiego dra-
matu, Maciej Półtorak.

Wydarzenie to nie doszłoby do 
skutku, gdyby nie niezawodne 
szkolne koło entuzjastów teatru 
„Teatralniak”. Jego członkowie już 
wcześniej dokładnie zbadali życio-
rys gościa, przygotowali pytania 
i prezentację multimedialną (po-
dziękowania dla Pauliny Grzyb 
i Marleny Wypych). Plakietką „Te-
atralniaka” mogły pochwalić się 
także dwie urocze prowadzące: 
Klaudia Michalak i Magdalena Ra-
decka, które wzięły aktora w krzy-
żowy ogień pytań. 

Maciej Półtorak z dowcipem 
i uśmiechem radził sobie nawet 
z najbardziej dociekliwymi i trud-

nymi tematami i szybko nawiązał 
kontakt z publicznością. Swoim peł-
nym humoru sposobem bycia 
i dowcipnymi komentarzami spra-
wiał, że sala co chwila wybuchała 
śmiechem. Opowiedział nam wiele 
szczegółów ze swojego aktorskiego 
życia. Dowiedzieliśmy się, jak wy-
glądały jego egzamin do szkoły te-
atralnej i pełne aktorskich przesą-
dów życie studenta. Mogliśmy tak-
że usłyszeć o tworzeniu roli Hamle-
ta od kuchni. Jak długo trzeba uczyć 
się tekstu? Jakie emocje towarzy-
szą przy odgrywaniu tak ważnej 
i złożonej postaci? Czy na wcielają-
cym się w rolę Hamleta ciąży duża 
presja? I ile jest Półtoraka w Ham-
lecie i Hamleta w Półtoraku? Aktor 
wtajemniczył nas także w swoją hi-
storię związaną z Piwnicą pod Bara-
nami, opowiedział o muzycznych 
talentach, a nawet, ku naszej rado-
ści, dał się namówić na zaśpiewa-
nie krótkiej piosenki. 

Po spotkaniu najwierniejsi fani 
mogli otrzymać autograf i uwiecz-
nić siebie wraz z naszym gościem 
na zdjęciach. Byliśmy bardzo szczę-
śliwi, że mieliśmy szansę poznać 
bliżej naszego Hamleta i dzięki nie-
mu odkryć tajniki pracy aktora i te-
atru od kuchni.

Alicja Grudzińska 3a
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TOYOTA COROLLA VERSO 2.0-D4D Jeden 
właściciel z Niemiec 2.0, van, 2004 r.,  

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

TOYOTA RAV-4 2.0-16V 4X4 Niesamowity stan z 
Niemiec, 1995, SUV, 117 000 km, 129 KM benzyna, 

czarny-metallic, 2/3 drzwi, 
alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, EDS, blokada 
dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

 TOYOTA AYGO 1.0-12V VTI-Śliczny z Niemiec   
1.0, 2008 r., 1000 cm3, 68 KM, benzyna, 98 000 km, 

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

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0-16V oryginał z 
Niemiec Jeden wł., 2006, kombi, 177 000 km, 150 

KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, 
szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, 
airbag, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, radio, komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, 
kier. wielof., podgrz. prz. szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA OCTAVIA 1.6 SR niesamowity stan z 
Niemiec, 2002, kombi, 153 000 km, 102 KM benzyna, 

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

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

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

OPEL ZAFIRA 1.9DCTI-oryginał z Niemiec 
Jeden wł., 2006, 161 000 km, 120 KM diesel, 

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

MERCEDES-BENZ C 200 1.8-16V kompresor 
Salon Polska, 2009, kombi, 100 500 km, 184 KM 

benzyna, automat, grafitowy-metallic, 
alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, 
ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klima, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkow., 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

KIA PICANTO 1.0-Jeden wł. z Niemiec tylko 56 
1.0,  2013 r., 1000 cm3, 70 KM, benzyna, 5 600 km, 

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

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

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

FORD C-MAX 1.8-16V, tylko 88 tys. km. IDEAŁ, 
2003, 88 500 km, 120 KM benzyna, granatowy-

metallic, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, 
kier. wielof., cz. parkowania, podgrz. 
prz. szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy,  
garażowany

BMW 525 2.5D 100% ORYGINAŁ śliczny z Niemiec, 
2005, 289 000 km, 177 KM diesel, automat, czarny-

metallic, alufelgi, przy. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, EDS,el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik 
deszczu, kier. wielof., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

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

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

OPEL ASTRA 1.6-16V twinport, super stan z 
Niemiec, 2007, 168 000 km, 105 KM benzyna, 

niebieski-metallic, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tempomat, czujnik 
deszczu, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

MERCEDES-BENZ A 140 1.4-16V, śliczny z 
Niemiec, jeden wł., 2003, 168 000 km, 82 KM 

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

FORD S-Max 2.0TDCI Niesamowity stan  
z Niemiec, 2006, 149 000 km, 140 KM diesel,  

czarny-metallic, hak, przyc. szyby, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. parkow., podgrz. prz. szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

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

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

CITROEN BERLINGO 1.6HDI Super stan z Niemiec, 
jeden właściciel 1.6, van, 2009 r., 1600 cm3, 110 KM, 

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

OPEL INSIGNIA 2.0CDTI Jak now z Niemiec 
Jeden wł., 2011, kombi, 166 000 km, 130 KM diesel, 

szary-metallic, przyc. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, airbag, immobiliser, ESP, el. 
szyby i lust., klimatyzacja, nawigacja, c. 
zamek, radio, komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., podgrz. przednia 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

TOYOTA AVENSIS 2.0-16V VTI Niesamowity stan 
z Niemiec, 2005, 197 000 km, 147 KM benzyna, 

czarny-metallic, ABS, ASR, alarm, airbag, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, komputer, 
tapicerka welurowa, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

HYUNDAI i30 1.4-16V Śliczny z Niemiec,  
inst. gazowa, 2010, 123 000 km, 109 KM 
benzyna+LPG, czarny-

metallic, ABS, ASR, alarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS C-Max 1.6TDCI Jak nowy z 
Niemiec jeden wł., 2008, 126 000 km, 110 KM 

diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
alarm, airbag, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

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

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

Audi A6 2.0 tylko-138 tys./km, śliczny z NIEMIEC, 
2002, kombi, 138 000 km, 130 KM benzyna, automat, 

srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, cz. 
parkowania, podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany
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Będą wiaty w alejach

RoztRopnie  
szukamy 
RoztRopnych
Roztropność kojarzy Ci się z mądrością, szukasz nowych wyzwań  
i chciałbyś zmierzyć się z nową rozwojową branżą?

Dołącz do naszego zespołu konsultantów i rozpocznij współpracę  
z jedną z najbardziej prestiżowych firm ubezpieczeniowych na świecie.

Zapraszamy na stronę:  
www.konsultantprudential.pl

PRUDENTIAL_Lokalna_99x68 ROZTROPNOSC.indd   1 04.11.2014   16:16

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, 
która powstała w 1994 roku  

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

autobusów i pojazdów budowlanych.
Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Mechanik - Elektromechanik Samochodowy
Miejsce pracy: Częstochowa

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

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

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

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

3 listopada rozpoczął się 
montaż zadaszeń przy przy-
stankach autobusowych w Alei 
Najświętszej Maryi Panny w 
Częstochowie. Wiaty będą 
miały taką samą formę jak 
przed modernizacją Alei. - Na 
taki wzór wiat wyraził zgodę 
Konserwator Zabytków oraz 
pracownia Forma – informuje 
Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie. 

Zakres prac związanych z re-
alizacją tego zadania obejmuje 
m.in:
n zdjęcie kostki granitowej na 

powierzchni 5 metrów x 1 metr 
na każdym przystanku,

n posadowienie fundamentu o 
tych samych wymiarach, 

n montaż zadaszenia do funda-
mentu,

n przywrócenie stanu pierwotne-
go chodnika.

Wykaz lokalizacji przystanków 
do dostawy i montażu zadaszeń 
na przystankach:
l Przystanek przy Alei Najświęt-

szej Maryi Panny nr 43, za uli-
cą Śląską po stronie południo-
wej;

l Przystanek przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny nr 23, za uli-
cą Wolności po stronie połu-
dniowej, pierwsze stanowisko;

l Przystanek przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny nr 21, za uli-
cą Wolności po stronie połu-
dniowej, drugie stanowisko;

l Przystanek przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny nr 5, za ulicą 
Piłsudskiego po stronie połu-
dniowej;

l Przystanek przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny nr 20, przed 
ulicą Kościuszki po stronie 
północnej - pierwsze stanowi-
sko;

l Przystanek przy Alei Najświęt-

szej Maryi Panny nr 20, przed 
ulicą Kościuszki po stronie 
północnej - drugie stanowisko;

l Przystanek przy ulicy Kiliń-
skiego nr 6, za Aleją Najświęt-
szej Maryi Panny.

kg

Nowe 
radiowozy
100 milionów złotych zosta-

nie przeznaczonych w budże-
cie policji na 2015 rok na wy-
mianę policyjnej floty oraz in-
nych środków transportu. Pla-
nowane są zakupy m.in. radio-
wozów, samochodów osobowo-
-terenowych, furgonów, ale 
także śmigłowca, różnego ro-
dzaju łodzi i quadów.

Ostatnia tak duża moderniza-
cja policyjnych pojazdów miała 
miejsce w latach 2007-2010. 
Sprawne działanie policji wyma-
ga jednak odpowiednich nakła-
dów. W latach 2014-2017 plano-
wana jest kolejna modernizacja 
dużej części floty.

Na ten cel w budżecie policji 
na 2015 rok zaplanowano ok. 
100 milionów złotych. Przezna-
czone zostaną na wymianę po-
nad 1500 pojazdów. Wśród nich 
będą samochody, zarówno te 
nieoznakowane, jak i oznakowa-
ne. Ponadto funkcjonariusze 
otrzymają nowe furgony, moto-
cykle i quady. Planowany jest 
także zakup śmigłowca oraz róż-
nego rodzaju łodzi. 

kg
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 Alfa Romeo 159 VIP GWARANCJA 
Bezwypad., skóra, serwis, 2010, kombi,  
173 112 km, 120 KM olej napędowy, szary-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 25.900 zł

 Jaguar XF VIP GWARANCJA Full 
Bezwypadkowy serwis, 2008, 227 714 
km, 207 KM diesel, automat, srebrny-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkow., 

 serwisow. w ASO, bezwypadk. 57.900 zł

 Peugeot Bipper VIP GWARANCJA 
Bezwypad Klima Serwis, 2008, kombi, 
178 263 km, 68 KM diesel, srebrny-
metallic, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer,  
I właśc., serwisow. w ASO, bezwypadk.

18.900 zł

 Audi A3 VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2010, 128 720 km, 105 
KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 39.900 zł

 Jeep Compass 4x4 VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis, 2007, 112 587 
km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, 
przyc. szyby, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, ESP4x4, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, kier. 
wielof., I właśc., serwisow. w ASO, 
bezwypadk. 28.900 zł

 Porsche Cayenne Lift 3.6V6 VIP 
GWARANCJA Bezwypad Serwis, 2007, 
162 203 km, 290 KM benzyna, automat, 
czarny-metallic, alufelgi, ksenony, przyc. 
szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, blokada dyferencjału4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkow., regul.wys.
podw., podgrz. prz. szyba, I właśc., serwisow. 
w ASO, garażowany 79.900 zł

 Audi A3 IGŁA VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis, 2005, 240 869 
km, 105 KM diesel, srebrny-metallic,  
2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, I właśc., 
serwisow. w ASO, bezwypadk.

 22.900 zł

 Land Rover Freelander 1.8i VIP 
GWARANCJA Bezwypad., klima serwis, 
1999, 151 993 km, 120 KM benzyna, 
czarny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, 
ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 11.900 zł

 Renault Scenic VIP GWARANCJA 
Bezwypad klimatron serwis, 2004,  
187 334 km, 115 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, cz. deszczu, kier. wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 12.900 zł

 BMW X3 VIP GWARANCJA bezwypadk., 
skora serwis, 2005, 169 019 km, 150 KM 
diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
pierwszy właściciel  34.900 zł

 Mazda 2 CDVi Bezwypadkowy Klima 
VIP GWARANCJA, 2009, 141 230 km, 68 
KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, kier. wielof., 
I właśc., serwisow. w ASO, bezwypadk., 
garażowany

19.900 zł

 Seat Altea XL VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy serwis navi, 2011,  
167 218 km, 105 KM diesel, automat, 
grafitowy-metallic, hak, alufelgi, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, kier. wielof., cz. parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO

35.900 zł

 Chevrolet Aveo SE 1.2+Gaz VIP 
GWARANCJA Bezwypad Serwis, 2008, 
128 369 km, 85 KM benzyna+LPG, szary-
metallic, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
el. szyby, c. zamek, radio, wspom. kier.,  
I właśc., bezwypadk.

 13.900 zł

 Mercedes-Benz CLS 320 VIP Bezwypad, 
klima, skóra, serwis GWARANCJA, 
2007, 142 813 km, 225 KM diesel, 
automat, czarny-metallic, alufelgi, 
szyberdach, ksenony, ABS, ASR, alarm, 
pod. pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lust., nawigacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, 
cz. deszczu, kier. wielof., cz. parkow., c., 
serwis. w ASO, garażowany 63.900 zł

 Suzuki SX4 1.9DDi VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis, 2007, 164 329 
km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,  
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
podgrz. fotele, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 19.400 zł

 Chevrolet Nubira SX 16V VIP 
GWARANCJA Bezwypad Klima, 2006, 
kombi, 92 587 km, 109 KM benzyna, 
czarny-metallic, hak, przyc. szyby, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., kier. wielof., I właśc., 
serwisow. w ASO, bezwypadk. 11.900 zł

 Mercedes-Benz E 320 Elegance Bezwyp 
Klimatron Serwis Skóra, 2004, 270 537 
km, 204 KM diesel, automat, grafitowy-
metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, 
alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkow., regul.wys.podw., 
podgrz. prz. szyba, serwisow. w ASO, 
garażowany  30.900 zł

 Volkswagen Bora Bezwypad Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA, 2004, 185 003 
km, 101 KM diesel, grafitowy-metallic, 
alufelgi, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, cz. deszczu,  
I właśc., serwisow. w ASO, bezwypadk., 
garażowany 14.400 zł

 Citroën C3 Picasso VIP GWARANCJA 
Exclusive, bezwypadk., serwis, 2010,  
95 125 km, 90 KM olej napędowy, 
srebrny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
cz. deszczu, cz. parkow., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 31.900 zł

 Mitsubishi Outlander VIP GWARANCJA 
4WD Bezwypadk. serwis, 2008, SUV, 
185 217 km, 140 KM diesel, czarny-
metallic, hak, alufelgi, przyc. szyby, ABS, 
ASR, alarm, immobiliser, ESP, EDS, blok. 
dyferenc., 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, 
cz. deszczu, kier. wielof., niezal. ogrzew., 
cz. parkow., I właśc., serwisowany w ASO, 
garażowany 39.900 zł

 Volkswagen Golf VIP GWARANCJA 
1.616V Bezwypadkowy serwis, 1999, 
175 106 km, 101 KM benzyna, biały, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

6.900 zł

 Ford Fiesta VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Klimatyzacja, 2006,  
162 334 km, 68 KM diesel, niebieski-
metallic, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
kier. wielof., podgrz. prz. szyba, I właśc., 
serwisow. w ASO, bezwypadk.

13.400 zł

 Opel Astra 1.4 16V GTC NOWY VIP 
GWARANCJA - 385 km, 2013, sportowy / 
coupe, 395 km, 101 KM benzyna, srebrny-
metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, kier. 
wielof.,pierwszy właściciel

44.900 zł

 Volvo S80 VIP GWARANCJA Bezwyp 
klima serwis skóra, 1999, 231 022 km, 140 
KM olej napędowy, automat, hak, alufelgi, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby i lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 11.900 zł

 Ford Galaxy GHIA VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis, 2007, 185 853 
km, 125 KM, srebrny-metallic, hak, 
alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkow., podgrz. 
prz. szyba, I właśc., serwisow. w ASO, 
bezwypadk. 29.900 zł

 Opel Meriva LIFT Bezwypad Klima 
Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 139 693 
km, 110 KM olej napędowy, czarny-
metallic, przyciemniane szyby, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby  
i lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany 19.900 zł

 Škoda Octavia TDi VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy serwis, 2012, 156 340 km, 
105 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

40.900 zł

 Hyundai Santa Fe VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy, Skóra, Serwis, 2006, 
143 298 km, 150 KM olej napędowy, 
automat, czarny-metallic, hak, alufelgi, 
przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby 
i lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. park., podgrz. prz. szyba, I właśc., 
bezwypadkowy, garażowany 34.900 zł

 Peugeot 307 VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Klima IGŁA, 2004,  
148 430 km, 88 KM benzyna, srebrny-
metallic, szyberdach, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kier. wielof.,  
I właśc., bezwypadk.

11.900 zł

 Citroën Jumper 2.8HDi Skrzynia Bezwypad 
serwis, 2005, dostawczy do 3,5t, 142 840 km, 
128 KM diesel, ładowność: 1 395 kg, 
granatowy-metallic, hak, wspom. kier.,  
I właśc., serwisow. w ASO, bezwypadk.

19.900 zł

Oferta wybrana z dnia 5 listopada 2014 r.
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Zaplanuj wymarzony ślub  
– inspiracje znajdziesz na targach!

Najnowsze trendy w modzie 
ślubnej, wyjątkowe torty wesel-
ne, oferty sal weselnych, prze-
piękne limuzyny, czy porywa-
jące do tańca zespoły muzycz-
ne znajdą pod jednym dachem 
pochłonięte przygotowaniami 
do ślubu pary. A wszystko to za 
sprawą trzydniowych Targów 
Ślubnych, które rozpoczynają 
się w piątek (7.11.) w Centrum 
Handlowym Auchan w Pocze-
snej. Na planujące ślub pary 
czekają także liczne warsztaty, 
panele eksperckie oraz kon-
kursy z nagrodami.

Termin ślubu zbliża się wiel-
kimi krokami, a Wy nie jesteście 

jeszcze przygotowani? A może 
macie jeszcze dużo czasu i chce-
cie na spokojnie zaplanować 
ten wyjątkowy dzień? Wszyscy 
narzeczeni z pewnością znajdą 
dla siebie odpowiednie rozwią-
zania podczas targów ślubnych 
w Centrum Handlowym Au-
chan Poczesna.

Już w piątek (7.11.) galeria 
handlowa zmieni się w prawdzi-
wy raj dla młodych par. Będą 
one miały okazję zapoznać się z 
różnorodnymi ofertami i zapla-
nować swój wymarzony ślub. Na 
specjalnych stanowiskach swoje 
usługi zaoferują między innymi 
fotografowie, przedstawiciele 
firm cateringowych, sal wesel-

nych czy zespołów muzycznych. 
Przyszli państwo młodzi będą 
mogli wybrać dla siebie odpo-
wiednią limuzynę, dekorację sali 
i kościoła czy wymarzone zapro-
szenia ślubne. Poza tym będzie 
można zaobserwować najnowsze 
trendy w modzie. Przyszłe panny 
młode będą miały wyjątkową 
okazję, aby przyjrzeć się dodat-

kom, biżuterii oraz modnym 
sukniom ślubnym i wieczoro-
wym projektantki Doroty Wró-
bel. Pokaz jej najnowszej kolekcji 
będzie można podziwiać w nie-
dzielę od godziny 16.00. Nie za-
braknie również prezentacji naj-
lepszych cukierni i kwiaciarni.

Na uczestników targów ślub-
nych czekać będzie także wiele 
dodatkowych atrakcji. Na spe-
cjalnej scenie w galerii handlo-
wej raper Mikser zaprezentuje 
ślubne rymowanki, a swoje 
umiejętności taneczne przedsta-
wi zespół Jackson. Narzeczeni 
będą mieli także okazję, aby 
wziąć udział w warsztatach, 
podczas których przygotują się 
do swojego pierwszego tańca. 
Uwagę przyciągną zapewne rów-
nież warsztaty dobrej organizacji 
- nabyte podczas nich umiejęt-
ności z pewnością przydadzą się 
podczas planowania ślubu.

Atrakcją będą również „Żywe 
manekiny”. Co kryje się pod tą ta-
jemniczą nazwą? Najprościej mó-
wiąc pokaz modelek, które w wi-
trynach salonów dostępnych w 
galerii handlowej oraz na specjal-
nym wybiegu prezentować będą 
aktualną ofertę butików. Podczas 
trzydniowej imprezy nie zabrak-
nie także mnóstwa konkursów z 
niezwykle cennymi nagrodami.

Z ofertami ślubnymi będzie się 
można zapoznać w Centrum Han-
dlowym Auchan przy ulicy Kra-
kowskiej 10 w Poczesnej w piątek 
i sobotę 7 i 8 listopada w godzi-
nach 10.00-19.00 oraz w niedzie-
lę 9 listopada w godzinach 10.30 
– 19.00. Szczegółowy harmono-
gram wydarzenia jest dostępny 
na stronie internetowej auchan-
czestochowa.pl. Udział w targach 
i dodatkowych atrakcjach jest 
bezpłatny!

kg, zdj. Studio Izabella – Izabela Matuszak
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Każdego roku wiele osób po-
dejmuje jedną z najważniej-
szych decyzji w swoim życiu i 
postanawia wziąć ślub. Towa-
rzyszące mu wesele jest wiel-
kim przedsięwzięciem organiza-
cyjnym, ponieważ każdy zainte-
resowany chce, by ten dzień był 
wyjątkowy. Przez długie miesią-
ce przyszli  małżonkowie planu-
ją każdy szczegół uroczystości. 
Jakie będą trendy w nadcho-
dzącym 2015 roku?

Najważniejsza w dniu ślubu 
jest oczywiście para młoda. Suk-
nia ślubna i garnitur muszą być 
wyjątkowe i jak najpiękniejsze.

Osoby ze świata mody jedno-
głośnie mówią, że motywem prze-
wodnim w stylizacji sukni ślub-
nych będzie lekkość i delikatność. 
Aby uzyskać ten efekt, pożądane 
będą takie tkaniny jak jedwab i 
tiul. W proponowanych na nad-
chodzący sezon sukniach królują 
hafty. Pojawiają się dosłownie 
wszędzie, od okolic dekoltu, przez 
linię biustu, aż po rękawki sukni. 
Pozwalają one podkreślić elegan-
cję kreacji. Królował będzie styl 

grecki, charakteryzujący się dłu-
gimi, lejącymi tkaninami, z odcię-
ciem pod biustem. Taki wzór jest 
niezwykle uniwersalny. Dobrze 
będzie leżał na kobietach niskich, 
wysokich, a także dopasuje się do 
sylwetki przyszłych mam. W tren-
dach pozostanie motyw z zeszłych 
sezonów, a mianowicie baskinki. 
To idealne rozwiązanie dla kobiet, 
którym zależy na poszerzeniu linii 

bioder i nadaniu sylwetce kobie-
cości. Nie zabraknie także sukie-
nek w stylu „syrenki”. Ten wzór 
idealnie dopasuje się do pań z ide-
alną linią bioder, świadomych 
swojej kobiecości. By być na topie 
sukienka powinna zostać uszyta z 
błyszczącego atłasu lub satyny.

W dniu ślubu nie tylko panna 
młoda ma wyglądać wyjątkowo. 
Projektanci i styliści przygotowali 
również poradnik dla przyszłych 
mężów. Garnitury ślubne na rok 
2015 powinny charakteryzować 
się elegancką klasyką... z hipster-
skimi dodatkami. Najmodniejsze 
kolory proponowane dla panów to 
granat i kolor ciemnoniebieski. 
Dobrze widziane będą także sza-
rości, czernie, brązy i bordowe od-
cienie. Nowością jest, że wśród 
wzorów będzie rządzić kratka! 
Najmodniejszym fasonem będzie 
garnitur typu „slim”. Materiał po-
winien być miękki i lekko błysz-
czący. Tekstura materiału może 
być gładka, jednak pojawią się 
garnitury prążkowane i kraciaste. 
Tradycyjny smoking również znaj-
dzie swoje miejsce w ślubnych 
trendach. Panowie nie powinni 

zapominać o modnych dodatkach 
takich jak wzorzyste kamizelki, 
które powinny być w kolorze gar-
nituru, bądź też w kolorze szam-
pana. Odpowiednio dobrana ko-
szula powinna być taliowana, naj-
lepiej biała lub w odcieniu kości 
słoniowej. Mankiety powinny być 
wywinięte na rękawy marynarki, 
między innymi po to, by wyekspo-
nować eleganckie spinki, najlepiej 

w stylu retro. Miłośnicy szelek 
mogą śmiało wkomponować je w 
ślubny design. Pod szyją pana 
młodego może znaleźć się musz-
ka, ale także duże plastrony, łań-
cuszki i wzorzyste krawaty. Styli-
ści sugerują, by do garnituru do-
brać czarno-białe buty, przypomi-
nające obuwie tancerzy, bądź też 
masywne lakierki.

Specjaliści zajmujący się deko-
racjami wnętrz prognozują, że w 
roku 2015 będą królować odcienie 
szarości i chłodnego niebieskiego 
koloru, które mogą występować 
solo bądź w połączeniu z fioletem. 
O ile szarość i niebieski powinny 
zachowywać chłodny odcień, o tyle 
fiolet może być użyty w odcieniach 
cieplejszych. Na sale weselne wróci 
także perłowe lśnienie. Wszystko 
co pięknie się błyszczy będzie mile 
widziane jako element dekoracji.

Na przyjęciach pojawi się no-
wość, dzięki której popularne w 
ostatnich latach wiejskie stoły 
odejdą do lamusa. Zamiast smal-
cu, kiełbas, mięs, ogórków kiszo-
nych i bimbru pojawią się stoły 
uginające się pod ciężarem... sło-
dyczy! Do odpowiedniego wyeks-
ponowania czekoladek, słodkich 
pianek, lizaków i innych łakoci 
potrzebne będą szklane słoje, mi-
sy, salaterki i stojaki, dzięki któ-
rym nawet zwykłe słodycze będą 
wyglądały wyjątkowo.

Trendem w dekoracji staną się 
dekoracje z papieru. Odpowiednio 
wkomponowane papierowe kule, 
papierowe konfetti czy kolorowe 
słomki do napojów nie wprowadzą 
na salę weselną kiczu. Wręcz 
przeciwnie – dodadzą uroku.

Zazwyczaj goście weselni w ra-
mach podziękowania i pamiątki 
dostają od pary młodej drobny 
upominek. Stało się to niepisaną 
tradycją. Świetnym pomysłem na 
nadchodzący rok będą metalowe 
przypinki z wybraną przez nowo-
żeńców grafiką. Można je sperso-
nalizować i położyć na talerzach 
zaproszonych osób, co sprawi, że 
spełnią funkcję wizytówek. Po-
zwoli to także zintegrować gości, 
którzy być może widzą się po raz 
pierwszy.

Świetnym pomysłem jest rów-
nież stworzenie „Księgi Gości”, 
najlepiej w oryginalnej formie. Dla 
przykładu może to być plakat z 

wybraną grafiką, na której uczest-
nicy wesela złożą podpisy.

Osoby, które uwielbiają atrak-
cje i pragną, by było ich jak naj-
więcej, mogą postawić w sali we-
selnej fotobudkę wypełnioną róż-
nymi gadżetami (kolorowe okula-
ry, wąsy, peruki, itp.). Rozluźnieni 
atmosferą zabawy goście z pewno-
ścią zachwycą się możliwością ro-

bienia zdjęć. Będzie to doskonała 
pamiątka z wesela.

Idealnie przygotowane wesele 
to nie lada wyzwanie. Należy jed-
nak pamiętać, że nawet najwięk-
sze atrakcje nie powinny przyćmić 
tego, co jest najważniejsze w dniu 
ślubu, czyli pary młodej i faktu za-
warcia związku małżeńskiego.

Monika Pierzchała

Weselne trendy
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ATRAKCJE WESELNE - BARMAN 
Nie jest już rzadkością, że Młoda Para po-

stanawia urozmaicić swoim gościom menu 
alkoholowe poprzez zaserwowanie innych 
niż tylko czysta wódka, alkoholi. 

Barman na weselu 
Obecność barmana na weselu jest nie tyl-

ko miłym dodatkiem, ale też pożądaną i po-
szukiwaną formą aranżacji uroczystości. Nie 
tylko ze względu na atrakcje jakie niesie ze so-
bą ta forma obsługi,  jest to również świado-
my wybór kultury picia alkoholu. Na polskim 
weselu czysta wódka  zawsze gościła   i gościć 
będzie ze względu na tradycje, jednak organi-
zacja drink baru na przyjęciach przyczynia się  
do ograniczenia spożycia czystego alkoholu  
podawanego na stołach.   Równocześnie jest 
ogromną atrakcją dla osób preferujących 
smakowanie alkoholu bez obawy zbyt moc-
nego upojenia  lub niepijących wcale.  Koloro-
we drinki i koktajle, także bezalkoholowe, 
przyciągają  wyglądem, zapachem i smakiem  
gości w różnym wieku, zarówno kobiety jak 
i mężczyzn, a profesjonalna obsługa  barmań-
ska zapewni również wiele atrakcji dla  mło-
dzieży i dzieci.  

Weselna karta drinków 
Decydując się na taką usługę zapewniamy 

swoim gościom bogate menu alkoholowe.  

Warto w tym momencie zastanowić się nad 
wyborem rodzajów i ilości drinków, gdyż wła-
ściwie skomponowana karta i trafny wybór 
alkoholi oraz dodatków to także oszczędność 
pieniędzy, a zakup alkoholi na bar  zawsze 
wzbudza najwięcej emocji. Wiadomo, że 
whisky, rum, tequila czy gin są nie tylko naj-
droższymi alkoholami, ale też stanowią pod-
stawę wielu przepisów na drinki i nie powin-

no ich zabraknąć na barze. Doświadczona ka-
dra  barmańska doradzi i podpowie jak zbu-
dować  menu, by koszty dopasować do ocze-
kiwań klienta.  Ponadto można wykorzystać 
już zakupioną przez Państwa na uroczystość   
wódkę czystą.  Doświadczony barman bazu-
jąc na umiejętnie dobranych likierach, syro-

pach i przyprawach z powodzeniem wyko-
rzysta  czysty alkohol do stworzenia atrakcyj-
nej i korzystnej ekonomicznie karty drinków. 

Koszty obsługi 
Koszty obsługi i zakupów zależą  od bardzo 

wielu czynników. Przede wszystkim od ilości 
gości na weselu,  jedno lub dwudniowej uro-
czystości  oraz ilości i rodzajów drinków . Pro-
fesjonalna obsługa barmańska zapewnia in-
dywidualne doradztwo, mobilne bary, różno-
rodne i  profesjonalne szkło barmańskie, 
wszelkie atrybuty, wysoką kulturę obsługi  
i zarazem świetną  zabawę  bez obciążania 
dodatkowymi kosztami.  

Podczas uroczystości
Jak pić by drinki smakowały i spełniły swo-

je zadanie? Na początek proponuję coś lek-
kiego. Wytrawny  drink jako  aperitif, który  
umili oczekiwanie na dalsze atrakcje weselne 
i  pobudzi apatyt na smaczne dania.  Kolejną  
propozycją może być  coś mocniejszego 
i cięższego, np.:  long drink, stworzony  wg  
gustu i smaku, na życzenie gości.  W dalszej 
części zabawy proponuję koktajl  bezalkoho-

lowy , ale nie koniecznie.  Na pewno warto 
wybrać się  w tę wyjątkową i pełną niespo-
dzianek podróż do świata nasyconego kolo-
rami tęczy, orientalnym zapachem ziół, przy-
praw i egzotycznych owoców, zalecam jed-
nak  ograniczenie do 3- 4 różnych drinków by 
uniknąć niemiłych efektów spożycia nadmia-
ru alkoholu  na drugi dzień.

Ewa Dobrakowska

Zachęcamy do współpracy

VipBar
Agencja Barmańska

www.vipbar.pl
tel.: 605-214-300, 507-938-857

http://www.vipbar.pl
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Ślub jak z bajki

Foto-wideo/muzyka

Na plaży, łące, stadionie, 
w pałacyku, lesie, parku, nad 
jeziorem, a nawet na szczycie 
góry ... to właśnie w tych miej-
scach młode pary decydują się 
na zawarcie małżeństwa. Ślu-
by plenerowe cieszą się w na-
szym kraju coraz większą po-
pularnością. 

Jesienny lub letni ogród, ro-
mantyczna alejka w parku, brzeg 
morza, czy jeziora – to scenogra-
fia jakby rodem z amerykańskie-
go filmu. Zwyczaj organizowania 
ślubów pod chmurką coraz lepiej 
przyjmuje się na naszym, rodzi-
mym gruncie. Wielu nowożeńców 
jest zdania, że to właśnie dzięki 
temu ich ślub będzie wyjątkowy, 
magiczny i na długo zapadnie 
w pamięci gości. Takie rozwiąza-
nie jest łatwe, ale tylko z pozoru. 
Organizacja ślubu w plenerze wy-
maga od nas większego nakładu 
pracy oraz formalności, których 
trzeba dopilnować.

Śluby pod gołym niebem za-
zwyczaj dotyczą tych urzędo-
wych. Musimy pamiętać, że to 
bardzo poważny akt prawny. Dla-
tego też muszą być spełnione od-
powiednie warunki do jego za-
warcia.

Od 1 stycznia 2015 zawarcie 
małżeństwa poza Urzędem Stanu 
Cywilnego będzie znacznie ła-
twiejsze za sprawą nowej ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilne-
go. Wśród planowanych zmian, 
które wprowadza ustawa, zawar-
ta jest liberalizacja zasad zawie-
rania małżeństw. Zainteresowani 
będą mogli się pobrać poza urzę-
dem, jednak w miejscu gwaran-

tującym zachowanie powagi i do-
niosłości ceremonii oraz bezpie-
czeństwa wszystkich uczestni-
ków. Dotychczas za zgodę na zor-
ganizowane ślubu w przestrzeni 
publicznej nie płaciło się nic. Sy-
tuacja ta ulegnie jednak zmianie. 
W myśl nowych przepisów za zor-
ganizowanie  uroczystości w ple-
nerze przyszli małżonkowie, będą 
musieli uiścić dodatkową opłatę. 
Będzie ona dotyczyła tylko tych 
osób, które zawierają małżeństwo 
poza urzędem stanu cywilnego 
z innych niż losowe przyczyn.

Pamiętajmy jednak o tym, że 
ślub plenerowy wymaga dużej 
dbałości o szczegóły, których 
być może nie widać na pierwszy 
rzut oka. W naszej strefie klima-
tycznej konieczne jest zapewnie-
nie sobie „dachu” nad głową, na 
przykład w postaci altany lub 
specjalnych, eleganckich namio-
tów, które wyposażone są w drew-

nianą podłogę, nagrzewnice, 
a nawet żyrandole.

Problem z zawarciem związku 
małżeńskiego w plenerze może 
pojawić się w przypadku ślubu 
kościelnego. Aby ksiądz udzielił 
ślubu poza kościołem, musi mieć 
zgodę kurii danego okręgu. Ko-
deks prawa kanonicznego zabra-
nia bowiem udzielania ślubu po-
za kościołem, w miejscach niewy-
święconych. Owszem, istnieje za-
pis o „wyjątkowych okoliczno-
ściach”, dzięki którym można od-
stąpić od takiej reguły, ale wciąż 
nieczęsto zdarza się, aby władze 
kościelne spoglądały przychylnie 
na tego typu prośby. Warto wspo-
mnieć, że istnieją miejsca - poza 
kościołami – które są przygoto-
wane pod religijne uroczystości. 
W takich właśnie miejscach – 
uświęconych – ślub kościelny 
można wziąć bez żadnych prze-
szkód.   kg

Podkreślając swoją indywi-
dualność, próbując pobić 
wszelkie rekordy na oryginal-
ność, niektóre pary wymyślają 
taką scenerię ślubną, która za-
skakuje nawet tych najbar-
dziej liberalnych.

W powietrzu
Miłośnicy podniebnych po-

dróży coraz częściej decydują się 
na ślub na pokładzie lecącego 
samolotu. Dla niektórych taki 
ślub to żadna atrakcja. Postana-
wiają iść o krok dalej i sakra-
mentalne „tak” wypowiadają w 
powietrzu na spadochronach. 
Pary, które chcą wziąć ślub w 
chmurach, ale lubią mieć grunt 
pod nogami wybierają balony. 
Pomysł sam w sobie nie wydaję 
się być bardzo ekstremalny na-
tomiast może być spory problem 
z jego organizacją.

Pod wodą
Pani młoda w pięknej, białej 

sukni. Pan młody w eleganckim 
garniturze. Obu kreacji dopeł-
niają rurki oraz butle na ple-
cach. Do tego ksiądz, który kom-
żę włożył na strój płetwonurka. 
Ostatnie wskazówki i chlup do 
wody. Tak w skrócie można opi-
sać podwodną ceremonię zaślu-
bin. Dla maniaków nurkowania 
to po prostu wymarzona opcja. 
Ślubem pod wodą możemy się 
pochwalić. Pierwszy polski ślub 
w wodnej scenerii wzięli Ewa i 
Paweł z Zielonej Góry. Uroczy-
stość odbyła się w zalewie po by-
łej kopalni dolomitu na obrze-
żach Jaworzna.

Na szczycie góry
Gdy w grę wchodzi ślub na 

szczycie góry zarówno narzecze-
ni, jak i ksiądz lub urzędnik, 

świadkowie i pozostali goście 
muszą mieć niezłą kondycję. 
Jednak wspaniała sceneria po 
zdobyciu wymarzonego szczytu z 
pewnością wynagrodzi wysiłek.

W tym przypadku koniecznie 
trzeba zaopatrzyć się w wygodną 
odzież i sprawdzone buty. O wy-
myślnych kreacjach możemy raczej 
zapomnieć. Ewentualnie możemy 
zapakować je w walizkę i dopiero na 
szczycie przejść prawdziwą meta-
morfozę.

Do góry nogami
Dla niektórych par ślub musi 

nieść za sobą naprawdę mocne 
wrażenia. Takich z pewnością nie 
zabraknie w czasie skoku na bun-
gee. Młoda para w tradycyjnych 
ślubnych strojach uczestniczy w 
ceremonii na platformie. Po mał-
żeńskiej przysiędze, staje na kra-
wędzi i wykonuje skok.  kg

Oryginalne miejsca na ślub
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Zgodnie z tradycją, aby zapewnić sobie szczęśliwe 

małżeństwo, zarówno przed, jak i w dniu ślubu ko-
niecznie trzeba przestrzegać kilku bardzo ważnych 
zasad. Przesądom można wierzyć lub nie, ale co tu du-
żo mówić nie wypada ich nie znać. Jednak najlepiej 
traktować je ze sporym przymrużeniem oka pamięta-
jąc jednocześnie, że szczęściu warto czasem pomóc...

Ślubne przesądy
l Data ślubu: Najlepiej wziąć 
ślub, w tych miesiącach, w na-
zwach których pojawia się litera 
„r”. Najszczęśliwsze będą ponoć 
te pary, które pobiorą się w okre-
sie Bożego Narodzenia, w karna-
wale, lub w czasie Wielkanocy.

l Przed ślubem: Kilka dni 
przed ślubem panna młoda po-
winna położyć swoje ślubne buty 
na parapecie, aby wleciało do 
nich szczęście. Ten sposób ma 
również zapewnić piękną pogodę 
w tym wyjątkowym dniu.
l Panna młoda nie powinna 
szyć swojej sukni własnoręcznie 
ani przeglądać się w lustrze w 
pełnym stroju ślubnym.

Aż do chwili ceremonii ślubnej 
suknia panny młodej nie powin-
na być pokazywana panu młode-
mu. Oglądanie kreacji przez na-
rzeczonego, a także pomoc w jej 

wyborze wróży bowiem niezgodę 
w małżeństwie. Narzeczona musi 
pamiętać, iż strój ślubny może 
zakładać przed uroczystością tyl-
ko wtedy, jeśli zachodzi taka ko-
nieczność, np. przymiarka. Za-
kładanie sukni tylko dla przy-
jemności niesie złą wróżbę.

Przesądy mówią, że panna 
młoda pod żadnym pozorem nie 
może do sukni ślubnej założyć 
naszyjnika z prawdziwych pereł. 
Są one symbolem nieszczęścia.
l W dniu ślubu: wypatrzenie 
przed ceremonią ślubną gołębia 
lub sroki przynosi szczęście w 
przeciwieństwie do napotkania 
na swej drodze wron, czy kruków.
l Państwo młodzi nie mogą za-
wracać z drogi do kościoła. Jeśli 
nawet o czymś zapomnieli, po-
winni skorzystać z pomocy krew-
nych lub przyjaciół.

l W kościele: próg kościoła na-
leży przekraczać prawą nogą. Nie 
można się potknąć – jest to ozna-
ką nieszczęścia, które w przyszło-
ści może spotkać małżeństwo.
Idąc do ołtarza, albo podczas 
uroczystości ślubnej, panna mło-
da nie powinna oglądać się za 
siebie ani sprawdzać, czy welon 
jest ładnie ułożony.
l Obrączki: panna młoda nie 
powinna odbierać, ani płacić za 
obrączki.
l Po ślubie: państwo młodzi 
powinni wracać z kościoła inną 
drogą niż tą, którą przyjechali, 
aby nieszczęście pomyliło drogę. 
l Rok po ślubie należy spalić  
wiązankę ślubną. W niektórych za-
kątkach Polski jest zwyczaj mówią-
cy o tym, że wiązankę można spalić 
dopiero po udanym porodzie.

kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

KARNISZE

CZYTAJ

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

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

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

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 
LOMBARDY

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

ZDROWIE

CHIRURGIA ESTETYCZNA

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień  

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia  

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

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

OGŁASZAJ SIĘ
W

„ŻYCIU
CZĘSTOCHOWY 

i POWIATU”
tel. 533 333 049
reklama@zycieczestochowy.pl

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE
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TURYSTYKA

LATO 2015   LATO 2015
już w sprzedaży!

Oferty RAINBOW TOURS
Oferta ze zniżką do 30%

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW 
REZYGNACJI 100% TU Europa S.A.  
– CENA PROMOCYJNA -19,90 
PLN OD OSOBY
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ 
CENY– GRATIS
GWARANCJA NIEZMIENNEJ 
CENY– GRATIS
GWARANCJA BEZPŁATNEJ 
ZMIANY TERMINU– GRATIS
ZALICZKA – TYLKO 20%
 PROMOCJA TRWA DO 19.12.2014

Oferty ITAKA
LATOZAJAWKA 2015  - wybrane 

oferty już w sprzedaży!
= najczęściej wybierane hotele i 

wycieczki
= ceny już od 1067 PLN/os.
= tylko 20% zaliczki
= pakiet gwarancji GRATIS:

- Niezmienności Ceny
- Najniższej Ceny
- Bezkosztowej Zmiany 

Rezerwacji
= 50% zniżki dla dziecka w 

wybranych hotelach
Oferty FUN CLUB

rabat 20% – od 29.10.2014r. do 
12.11.2014r. (wpłata 100 zł 
dopłata do 30% do 31.12.2014)

rabat 17% – od 13.11.2014r. do 
26.11.2014r. (wpłata 100 zł 
dopłata do 30% do 31.12.2014)
Biuro Podróży Tours-Eco

tel. +48/34/365 62 99
tel./fax +48/34/361 48 00

e-mail: tourseco@tourseco.com.pl
www: http://www.tourseco.com.pl
GG: 4546848 | Skype: tours-eco

Tours-Eco na Facebook’u

KLINIKI

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA 

DROBNE
SPRZEDAM

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM naczynia marki PHILIPIAK: 

patelnia ø 24, 2 szt. naczynie Lasanier.  
Tel. 504 230 153

USŁUGI

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

e-mail: 067robert@gmail.com
n OPRAWA imprez okolicznościowych – 

osiemnastki, wesela, komunie i wiele 
innych. Tel. 791 640 740

n DACHY - całoroczne usługi dekarskie  
i blacharskie, solidnie. Tel. 500 796 252

n DEKARSTWO - blacharstwo - pokrycia 
dachowe, rynny, obróbki, kominy.  
Tel. 513 348 452

n USŁUGI blacharsko-dekarskie: papa, 
blacha, montaż obróbek, uszczelnianie i 
drobne naprawy. Tel. 505 736 977

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
Zatrudnimy pracowitą i sumienną panią 
z kilkuletnim doświadczeniem w pracach 

fizycznych do sprzątania hal produkcyjnych 
(duże powierzchnie - wymagany bardzo dobry 
stan zdrowia), pomieszczeń gospodarczych 
i biurowych. Praca w Częstochowie. Kontakt 
tel. 669 354 443  w godzinach 16.00-19.00 

lub CV na e-mail:
sprzataczka-czestochowa@wp.pl

— SZUKAM PRACY —
n Przyjmę pracę na komputerze – może być 

w domu. Tel. 34 324 30 37 
n Malarz budowlany, 54 lata podejmie pracę 

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

MATRYMONIALNE
n Kawaler, 50 lat, szuka pani, aby z nią 

zamieszka i założyć rodzinę. Mam ładne, 
urządzone mieszkanie. Tel. 79 137 63 10

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

KOSMETYKA

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

AGENTÓW OCHRONY. Po kursie pewne zatrudnienie!
Kontakt: tel. 604 064 480

MEDYCYNA NATURALNA
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AZS zna dobrze sobotniego rywala
Siatkarze częstochowskiego 

AZS-u po kilkudniowej prze-
rwie zagrają w sobotę, 8 listo-
pada na wyjeździe z MKS-em 
Banimex Będzin, które nie 
zdobył jeszcze ani jednego 
punktu w PlusLidze. 

Obie drużyny doskonale się 
znają, ale nie dlatego, że często 
grały przeciwko sobie. Z często-
chowski zespołem oprócz Damia-
na Dacewicza związani byli w prze-

szłości Michał Żuk, Kuba Oczko, 
Adrian Hunek i Miłosz Hebda.

Ostatni raz zespoły rywalizo-
wały ze sobą 15 stycznia 2013 
roku w Pucharze Polski. AZS po-
konał wówczas w hali Łagisza po 
pięciosetowym meczu drużynę 
z Będzina, która występowała 
w I lidze. W sezonie 2014/2015  
zespół Damiana Dacewicza gra 
w PlusLidze i na razie jest naj-
słabszym zespołem. Po siedmiu 
rozegranych kolejkach na koncie 

Banimexu nie ma jeszcze ani jed-
nego punktu. 

– W końcu zdobędą punkty. 
Mam nadzieję, że nie przeciwko 
nam – mówi Marek Kardos, tre-
ner AZS-u. – Doskonale ich zna-
my. Myślę, że mojej drużynie nie 
jest potrzebna dodatkowa moty-
wacja. Jeżeli będziemy grać mą-
drze, mamy duże szanse na suk-
ces. Nie możemy jednak popeł-
niać głupich błędów.

Początek spotkania o godz. 18.

Internetowa telewizja pokaże mecz 
Rakowa z Nadwiślanem

Skra znów przed 
trudnym zadaniem 

Wyjazdowy mecz Rakowa 
Częstochowa z sąsiadującym w 
tabeli Nadwiślanem Góra, któ-
ry odbędzie się w niedzielę, 9 
listopada, będzie transmitowa-
ny przez Telewizję Śląskie TV. 

Po piętnastu kolejkach obie 
drużyny zgromadziły po 21 

punktów. Wyżej w tabeli jest Ra-
ków, który ma lepszy bilans 
bramkowy.

W ubiegłej kolejce częstocho-
wianie przegrali na własnym sta-
dionie z liderem rozgrywek Roz-
wojem Katowice. Bramkę dającą 
zwycięstwo rywalom stracili w 
doliczonym czasie gry. Porażka 

spowodowała, że Raków spadł na 
10. miejsce. Z kolei Nadwiślan 
Góra pokonał na wyjeździe 1:2 
Limanovię Limanova i nieco po-
prawił swoją sytuację w tabeli.

Mecz, który rozpocznie się o 
godz. 13, będzie można obejrzeć 
w internecie na stronie www.sla-
skie.tv.

W sobotę, 8 listopada drużyna 
Piotra Mrozka podejmuje świeżo 
upieczonego lidera III ligi opol-
sko-śląskiej Odrę Opole. 

Częstochowianie udowodnili w 
ostatniej kolejce, że mogą wygrać 
z każdym. Skra jako pierwsza 
drużyna pokonała w tym sezonie 
na wyjeździe Polonię Bytom. W 
sobotę piłkarzy Piotra Mrozka 
czeka równie trudne zadanie. 
Jak dotąd opolanie przegrali tyl-
ko z Podbeskidziem II Bielsko-
-Biała i GKS-em 1962 Jastrzę-
bie. Po 17. kolejkach mają w ta-

beli 37 punktów, wyprzedzając 
czwartą Skrę o cztery „oczka”. 

- Do końca rundy mamy bar-
dzo trudne mecze. Liga jest na-
prawdę ciężka - stwierdził na ła-
mach oficjalnej strony Skry tre-
ner Mrozek. - Oczywiście gramy 
tylko i wyłącznie o zwycięstwo, a 
przecież doskonale zdajemy so-
bie sprawę w jakim jesteśmy 
punkcie. Budujemy ten zespół i 
chcemy z tygodnia na tydzień po-
prawiać swoją grę. 

Początek spotkania o godz. 
15.30.

Informacje sportowe przygotował: KR

Spróbują pobić 
rekord  

w stawianiu 
paralotni

W najbliższą niedzielę, 9 listo-
pada na lotnisku Aeroklubu 
Częstochowskiego odbędzie się 
bicie rekordu w stawianiu para-
lotni. 

Udział w zabawie może wziąć 
każdy, kto potrafi  postawić pa-
ralotnię. Organizatorzy przygo-
towali dla tych,  którzy nie mają 
własnych skrzydeł paralotnie 
Ozone Speedster i Viper 3, Apco 
Force SP i Lift, UP Summit XC3, 
Swing Astral 7, Mistral 7, Arcus 
7 i najnowszy PowerPlay Sting 
2! Do oblatania będą również 
trajki Airone. Będzie można je 
wypróbować podczas startu, lo-
tu i lądowania oraz przymierzyć 
do swojego auta.

Imprezę zaplanowano na nie-
dzielę na godz. 13. Dzień wcze-
śniej będzie można polatać nad 
Jurą Krakowsko-Częstochowską.

AZS AJD zagra z liderem
Bez większych szans na ko-

rzystny wynik są częstochow-
skie tenisistki, które w naj-
bliższy piątek, 7 listopada w 
ACS-ie zmierzą się z liderem 
KTS-em SPAR-ZAMEK Tarno-
brzeg.

Tenisistki z Tarnobrzegu 
pozostają niepokonane w eks-
traklasie. Co ciekawe, na 
sześć rozegranych spotkań 
straciły tylko seta.

KTS SPAR-ZAMEK ma w 
swoim składzie dwie Chinki, a 
także Natalię Partykę. Często-
chowiankom trudno będzie 
nawiązać z nimi wyrównaną 
walkę. Wydaje się, że urwanie 
rywalkom choćby jednego se-
ta będzie sporym osiągnię-
ciem. 

Początek meczu o godz. 18.

Exodus piłkarzy
To była sytuacja bez precedensu w całej dotychczasowej hi-

storii klubu. We wrześniu 2000 roku najbardziej doświadczeni 
piłkarze Rakowa otrzymali karty zawodnicze w zamian za zaległe 
zobowiązania finansowe. Aż dwunastu z nich postanowiło szu-
kać nowego pracodawcy. Kilku już nawet rozpoczęło grę w no-
wych klubach. Piłkarze, pomimo, że ich macierzysty Raków 
w ubiegłym sezonie spadł do trzeciej ligi, mają duże ambicje. 
Niektórym udało się nawet znaleźć pracę w klubach drugiej ligi.

Tomasz Maślanka przeniósł się do Klubu Sportowego Myszków, 
a Piotr Bański podpisał kontrakt z Tłokami Gorczyce. Sebastian Sy-
noradzki wyjechał do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie bę-
dzie występował w miejscowym Świcie. Natomiast Sebastian Kotyl 
postawił na trzecioligową Wartę Zawiercie. Adam Awdiejew zade-

biutował w Locie Konopiska (IV liga), Norbert Janusz zdecydował 
się na grę w Lotniku Goliard Kościelec (również IV liga), a Witold 
Gwiździel podpisał kontrakt ze Spartą Szczekociny (liga okręgowa). 
Raków opuścił też junior Dominik Zalewski, który w odróżnieniu od 
swoich starszych kolegów z zespołu, nie miał praw do własnej kar-

ty zawodniczej i Stradom musiał za niego zapłacić odstępne.
W tym czasie nie były jeszcze znane piłkarskie losy Andrzeja 

Dziedzica i Cezarego Mazurkiewicza, którzy co prawda przymie-
rzali się do gry w trzecioligowych Czarnych Żagań, ale wówczas nie 
podjęli jeszcze konkretniej decyzji. Futbol porzucił ponoć Paweł 
Konieczko i wyjechał za granicę w poszukiwaniu pracy. Pozostali: 
Grzegorz Cyruliński i Artur Kurasiński szukali sobie klubów.

Takiego jednorazowego exodusu piłkarzy Rakowa jeszcze 
nie było. W składzie, w którym zespół przystępował do rundy 
wiosennej sezonu 1999/2000, żaden z piłkarzy nie pozostał 
w klubie.

Wkładkę „Częstochowskie Gwiazdy Sportu” 
przygotował DARIUSZ FIUTY

SPORT

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

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

STIHL MS 271
Moc: 2,6 kW / 3,5 KM

Mistrzostwa Świata
STIHL TIMBERSPORTS 2014

Innsbruck 14-15 listopada

Autoryzowany Dealer:

Mistrzostwa Świata
STIHL TIMBERSPORTS 2014

 - Kiedrzyńska 24/32, tel. 34/361 31 97, Wały 

Mistrzostwa Świata
STIHL TIMBERSPORTS 2014

Innsbruck 14-15 listopada

Mistrzostwa Świata
STIHL TIMBERSPORTS 2014

Innsbruck 14-15 listopada

1849,-*
wraz z ochronnikami
słuchu
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limitowana
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