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Stadion żużlowy  
z powrotem  

w rękach miasta

Policjanci z wyrokami
Dzień Babci i Dziad-

ka jest tylko raz w ro-
ku. A przecież zasługu-
ją na tak wiele miłości, 
uwagi i wdzięczności, 
że taki dzień powinien 
być codziennie. 

Dzięki babciom 
i dziadkom dowiadujemy 
się jakimi jesteśmy ludź-
mi, a nie tylko na jakich 
wyglądamy. To Oni chcą 
być potrzebni, np. opie-
kować się wnukami, ale 
na własnych warunkach. 
I ich dzieci powinny to 
zrozumieć. I wspierać 
swoich starszych rodzi-
ców w realizacji ich pasji 
i marzeń. Powinni także 
rozumieć, że mają prawo 
uczyć się, studiować, 
zdobywać nowe umiejęt-
ności, a ci samotni – za-

kochiwać się. 
Po prostu ma-
ją prawo do 
życia po swo-
jemu i do 
szczęścia. 

Najczęściej 
traktujemy ich 
instrumental-

nie, jako bezpłatna opie-
ka nad wnukami. I robią 
też bez zmrużenia oka, bo 
wnuki kochają ponad 
swoje życie. Dzieci często 
bardziej lub mniej świa-
domie wykorzystują ro-
dziców do opieki nad wła-
snymi pociechami nie li-
cząc się z ich planami. 
A babcie nie potrafią od-
mówić. Kiedy chcą podró-
żować, często córki puka-
ją się w głowę, mówiąc 
zgorszone „w twoim wie-
ku”. Nasi dziadkowie są 
ufni, bo wiek nie zabija 
w nich wiary. Wciąż są 
tacy, że tylko wyśnić mo-
żemy to, co składa się na 
sens i sedno ich życia. 
Powinni żyć, tak jak sobie 
wymarzyli. Dziękujemy 
im za to, że po prostu są!

Wnuczki i wnuki z redakcji  
„Życia Częstochowy”

P.S. Drodzy Czytel-
nicy! Nie zapomnij-
cie 21 i 22 stycznia 
pobiec do swoich 
babć i dziadków 
z gorącymi życze-
niami i uściskami!

Miasto finalizuje 
przejęcie od spółki 
CKM Włókniarz sta-
dionu żużlowego. W 
tej sprawie powołało 
specjalną komisję, 
która kończy inwen-
taryzację obiektu. 

Najbardziej prawdo-
podobne jest, że sta-
dion żużlowy wróci do 
zasobu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Częstocho-
wie, choć jak twierdzi 
Mirosław Soborak, za-
stępca prezydenta Czę-
stochowy, analizowane 
są również inne opcje. 
Pewne jest natomiast, 
że użytkownikiem 
obiektu będzie Stowa-
rzyszenie CKM Włók-
niarz, które w sezonie 
2015 wystawi swoją 
drużynę w drugoligo-
wych rozgrywkach.

W listopadzie 2014 
roku miasto odstąpiło 
od umowy dzierżawy 
obiektu przez spółkę 

CKM Włókniarz. Jak 
wyjaśniał wówczas Ja-
rosław Marszałek, za-
stępca prezydenta Czę-
stochowy, spółka nie 
wywiązała się z zobo-
wiązań. Chodziło o nie-
uregulowanie płatno-
ści za dzierżawę stadio-
nu.

Soborak zapewnia, 
że procedura przejęcia 
stadionu przez miasto 
zakończy się w możli-
wie jak najszybszym 
czasie. - Chcemy szyb-
ko załatwić tę sprawę - 
przekonuje.

Aleksander Wierny, 
naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i 
Sportu, nie chce na ra-
zie zdradzać planów 
dotyczących imprez 
sportowych i kultural-
nych na stadionie. - 
Jest kilka pomysłów, 
ale są to jeszcze odległe 
rzeczy. Obecnie sku-
piamy się na przejęciu 
obiektu - twierdzi.
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Czterech mundurowych do-
rabiało do pensji. W zamian za 
łapówki obiecywali zatrudnie-
nie w szeregach policji i straży 
pożarnej. Przed sądem zapadły 
prawomocne wyroki.

Prokuratura Apelacyjna w Ka-
towicach 18 osobom, w tym czte-
rem byłym policjantom udowodni-
ła łapówkarstwo. Oskarżeni usły-
szeli ponad 50 zarzutów, kwota ła-
pówek przekroczyła 300 tys. zł. 

Pomysłodawca procederu – 
Artur K. przez wiele lat pełnił 
funkcję szefa kompanii w Samo-
dzielnym Pododdziale Prewencji 
przy ul. Legionów, odszedł z poli-
cji w 2006 roku i wyjechał do Nie-
miec.  Wcześniej jednak st. sierż. 
K. znalazł sobie nielegalne źródło 
dochodu – załatwiał pracę w poli-
cji za łapówki. Po zatrzymaniu K. 
poszedł na współpracę z prokura-
turą i wydał swoich policyjnych 
wspólników: Mariusza D., Henry-
ka D. i Romana B. Mariusz D. z 
KWP w Katowicach miał ułatwiać 
protegowanym Artura K. przyjęcia 
do pracy w policji i straży pożar-
nej. Roman B. w 2006 roku był 
przewodniczącym komisji kwalifi-
kacyjnej w policji. Za pośrednic-
twem K. miał wziąć 2 tys. zł. 

Przed sądem stanęli również ci, 
którzy za łapówki mieli trafić do 

służby. W latach 2002-2006 Hen-
ryk D., były zastępca dowódcy SPP 
w Częstochowie, podejmował się 
pośrednictwa w załatwieniu pracy 
w tej formacji. Miał zarobić na tym 
co najmniej 37,5 tys. zł i 1000 eu-
ro. Henrykowi D. zarzucono także 
przekraczanie uprawnień służbo-
wych. W latach 1999-2003, w go-
dzinach pracy podlegli mu funk-
cjonariusze SPP poborowi i pra-
cownicy cywilni SPP zamiast wy-
konywać obowiązki służbowe, pra-
cowali przy budowie jego domu. 
Sąd rejonowy w 2013 roku skazał 
go na dwa lata więzienia w zawie-
szeniu na pięć lat, 16,5 tys. zł 
grzywny, przepadek na rzecz Skar-
bu Państwa 6,2 tys. zł korzyści 
z łapówek oraz sześciu podarowa-
nych mu łóżek. Po apelacji Sąd 
Okręgowy prawomocnie utrzymał 
wyrok I instancji. Mariusz D. zo-
stał skazany na dwa lata więzienia 
w zawieszeniu na cztery lata i do-
zór kuratora, 12 tys. zł grzywny 
i przepadek 27,5 tys. zł z łapówek. 
Roman B.  na osiem miesięcy wię-
zienia w zawieszeniu na dwa lata, 
3,5 tys. zł grzywny i przepadek 2 
tys. zł wziętej łapówki.  
Pozostałe osoby za przekupywanie 
policjantów skazano na kary od 
czterech do ośmiu miesięcy więzie-
nia w zawieszeniu i grzywny.
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Policjanci z Lublińca zatrzy-
mali 36-latka, który w trakcie 
sprzeczki ze swoim znajomym 
kilkakrotnie ugodził go no-
żem, a następnie podpalił 
mieszkanie. Pomimo szybko 
udzielonej pomocy, mężczy-
zna zmarł. Podejrzany o zabój-
stwo usłyszał już prokurator-
skie zarzuty i trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w minio-
ną sobotę w Lublińcu. Kilka mi-
nut po 22.00 zgłoszono pożar 
mieszania w jednym z bloków 
przy ulicy Wojska Polskiego. Na 
miejsce zdarzenia pierwsi dotarli 
lublinieccy wywiadowcy. Jeden z 
nich z płonącego mieszkania wy-

niósł nieprzytomnego właściciela 
lokalu. Do przyjazdu pogotowia 
ratunkowego, policjanci i straża-
cy prowadzili reanimację. Nieste-
ty, pomimo wysiłków lekarzy, 
mężczyzna zmarł. Po północy 
kryminalni zatrzymali 36-latka 
mogącego mieć związek ze zda-
rzeniem. – Już następnego dnia 
przeprowadzone czynności i ze-
brany materiał dowodowy po-
twierdziły przypuszczenia śled-
czych i pozwoliły na ustalenie 
okoliczności tego zdarzenia – 
mówi st. asp. Iwona Ochman, 
oficer prasowy lublinieckich 
mundurowych. – Ustalono, że 
zatrzymany i ofiara wspólnie w 
mieszkaniu pili alkohol. W trak-
cie sprzeczki, do której doszło 
między mężczyznami, 36-latek 
kilkukrotnie ostrym narzędziem 
ugodził swojego kolegę, a następ-
nie podpalił i opuścił mieszkanie 
– dodaje st. asp. Iwona Och-
man. Policjanci ustalają szczegó-
łowe okoliczności zdarzenia i mo-
tywy zbrodni. Podejrzany usły-
szał prokuratorskie zarzuty i de-
cyzją sądu został już tymczasowo 
aresztowany.
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n dokąd pojechać na ferie zimowe
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n domowy poradnik o zdrowiu
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samochodów z kratką

W środę 21 stycznia od godz. 1100  
do 1200 w naszej redakcji dyżurować 

będzie zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie

PIOTR KRAWCZYK 
Relację z czatu zamieścimy w naszej gazecie

Zapraszamy  do dyskusji!
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Rodzinne jasełka
Ponad 40 osób wystąpiło 

w Jasełkach, które odbyły się 
w Dolinie Miłosierdzia Bożego u 
księży Pallotynów w Często-
chowie. Byli wśród nich dorośli, 
księża, dzieci, młodzież, a na-
wet sześciomiesięczny Mikołaj, 
który wcielił się w rolę Jezuska. 
Aktorzy w prosty i przystępny 
sposób opowiedzieli publiczno-
ści o tym, jak wielkim darem są 
narodziny Syna Bożego. 

Pomysłodawcą, scenarzystką 
i reżyserką teatrzyku była Kata-
rzyna Jastrzębska (tamtejsza pa-
rafianka, wychowawca zerówki 
w szkole podstawowej).  

– W Dolinie Miłosierdzia już 
wcześniej reżyserowałam różne 
spektakle – jasełka z młodzieżą 
(z wykorzystaniem projektora 
multimedialnego), jasełka z młod-
szymi dziećmi (wtedy po raz 
pierwszy pojawiło się na scenie 
dziecko w roli Jezuska oraz żywe 
owce), „Opowieść wigilijną”, która 
została później sfilmowana na 
wzór teatru telewizji, Misteria Mę-
ki Pańskiej – z dorosłymi (w suro-
wych wnętrzach nowowybudowa-
nego kościoła) – wylicza Katarzy-
na Jastrzębska. – Mimo iż jest to 
wciąż ta sama historia, za każ-
dym razem chcę pokazać coś no-
wego. Staram się szukać orygi-
nalnych pomysłów. I tak też naro-
dziły się „Jasełka rodzinne”. Dzię-
ki udziałowi dorosłych, mogliśmy 
pokazać również poważne sceny 
(np. z Herodem) – dodaje. Akcja 
przedstawienia rozgrywała się 
w całym kościele, nie tylko przy 
ołtarzu. Aktorzy wstawali z ławek, 
wchodzili głównym wejściem ko-
ścioła, grali będąc na chórze itd. 

W Jasełkach wystąpili amato-
rzy – osoby zarówno z parafii jak 
i spoza, i ci młodsi, i ci trochę 
starsi. Wszystkich łączyło jedno – 
reprezentowali bardzo wysoki po-
ziom. 

Teatrzyk w dużej części był bar-
dzo spontaniczny, a to wszystko 
za sprawą najmłodszych malu-
chów, przebranych w stroje anioł-
ków, baranków, krówek, pastusz-
ków. Dzieciaki radośnie biegały 
po wnętrzu kościoła i same two-
rzyły swoją historię, tańczyły przy 
dźwiękach kolęd i łapały bańki 
mydlane puszczane przez anioły. 

Na uwagę zasługiwała także 
scenografia – zwłaszcza siano wy-
sypane w kościele. Co ciekawe, 
publiczność sama ochoczo włą-
czała się do spektaklu poprzez 
wspólne śpiewanie,  a także 
w scenie, kiedy Józef szukał 
schronienia, niektórzy odpowia-
dali na jego pytania o nocleg. 

Aktorzy do Jasełek przygotowy-
wali się około miesiąca. – To był 
naprawdę niesamowity czas. Pró-
by do spektaklu dały nam poczu-
cie wspólnoty i radości. Zintegro-
waliśmy się, zawiązały się nowe 
znajomości – podsumowuje Kata-
rzyna Jastrzębska. 

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że taka nietypowa forma 
Jasełek jest jednym z wielu nie-
standardowych pomysłów parafii. 
Regularnie odbywają się tam 
msze dla przedszkolaków, msze 
dla samotnych, a nawet kurs tań-
ca. Ponadto organizowanych jest 
też wiele ciekawych akcji, wśród 
nich między innymi: bieg na rzecz 
bezdomnych, tatowa sobota, kon-
certy, itp. kg, zdj. arc
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Włamywacz twierdził, że 
zasnął podczas mszy

Vinylowe Delicje 
podbijają Bielsko!

Zbierają na protezę
Śląska Służba Celna zatrzy-

mała gumowe bransoletki i 
zawieszki popularne wśród 
dzieci. Wykryto w nich nie-
bezpieczne dla zdrowia ftala-
ny. – Zawartość niebezpiecz-
nej substancji została prze-
kroczona od 120 do ponad 
400 razy – mówi Grażyna 
Kmiecik z Izby Celnej w Ka-
towicach.

Z końcem ubiegłego 2014 ro-
ku funkcjonariusze śląskiej 
Służby Celnej zatrzymali 9 tys. 
sztuk zestawów do wykonywa-
nia bransoletek silikonowych 
oraz zawieszek do tych branso-
letek. Towar pochodził z Chin i 
został zgłoszony do odprawy cel-
nej w Oddziale Celnym w Żyw-
cu.

Dla bezpieczeństwa przy-
szłych użytkowników śląscy cel-
nicy pobrali próbki i przekazali 
je do badań. Podejrzewali, że 
bransoletki mogą zawierać nie-
bezpieczne substancje rako-
twórcze. - Służba Celna przy-
wiązuje dużą uwagę do bezpie-
czeństwa importowanych pro-
duktów, które mają być użytko-
wane w kraju. Szczególnie, gdy 
są to zabawki dla dzieci – pod-
kreśla Grażyna Kmiecik.

Kilka dni temu śląscy celnicy 
otrzymali wynik badania z Cen-
tralnego Laboratorium Celnego. 
W zawieszkach i bransoletkach 

stwierdzono obecność ftalanu 
bis. Zawartość niebezpiecznej 
substancji została przekroczona 
od 120 do ponad 400 razy.

- Związki z grupy ftalanów 
mogą być obecne w niewielkich 
ilościach w zabawkach z two-
rzyw sztucznych, nadając im 

m.in. elastyczność i plastycz-
ność. Ale dopuszczalne stężenie 
wynosi tylko 0,1% masy zabaw-
ki. W zatrzymanych przez ślą-
ską Służbę Celną bransoletkach 
i zawieszkach zawartość rako-
twórczej  substancji wyniosła od 
13 % do 41,50 % - dodaje Gra-
żyna Kmiecik.

Przy tej okazji przypomina-
my, że ftalany są bardzo niebez-
pieczne, szczególnie dla dzieci. 
Przez kontakt ze skórą przeni-
kają do organizmu i mogą po-
wodować m.in. niebezpieczne 
zaburzenia hormonalne oraz 
zmiany rakotwórcze.
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Kara za treści faszystowskie  
w internecie

Wójt Gminy w Poczesnej
informuje, że na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy 

Poczesna, ul. Wolności 2
w dniu 14 stycznia 2015r. na okres 21 dni wywieszono 
wykaz lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy 

Poczesna przeznaczonych do najmu położonych w m. Huta 
Stara B, ul. Boczna 1 oraz w m. Poczesna, ul. Szkolna 3.

Projekt „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie przez 
zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu wśród osób z grupy 50 + oraz dzieci 
i młodzieży uczącej się. 
Projekt obejmuje: 
• zapewnienie dostępu do Internetu dla grupy 40 wybranych gospodarstw domowych,
• zakup zestawów komputerowych dla grupy 40 wybranych gospodarstw domowych,
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania 

Internetu dla 40 wybranych gospodarstw domowych,
• przystosowanie czterech pracowni komputerowych w 4 obiektach podległych 

Beneficjentowi po przez dostarczeniem urządzeń, sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem i rozbudową wewnętrznej sieci LAN.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia budowa społeczeństwa 
informacyjnego, działania projektu odpowiadają realnym potrzebom osób zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Koszt realizacji projektu: Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych 
z realizacją Projektu wynosi 563 879,00 zł. 
Projekt zrealizowany zostanie do: 31.12.2015 r.

Więcej o projekcie na: www.czestochowa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Sporą odwagą wykazali się 
ministranci z gminy Konopi-
ska. Chłopcy ujęli 22-latka, 
który włamał się do jednego 
z tamtejszych kościołów. 
Sprawca tłumaczył się, że... 
zasnął podczas mszy i dlate-
go został w kościele. Badanie 
trzeźwości wykazało w jego 
organizmie ponad 2,5 promi-
la alkoholu.

W minioną sobotę ministranci 
weszli do zamkniętego po mszy 
świętej kościoła. Usłyszeli hałas... 
Nagle ich oczom ukazał się znajo-
my  22-latek. Mężczyzna tłuma-

czył, że był pijany, zasnął na mszy 
świętej i dlatego pozostał w ko-
ściele. Ministranci zobaczyli jed-
nak wyłamane drzwi do zakrystii 
oraz ogólny bałagan, który po-
wstały na skutek przeszukiwania 
pomieszczenia. Łupem złodzieja 
padł telefon, latarka i opłatek. Mi-
nistranci zatrzymali złodzieja 
i przekazali w ręce przybyłych na 
miejsce policjantów. 22-letni męż-
czyzna miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu.  Gdy  miesz-
kaniec powiatu częstochowskie-
go  wytrzeźwiał, usłyszał zarzut  
kradzieży z włamaniem. Grozi mu 
do 10 lat więzienia. kg

Cieszący się w naszym 
mieście sporą popularnością 
projekt Zbigniewa Burdy – 
Vinylowe Delicje – podbija 
Bielsko-Białą.

Vinylowe Delicje wpisały się na 
stałe w działalność Ośrodka Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater” w 
Częstochowie. Od stycznia 2012 
roku, kiedy to był ich debiut, cie-
szą się niesłabnącą popularlno-
ścią. Ten sprawdzony pomysł po-
stanowili wykorzystać także 
mieszkańcy Bielska-Białej. 

– W Bielsku-Białej 31 stycznia 
odbędą się pierwsze Vinylowe De-
licje – mówi Zbigniew Burda. - W 
Klubie Muzycznym „Analog Cafe”, 
ul. Modrzewskiego 8  o godz. 13:00 
zostanie zaprezentowana płyta ze-
społu „Genesis” – „Selling En-

gland by The Pound”. Będzie to ja-
pońskie tłoczenie płyty. Wszyscy 
audiofile wiedzą, że to są najlepsze 
tłoczenia płyt winylowych. Płyta 
oczywiście odtwarzana będzie na 
sprzęcie klasy Hi-End, czyli o naj-
wyższej wierności dźwięku – zdra-
dza Zbigniew Burda. Program 
bielskich Vinylowych Delicji zapo-
wiada się imponująco. – Oprócz 
znakomitej muzyki znakomitego 
zespołu, będzie można zapoznać 
się ze sprzętem klasy Hi-End. Po 
prelekcji i prezentacji płyty przewi-
dziana jest krótka przerwa, po któ-
rej zapraszamy na giełdę płytową, 
która również odbędzie się we 
wspomnianym już „Analog Cafe”. 
Miłośnicy „dużej czarnej” z pew-
nością znajdą coś dla siebie – za-
chęca Zbigniew Burda. 

 kg

Fundacja „Podaruj Dobro 
Dziecku” prowadzi zbiórkę na 
rzecz dwuletniego Oliwerka, 
który urodził się bez prawego 
przedramienia. Chłopczyk po-
trzebuje protezy.

Oliwer jest pod stałą opieką re-
habilitacyjną i ortopedyczną, 
rozwija sie bez zastrzeżeń. Nie-
stety brak ręki bardzo utrudnia 
mu funkcjonowanie. Jedną pro-
tezę udało się już zakupić. Jed-
nak chłopiec szybko rośnie i naj-
prawdopodobniej ta najnowsza 

nie wystarczy nawet na rok. 
Koszt zakupu kolejnej to około  7 
000 zł. Z tego też powodu Funda-
cja prowadzi zbiórkę. W razie ja-
kichkolwiek pytań można kon-
taktować się z prezesem fundacji 
Piotrem Dzianok pod numerem 
691 532 775 

Numer konta do wpłat: PKO 
Bank Polski S.A., Fundacja „Po-
daruj Dobro Dziecku”, ul. Zu-
chów 21, 42-202 Częstochowa 
90 1020 1664 0000 3602 0467 

0644 
Z dopiskiem „Oliwer”

Do Sądu Rejonowego trafił 
akt oskarżenia przeciwko 
33-letniemu Piotrowi K. Męż-
czyznę oskarżono o rozpo-
wszechnianie w Internecie tre-
ści faszystowskich i rasistow-
skich. Prokuraturę powiado-
miła Fundacja „Klamra”, któ-
ra w ramach kampanii „Na-
zizmu Nigdy Więcej Na Alle-
gro”, prowadzi monitoring do-
tyczący propagowania treści 
nazistowskich na portalu au-
kcyjnym Allegro.

Piotr K. założył stronę interne-
tową, za pośrednictwem której, w 
okresie od stycznia do paździer-
nika 2014 roku, sprzedawał in-
nym osobom bluzy i koszulki.  
Odzież ta była również przez nie-
go sprzedawana w serwisie au-
kcyjnym Allegro. Oferowane blu-
zy i koszulki zawierały treści na-
wołujące do nienawiści na tle róż-

nic rasowych oraz propagujące 
faszystowski ustrój państwa. Na 
odzieży wystawianej do sprzeda-
ży pod nazwą „Biała Duma” znaj-
dował się bowiem krzyż celtycki i 
napis „Jestem dumny z tego, że 
jestem Biały”. Natomiast na ko-
szulkach wystawianych do sprze-
daży pod nazwą „White Patriots” 
znajdował się taki sam napis, w 
połączeniu z krzyżem celtyckim, 
rysunkiem wilka i pistoletem. W 
opisach aukcji Piotr K. posługi-
wał się m.in. słowami „Blood & 
Honor”, które stanowią nazwę or-
ganizacji neonazistowskiej Krew i 
Honor, założonej w 1987 roku w 
Wielkiej Brytanii. Ponadto rekla-
mując oferowane towary oskar-
żony posługiwał się wizerunkiem 
żołnierzy nazistowskich Niemiec 
z symbolem SS i symbolem tru-
piej główki (tzw. „totenkopf”).

Krzyż celtycki jest wykorzysty-
wany przez ugrupowania nacjo-
nalistyczne, neofaszystowskie 

oraz tzw. ruch białej supremacji 
(„White Supremacy”, „White Pri-
de”, „White Power”), uznający 
rasę białą za rasę wyższą.

– Powołany w śledztwie biegły 
ds. językoznawstwa uznał, że 
znaczenie znajdujących się na 
koszulkach „Biała Duma” i „Whi-
te Patriots” zwrotów językowych 
oraz znaków i symboli nielitero-
wych, można potraktować jako 
propagowanie ustroju totalitar-
nego, którego elementem jest ra-
sizm – mówi Tomasz Ozimek, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej. – Przesłuchany w 
charakterze podejrzanego Piotr 
K. nie przyznał się do zarzucane-
go mu przestępstwa. W złożo-
nych wyjaśnieniach stwierdził, że 
oferowane przez niego koszulki 
„Biała Duma” i „White Patriots” 
propagowały wartości patriotycz-
ne i nie miały na celu nawoływać 
do nienawiści na tle rasowym. 
Ponadto wyjaśnił, że zamieszcze-
nie na tronie internetowej wize-
runku żołnierzy nazistowskich 
Niemiec nie było krzewieniem 
ideologii faszystowskiej, lecz sta-
nowiło reklamę jego sklepu.

Piotr K., który z zawodu jest 
inżynierem, nie był w przeszłości 
karany, teraz grozi mu do 2 lat 
więzienia.

 mag zdj. arc

Niebezpieczne zawieszki  
i bransoletki
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STRADO z nowym utworem Młodzi częstochowianie 
w finale ogólnopolskiej 

olimpiady

Kolęda dobrych 
ludzi woli...

Z myślą o osobach chorych na stward-
nienie  rozsiane  oraz  z  niepełnospraw-
nością  ruchową  Fundacja  „Walczę 
z  SM”  organizuje  charytatywny  kon-
cert kolęd i pastorałek, pt. „Kolęda do-
brych ludzi woli...”. Odbędzie się on 17 
stycznia  o  godz.  16.00 w Klubie  Poli-
technik w Częstochowie.

Artyści, którzy wystąpią w sobotni wie-
czór to, m.in. Olek Klepacz, Chór „Schola 
Cantorum” pod dyrygenturą Iwony Czarny, 
Aleksandra Walicka oraz dzieci z Jasnogór-
skiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Częstochowie. Kon-
cert poprowadzi Ireneusz Bieleninik. Wstęp 
wolny. Przed, w trakcie i po koncercie będzie 
można nabyć cegiełki w kwocie od 10 zł. Do-
chód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na leczenie i rehabilitację podopiecznych 
Fundacji „Walczę z SM”, chorujących na 
stwardnienie rozsiane. - Ta inicjatywa to 
przemożna chęć zwrócenia uwagi na to, że 
osoby chore na stwardnienie rozsiane i ma-
jące problem z poruszaniem się, mają swoje 
pragnienia i potrzeby, by być traktowanymi 
normalnie, że choroba wcale nie musi wy-
kluczać ze społeczeństwa - podkreśla Karo-
lina Królik, jedna z inicjatorek wydarzenia. 
- Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wspólnego kolędowania i radowa-
nia się – podsumowuje.

kg

Rysunki wycięte z 
naturalnego 

środowiska, czyli 
wystawa Janka Kozy

Nowy rok w Centrum Promocji Młodych (Willa 
Generała, al. Wolności 30) zaczyna się od wysta-
wy rysunków Janka Kozy. Jej otwarcie odbędzie 
się 16 stycznia (piątek) o godzinie 19.00. Wstęp 
wolny.

Janek Koza urodził się w 1970 roku we Wrocławiu. 
Jest absolwentem wydziału malarstwa w tamtejszej 
ASP. 

Koza zajmuje się wieloma rodzajami sztuki: od ma-
larstwa, przez prace wideo i filmy animowane, aż po 
wiersze i komiksy. Jego prace można było zobaczyć 
m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu, klubie „Mózg” w Bydgoszczy, a tak-
że na wystawie „Granice malarstwa” w warszawskim 
CSW. 

Jego filmy pokazywane były na przeglądach na ca-
łym świecie – w Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Brazylii, Japonii, Holandii, Czechach, Austrii. 

– Prosta, komiksowa forma i niezwykle trafna, iro-
nicznie-gorzka diagnoza współczesności sprawiły, że 
Janek jest dziś jednym z najbardziej znanych i lubio-
nych „komiksowych publicystów” – mówi Adam Flo-
rczyk. – Chcemy zaproponować pewien eksperyment: 
wytniemy jego rysunki z naturalnego środowiska, 
prasy i Internetu, by w sterylnych warunkach, sam 
na sam, mierzyły się z publicznością w galeryjnej 
przestrzeni – zachęca.

 kg

„ Przytul i bądź” to najnow-
sza  piosenka  częstochowskie-
go zespołu STRADO. Członko-
wie ekipy zakończyli  też krę-
cenie teledysku do tego utwo-
ru i pracują nad materiałem na 
płytę.

Rockowa ekipa STRADO po-
wstała 5 maja 2009 roku w Czę-
stochowie i jest najdłużej działa-
jącym młodzieżowym, amator-
skim zespołem muzycznym w 
naszym mieście. Nazwa pochodzi 
od nazwy dzielnicy Stradom, 
gdzie odbywały się pierwsze pró-
by. Obecnie ekipia składa się z 
pięciu osób: Patrycja Kocimska 
(wokal), Wojciech Dąbek (gitara 
solowa i chórki), Oskar Klimczak 
(gitara prowadząca i chórki), Mi-
chał Dąbek (gitara basowa) oraz 
Michał Mazur (perkusja).

STRADO w maju 2011 nagrał 
swój pierwszy autorski utwór 
pt. Moja wina. - Fakt, że tytuł 
piosenki oraz tekst skandowany 
jest przez publiczność podczas 

każdego występu świadczy o 
tym, że przypadł słuchaczom do 
gustu i zapadł w ich pamięć – 
zgodnie podkreślają członkowie 
ekipy. Wszyscy doskonale się 
rozumieją. STRADO stanowi 
paczkę świetnie zgranych mu-
zyków. – Spędzamy ze sobą na-
prawdę mnóstwo czasu. Próby 
to okazja nie tylko do szlifowa-
nia warsztatu, ale również do 
wymiany swoich poglądów i do-
brej zabawy. Oczywiście, nie 
ukrywamy, że nie zawsze jest 
różowo i czasami wynikają małe 
nieporozumienia, które są jed-
nak bardzo szybko zażegnywa-
ne – twierdzą. Jak podkreślają, 
chcą, żeby to, co robią pozosta-
ło ich pasją jak najdłużej.

 O stale rosnącym zaintereso-
waniu zespołem świadczy rosną-
ca liczba lajków na Facebooku. - 
W częstochowskim środowisku 
muzycznym mamy wielu przyja-
ciół z którymi wymieniamy opi-
nie, poglądy oraz organizujemy 
koncerty – dodają.

Aktualnie STRADO robi kolej-
ny krok w swojej historii - pracu-
je nad materiałem na płytę, na 
której znajdą się wyłącznie wła-
sne utwory takie jak promujący 
singiel pt. Przytul i bądź oraz Woj-
na, Moja wina, Sam w mieście, 
Może ja, Dzień po, Niespodzie-
wanka, Nie moja muzyka, Życzli-
wy, Chcę być dobry. - Najlepszy 
ubaw mamy, kiedy oglądamy 
swoje występy sprzed lat,  jed-
nak staramy się nie patrzeć 
wstecz bo najbardziej interesuje 
nas przyszłość - śmieją się człon-
kowie zespołu.

My tymczasem zapraszamy do 
polubienia zespołu STRADO na 
ich profilu na Facebooku oraz 
zapoznania się z umieszczonymi 
tam materiałami zdjęciowymi 
oraz video. Przy okazji zachęca-
my też do wysłuchania utworu 
PRZYTUL I BĄDŹ oraz zobacze-
nia nagranego do niego teledy-
sku: www.youtube.com/
watch?v=AuMrxJOQ8wY 

kg, zdj. Kinga Będkowska

Aż 71 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych  z  całej  Polski 
zakwalifikowało  się  do  finału 
ogólnopolskiego  turnieju  wie-
dzy  logistycznej.  Wśród  nich 
jest  Jacek  Kapral  i  Tomasz 
Owczarek, maturzyści z nasze-
go miasta. Ostatni etap, w któ-
rym młodzi logistycy powalczą 
o cenne nagrody, odbędzie się 
6 marca w Wyższej Szkole Lo-
gistyki w Poznaniu.

W tegorocznej edycji olimpiady 
wzięło udział niemal 7500 uczest-
ników z 237 miast z całej Polski. 
Po szkolnych eliminacjach, w 
grze o indeks WSL, staże prakty-
ki i cenne nagrody pozostało 515 
uczniów. Później grudniowe 
okręgowe eliminacje wyłoniły 
skład finału VII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej. Dostało 
się do niego 71 osób. Czołówka, 
która najlepiej poradziła sobie z 
testem wielokrotnego wyboru 
spotka się ponownie, w Poznaniu 
podczas najtrudniejszego, trze-
ciego etapu turnieju. Wśród fina-
listów są przede wszystkim ma-
turzyści z klas o profilu technik 
logistyk czy technik spedytor. W 
tym elitarnym gronie znalazło się 
także dwoje uczniów z klasy dru-
giej. Wszyscy uczestnicy III etapu 
otrzymują zwolnienie z pisemnej 
części egzaminu zawodowego. 
Wśród finalistów są maturzyści z 
Zespołu Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego w Częstochowie – Ja-
cek Kapral i Tomasz Owczarek. - 
Udział w olimpiadzie to nie tylko 
szansa na cenne nagrody, zwol-
nienie z egzaminu czy bezpłatne 
studia w WSL. To możliwość od-
krycia pasji, rozpoznania swojej 
dalszej drogi edukacyjnej lub za-
wodowej, to prawdziwa kuźnia 
talentów – mówi Alicja Grusz-
czyńska, rzecznik prasowy WSL. 
- Wielu tegorocznych finalistów 

startuje w olimpiadzie od począt-
ku nauki w szkole średniej, każ-
dego roku wspinając się coraz 
wyżej na liście finalistów. Ambi-
cja, wytrwałość i talent – to ich 
mocne strony – dodaje.

Wielki Finał odbędzie się 6 
marca w Poznaniu, w siedzibie 
Wyższej Szkoły Logistyki, a uro-
czyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi 17 kwiet-
nia 2015 r.

Ogólnopolska Olimpiada Logi-
styczna jest organizowana przez 
Wyższą Szkołę Logistyki  
od 2008 roku. Jest jedynym w 
Polsce turniejem tematycznym z 
dziedziny logistyki, którego lau-
reaci i finaliści są zwolnieni z eta-
pu pisemnego egzaminu  zawo-
dowego. Honorowym Patronem 
olimpiady jest Minister Edukacji 
Narodowej. Partnerem Meryto-
rycznym jest Instytut Logistyki i 
Magazynowania oraz Polskie To-
warzystwo Logistyczne.

Organizację olimpiady i pro-
mocję młodych talentów co roku 
wspierają sponsorzy. Złotymi 
Sponsorami VII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej są: Dach-
ser, DPD Polska, STILL Polska, 
TimoCom Soft- und Hardware 
GmbH oraz Transics Internatio-
nal. Sponsorzy Srebrni to: DB 
Schenker, JAS-FBG i Polski Ko-
mitet Narodowy EPAL. kg

https://www.youtube.com/watch?v=AuMrxJOQ8wY
https://www.youtube.com/watch?v=AuMrxJOQ8wY
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Ferie zimowe  
z PKP Intercity

Policjanci mają nowe legitymacje

Twój koc może uratować komuś 
życie

Zadbane dziedzictwo Będą liczyć bezdomnych

36 dodatkowych pocią-
gów, ponad 13 tys. miejsc 
dla grup, oferta dla rodzin 
i wsparcie informacyjne na 
18 dworcach w całej Polsce 
– to propozycja PKP Interci-
ty na ferie rozpoczynające 
się już 16 stycznia.

W tym roku ferie dla wszyst-
kich województw odbędą się w 
czterech terminach. Pierwsza 
tura zacznie się już w piątek 16 
stycznia, a uczniowie z pięciu 
ostatnich regionów wrócą do 
szkół 1 marca.

W czasie ferii pasażerowie bę-
dą mogli skorzystać z 36 dodat-
kowych pociągów PKP Intercity 
kursujących do popularnych 
miejscowości turystycznych m. 
in.: Wisły, Zakopanego czy Kry-
nicy. Podczas szczytów przewo-
zowych przewoźnik przygotuje 
również dodatkowe wagony.

W 2014 roku PKP Intercity 
wprowadziło udogodnienie dla 
pasażerów podróżujących w 
grupie. 

Za pomocą elektronicznego 
formularza można w łatwy spo-
sób złożyć wniosek na przejazd. 
Każda aplikacja rozpatrywana 
jest w maksymalnie dwa dni. 
Zainteresowani wyjazdami gru-
powymi złożyli na okres ferii 
350 wniosków, a przewoźnik 
przygotował dla nich około 
13 tysięcy miejsc. Najchętniej 
wybieranymi kierunkami wyjaz-
dów są: Zakopane, Nowy Targ, 
Krynica oraz Bielsko Biała.  - Na 
tegoroczne wyjazdy grup na zi-
mowy wypoczynek otrzymali-
śmy o 20% więcej zgłoszeń niż w 

roku ubiegłym. Ze względu na 
duże zainteresowanie przygoto-
waliśmy ponad 40% więcej 
miejsc – mówi Zuzanna Szo-
powska, rzecznik PKP Intercity. 
Dzięki coraz lepszym czasom 
jazdy, poszerzeniu floty o nowo-
czesne pociągi oraz dobrej ofer-
cie podróż z PKP Intercity staje 
się coraz bardziej atrakcyjna – 
podkreśla Zuzanna Szopowska.

To jednak nie koniec. Przewoź-
nik oferuje pasażerom wiele ofert 
promocyjnych. Rodziny mogą 
skorzystać np. ze zniżek gwaran-
towanych „Kartą Dużej Rodziny” 
czy „Biletu Rodzinnego”. Dla 
tych, którzy planują tylko wypad 
na weekend, PKP Intercity pro-
ponuje „Bilet Weekendowy” lub 
„Bilet Podróżnika”. Natomiast 
dzięki ofercie „Wcześniej Taniej” 
każdy, kto z wyprzedzeniem kupi 
bilet jednorazowy na połączenia 
krajowe otrzyma zniżkę sięgającą 
nawet 30%.

PKP Intercity zapewni rów-
nież dodatkową informację na 
18 największych dworcach w 
kraju m.in. w Warszawie, Kra-
kowie, Katowicach, Poznaniu 
czy Zakopanem. Informatorzy 
mobilni udzielą wsparcia pasa-
żerom w czasie wyjazdów i po-
wrotów z ferii w danym woje-
wództwie.  Informacje na temat 
rozkładu jazdy czy cen biletów 
można znaleźć również na stro-
nie internetowej www.intercity.
pl, na dworcach oraz dzwoniąc 
pod numer infolinii 19 757. 
Wnioski grupowe można skła-
dać na stronie www.przejazdy-
grupowe.intercity.pl

kg

Od 1 stycznia 2015 roku 
obowiązują nowe legitymacje 
służbowe policjantów. - Nowe 
dokumenty posiadają więcej 
zabezpieczeń, które podnio-
są poziom ich bezpieczeń-
stwa – podkreśla podinspek-
tor Joanna Lazar, oficer pra-
sowy częstochowskich stró-
żów prawa. Legitymacje będą 
ważne przez 4 lata, czyli do 
31 grudnia 2018 roku. Doku-
menty, którymi do tej pory 
posługiwali się policjanci 
straciły ważność 31 grudnia 
2014 r.

Nowe legitymacje zachowały 
obecnie obowiązujące wymiary 
i format karty identyfikacyjnej. 
W odróżnieniu od poprzednich 
dokumentów, zawierają nazwę 
jednostki organizacyjnej poli-
cji, w której funkcjonariusz 
pełni służbę. Z tym, że w przy-
padku gdy:

n policjant pełni służbę w ko-
misariacie policji na legity-

macji jest wskazana nazwa 
komendy powiatowej policji, 
komendy miejskiej policji lub 
komendy rejonowej policji, 
na obszarze działania której 
znajduje się komisariat;

n policjant pełni służbę w ko-
misariacie specjalistycznym 
to na legitymacji jest umiesz-

czona nazwa komendy woje-
wódzkiej (Stołecznej) policji, 
na terenie której znajduje się 
komisariat specjalistyczny;

n policjant pełni służbę w 
ośrodku szkolenia policji na 
legitymacji jest umieszczona 
nazwa komendy wojewódz-
kiej (Stołecznej) policji, na 
obszarze działania, której 
znajduje się ośrodek szkole-
nia.

n Wprowadzone zmiany po-
zwolą obywatelom, wobec 
których policjant podejmo-
wałby interwencję, na precy-
zyjniejszą identyfikację jed-
nostki policji, w której ten 
funkcjonariusz pełni służbę. 
Opisane zmiany przewiduje 
rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych zmie-
niające rozporządzenie w 
sprawie legitymacji służbo-
wych policjantów – podsu-
mowuje podisnspektor Joan-
na Lazar. kg

Masz w domu niepotrzebny 
koc, śpiwór, kołdrę? Przynieś 
je do siedziby Fundacji Chrze-
ścijańskiej „Adullam” miesz-
czącej się przy ulicy Krakow-
skie 34.

Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam” w partnerstwie z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie organi-
zuje zbiórkę publiczną pod na-

zwą „PODARUJ  KOC”. Warto 
przy tej okazji popytać znajo-
mych, przeszukać swoje szafy, 
strychy, piwnice. Może wydobę-
dziecie z zapomnianych otchła-
ni niepotrzebne, bezużyteczne 
koce, śpiwory, kołdry, ręczniki. 
Później można z nich zrobić 
wielki pożytek – dać im nowe 
życie i przekazać je tym, którym 
na pewno się przydadzą. 
Wszystkie rzeczy należy dostar-

czyć do do siedziby
Fundacji Chrześcijań-

skiej „Adullam” mieszczącej się 
przy ulicy Krakowskiej 34 (w 
godz. 8.00 -18.00). - Twój koc 
może uratować zdrowie i życie 
człowieka – przekonują organi-
zatorzy akcji.

Dane dotyczące zbiórki zostały 
zamieszczone na portalu zbiórek 
publicznych Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji. kg

Ruszyła kolejna edycja 
konkursu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
oraz Generalnego Konserwa-
tora Zabytków - Zabytek Za-
dbany. Jest on realizowany 
przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Na  zgłoszenia 
organizatorzy czekają do 5 
lutego.

Konkurs skierowany jest do 
właścicieli, posiadaczy i za-
rządców obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Jego ce-
lem jest popularyzacja i upo-
wszechnianie wiedzy o wzoro-
wej opiece nad zabytkami i wy-
różnienie profesjonalnie pro-
wadzonych prac konserwator-
skich oraz najlepszych rozwią-
zań użytkowania obiektów za-
bytkowych. Konkurs Zabytek 
Zadbany ma również charak-
ter edukacyjny przez co 
wzmacnia świadomość spo-
łeczną w kontekście właściwe-
go postępowania z zabytkami i 
ich użytkowania oraz propagu-
je najlepsze przykłady odre-
staurowanych i odnowionych 
obiektów zgodnie ze sztuką 
konserwatorską.

Ocenie jury konkursowego 
podlega jakość i zakres prac 
budowlanych, konserwator-
skich,restauratorskich, rewa-
loryzacyjnych prowadzonych 
przy zabytkach.

Z roku na rok przybywa 
zgłoszeń do konkursu Zabytek 
Zadbany, w 2014 roku jury 
oceniało 75 obiektów z całej 

Polski. Na tegoroczne zgłosze-
nia organizatorzy czekają do 5 
lutego (decyduje data stempla 
pocztowego).

Zabytek można zgłosić do 
jednej z 5 kategorii:

a. Utrwalenie wartości zabyt-
kowej pojedynczego obiek-
tu.

b. Rewaloryzacja przestrzeni 
kulturowej i krajobrazu (w 
tym założenia dworskie i pa-
łacowe).

c. Adaptacja obiektów zabyt-
kowych.

d. Kategoria specjalna: archi-
tektura i konstrukcje drew-
niane.

e. Kategoria specjalna: archi-
tektura przemysłowa i dzie-
dzictwo techniki.

Do tegorocznej edycji kon-
kursu zgłaszać można obiekty, 
przy których prace ukończono 
w latach 2010-2014.

kg

W nocy z 21 na 22 stycz-
nia zostanie przeprowadzone 
ogólnopolskie badanie liczby 
osób bezdomnych. Wyniki 
badania będą wyjściową do 
podjęcia dalszych działań 
ograniczających negatywne 
skutki bezdomności.

Badanie przeprowadzone 
zostanie w następujących 
miejscach:
n ogrzewalnie, noclegownie
n schroniska, domy dla osób 

bezdomnych, hostele
n szpitale, hospicja, ZOL-e, 

inne placówki zdrowia
n zakłady karne, areszty śled-

cze
n izby wytrzeźwień, pogotowia 

socjalne
n miejsca niemieszkalne
n pustostany, domki, altany 

działkowe
n inne miejsca

W województwie śląskim or-
ganem odpowiedzialnym za 

koordynowanie działań zwią-
zanych z przeprowadzeniem 
badania liczby osób bezdom-
nych będzie Urząd Wojewódz-
ki w Katowicach.

Z poprzednich badań wyni-
ka, że podstawowymi przyczy-
nami bezdomności są: eksmi-
sja, wymeldowanie, konflikt 
rodzinny, uzależnienie, bezro-
bocie, zły stan zdrowia, niepeł-
nosprawność, zadłużenie, 
opuszczenie zakładu karnego, 
przemoc w rodzinie, utrata 
noclegów w miejscu byłej pra-
cy oraz opuszczenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. 

Najwięcej osób bezdomnych 
ma wykształcenie zawodowe 
(44,4%), podstawowe (33,3%), 
średnie (16,2%), niepełne pod-
stawowe (2,2%), gimnazjalne 
(2%) oraz wyższe (1,9%). Osoby 
bezdomne najczęściej korzysta-
ją z następującej pomocy: 
schronienie (55,4%), posiłek 
(53,2%), wsparcie finansowe 
(31,6%), odzież (26,8%). kg

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są 
na stronie: http://www.nid.pl/pl/ 

Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/  

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.nid.pl/pl/
Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.

php?ID=2740

Sekretariat konkursu i nadsyłanie zgłoszeń: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Oddział Terenowy Olsztyn 

ul. 11 Listopada 4 
10-104 Olsztyn 

e-mail: ot.olsztyn@nid.pl 
tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88

http://www.intercity.pl
http://www.intercity.pl
http://www.przejazdygrupowe.intercity.pl
http://www.przejazdygrupowe.intercity.pl
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2740
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2740
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2740
mailto:ot.olsztyn@nid.pl
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DOSIA. Płeć: suka. Rok urodzenia: 1999 
Rasa: mix. Umaszczenie: czarne 
Wielkość: średnia. Sterylizacja/kastracja: nie 
Numer karty: 868/13. Boks: 2A

DOSIA to spokojna, grzeczna, starsza sunia. 
Na spacerach idzie spokojnie. Stosunek do in-
nych psiaków obojętny. Ze względu na jej 
wiek szukamy domku na już, w schronisku po-
woli traci nadzieję na domek. Staje się smutna. 
Czeka na nowy dom od 10 grudnia 2013 r.

FOREST. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2009 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: czarne podpalane 
Wielkość: mały. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 288/10. Boks: VIII.

FOREST został znaleziony 16. kwietnia 2010 roku w 
środku lasu, zdany na łaskę losu. Miał wiele szczę-
ścia, że ktoś go zauważył i uratował. Forest jest sym-
patycznym, grzecznym, spokojnym, przyjaznym ma-
łym pieskiem o wielkim duchu. Wśród innych psów 
wiedzie prym mimo swojego niewielkiego wzrostu. Bę-
dzie wspaniałym przyjacielem całej rodziny.

FRANKO. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2002 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: wilczasty 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 815/09. Boks: XIV H.
FRANKO to łagodny, grzeczny i miły, przyjaźnie nasta-
wiony do innych towarzyszy niedoli psiaczek. Tęsknie 
spogląda zza krat za każdym razem, kiedy ktoś prze-
chodzi obok jego boksu. Chociaż jego wiek zniechęca 
ludzi do adopcji, Franko zdecydowanie zasługuje na nowy dom i spokojną starość 
obok człowieka, który zapewni mu odpowiednią opiekę i ciepły kącik, z pewnością od-
da za to całe swe psie serce! W schronisku przebywa od 05.10.2009 roku. W jego 
wieku schronisko to nie miejsce dla niego. Znajdźmy mu domek nim będzie za późno.

GOŚCIU. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2006. 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: beżowe. 
Wielkość: mały. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 428/11. Boks: 12 B.
GOŚCIU trafił do schroniska 12. maja 2011 r.. Na po-
czątku był bardzo dziki, zdezorientowany i nieufny. 
Jednak dzięki pracy wolontariuszy z czasem oswoił 
się i teraz możemy pisać o nim same pozytywne sło-
wa. Uwielbia swojego jednego Opiekuna, za którym chodzi krok w krok, nawet bez 
smyczy. Bardzo posłuszny, grzeczny, spokojny i miły, szuka kontaktu z ludźmi, uwiel-
bia głaskanie. Jednakże z racji na jego przeszłość, nie polecamy go do domu z ma-
łymi dziećmi.

DEXTER. Płeć: Pies 
Rok urodzenia: 05.2010 
Rasa: Mieszaniec. Umaszczenie: czarny 
podpalany. Wielkość: mały 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 4/11. Boks: 13 B. 
DEXTER to bardzo radosny, przyjazny i 
miły piesek z oklapniętym uszkiem. 
Uwielbia ruch, świeże powietrze i spacery. Niepoprawny piesz-
czoch, kocha głaskanie i przytulanie. Lubi ludzi, jest bardzo 
przyjaźnie nastawiony i towarzyski. Poza tym jest łagodny, 
wszelka uwaga mu poświęcana sprawia mu ogromną radość, 
byłby dobrym kompanem dla każdego. Szuka nowego domu 
od 03.01.2011 roku.

DEBET. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2008 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie:  
brązowe. Wielkość: średni 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 590/10. Boks: 20 B.

DEBET to przyjazny, grzeczny, spokojny i 
łagodny psiaczek, który szuka kontaktu z 
człowiekiem. Uwielbia głaskanie i przytu-
lanie. Lubi ruch na świeżym powietrzu i 
chętnie spaceruje. W stosunku do innych 
psów raczej obojętny. To taki fajny psiaczek, znajdźmy domek 
on już tak długo czeka. Szuka nowego domu od 30.07.2010 r

BLUES. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2005 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: czarny 
podpalany. Wielkość: średnia 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 365/10. Boks: XII H.

Blues jest przyjazny, poczciwy, ale rów-
nież czujny i odważny, pełen energii. 
Chętnie przypilnuje posesji. Na space-
rach spokojnie idzie, ale powrót do bok-
su jest różny, raczej niechętnie tam wchodzi. Lubi kontakt 
z człowiekiem. Będzie wspaniałym przyjacielem rodziny. Tę-
skni za nowym domem od 13.05.2010 r

ADIANA. Płeć: suka. Rok urodzenia: 2007 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: czarna  
podpalana. Wielkość: średnia 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 309/10. Boks: III H
Adiana jest troszkę nieufna w stosunku do 
obcych, jednak na widok opiekunów weso-
ło macha ogonem i podchodzi do krat, żeby ją pogłaskać. Bar-
dzo tęskni za swoim domem. Grzecznie stoi jak się ją czesze  
i lubi głaskanie. Na spacerach jest spokojna. Adiana jest przy-
jaźnie nastawiona do innych psów. Trafiła do schroniska 
29.04.2010 r. Znajdźmy jej domek, ona tak długo czeka.

CYNTIA. Płeć: suka. Rok urodzenia: 
2009. Rasa: Mieszaniec 
Umaszczenie: czarne-podpalane 
Wielkość: mały. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 212/10. Boks: 16 B.

CYNTIA z początku była nieufna, ale 
dzięki pracy wolontariuszy jest bardzo 
przyjazna, miła i kontaktowa. Lubi biegać 
i bawić się na świeżym powietrzu. Potrze-
buje kontaktu z człowiekiem. Czeka na nowym, pełen miłości 
dom od 17.03.2010 r. Znajdźmy domek ona tak długo czeka.

HUBIK. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2007 
Rasa: mix. Umaszczenie: tricolor 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: 
tak. Numer karty: 485/14. Boks: H 13.
HUBIK na spacerach jest dość energicz-
nym psiakiem a zarazem domagającym 
się głaskania. W boksie zawsze pierwszy 
przy kratach. Na wybiegu wszelkimi spo-
sobami próbuje wydostać się ze schroni-
ska. Bardzo potrzebuje kontaktu z człowiekiem. To taki fajny 
i sympatyczny kolorowy psiaczek. Znaleziony na ulicy 18 sierp-
nia 2014 r.



„Męczysz się – głupie serce -
nie wiadomo po co…”

Beata Obertyńska

Co to jest miłość? To z po-
zoru proste pytanie, na które 
jednak wcale niełatwo znaleźć 
odpowiedź. Dla jednych to na-
miętność, dla drugich związek 
duchowy, dla innych to więź 
oparta na szacunku, zrozumie-
niu i przywiązaniu. Jedno jest 
jednak pewne. Miłość wzboga-
ca życie człowieka i bez niej 
trudno żyć.

Kto wynalazł miłość? Okazuje 
się, że o miłości w dzisiejszym ro-
zumieniu można mówić dopiero 
od XII wieku. Właśnie wtedy na-
rodziła się kultura dworska, a 
wraz z nią pojawiły się określone 
formuły miłosne. Wyłoniła się 
liryka trubadurów, kurtuazja 
wobec dam. Potem 
przyszły serenady 
śpiewane pod 
balkonem, gry 
miłosne Don 
Juana i 
Casano-
vy, cier-
pienia 
mło-
d e -
g o 

Werte-
ra. Cierpią 
bohaterzy utwo-
rów Słowackiego i Byrona.

Odwieczna gra uczuć
Nasze pojęcie o miłości kształ-

tuje literatura i kino. Romeo i 
Julia kochali się na śmierć i ży-
cie, podobnie jak para bohate-
rów z filmowego „Titanica”. Wo-
kulski kochał Izabelę Łęcką do 
zatracenia, Scarlett z „Przemi-
nęło z wiatrem” pragnęła 
Ashley’a, a odrzucała Rhetta. 
Furorę zrobiła sfilmowana 
książka „Love story”. Ileż to łez 
wylano śledząc bohaterów 
tej miłosnej opowieści.

Czy warto kochać? Lekarze 
mówię, że tak. Zakochanie ma 
bardzo korzystny wpływ na nasz 
organizm. Jest bowiem silnym 
bodźcem emocjonalnym powo-
dującym m.in. zwiększone wy-
dzielanie hormonów. Chodzi tu 
głownie o adrenalinę. Hormony 
te pozwalają nam łatwiej znosić 
stresy, wydajniej pracować. 

W tradycji chociażby literac-
kiej mężczyźni lubili uwodzić, 
kobiety – być uwodzone. Męż-
czyźni lubili zdobywać, kobiety 
być zdobywane. Dzisiaj – w tej 
odwiecznej grze uczuć - role się 
odwróciły. To On często bywa 
zdobywany. Tak naprawdę jed-
nak miłość wcale nie musi 
oznaczać szaleńczych namięt-
ności. Na dobrą sprawę w miło-
ści liczą się przecież przede 
wszystkim: wierność, zaufanie, 
lojalność, tolerancja, szacunek.

Uczta dla zmysłów
czy materiał na żonę?

Współczesne kobiety 
nie chcą już być z 

kimkolwiek. Mi-
nęły czasy, 

kiedy go-
d z i ł y 

s i ę 

n a 
sytuację: „nieważne, że pił, czy 
bił, byleby był,,,” Ale też nie ma 
jednego mężczyzny, który posia-
dałby wszystkie wymarzone atu-
ty (panie potrafią jednym tchem 
wymienić kilkanaście cech: tro-
skliwy, czuły, inteligentny, zaan-
gażowany, opiekuńczy, wierny, 
zaradny, przystojny, męski, za-
dbany, zamożny, ambitny, roz-
sądny, z poczuciem humoru, 
itd.). Panowie wiedzą już to od 
dawna i nie mylą kobiet, które 
mają być jedynie „ucztą dla zmy-
słów” z tymi, o których myślą ja-
ko o „materiale na żonę”.

Mężczyzna idealny to mężczy-
zna na miarę konkretnej kobiety – 
jak dobre buty, które się podobają 
i wiesz ze to inwestycja nie tylko 
na jeden sezon. Nie uwierają 
i nie rozpadną się przy wdepnięciu 
w pierwszą kałużę. Chyba, że szu-
kasz złotych pantofelków na jeden 
niezapomniany bal. Ale wtedy na-
miętność nie ma nic wspólnego 
z miłością, ale z pożądaniem.

Miłość i wierność
Każda pensjonarka wie, że „ko-

cha się sercem”, a po odejściu 
ukochanego czy ukochanej ma się 
„złamane serce”. Dlaczego wła-
śnie serce wytypowano jako ośro-
dek wyższej sfery uczuć? Sprawa 
jest prosta. Dlatego, że na widok 
ukochanej osoby zaczyna ono in-
tensywniej bić. Dzięki precyzyjne-
mu połączeniu układu nerwowe-
go, który odbiera bodźce erotycz-
ne, z centralnym układem krwio-
nośnym serce błyskawicznie re-
aguje na wszelkie doznania i prze-
życia miłosne. Zaś dzięki przy-
spieszonej czynności serca, więcej 
krwi tłoczone jest do naczyń, co 
poprawia zaopatrzenie tkanek w 
tlen i substancje odżywcze. 

Medycyna rozwiązała już na-
wet problem – dlaczego jedni lu-
dzie są stali w uczuciach, a inni 
szukają wciąż nowych doznań 
miłosnych. Okazuje się, że o 
wszystkim decyduje monoamino-
ksylaza. Kto ma wysoki poziom 
tego enzymu w komórkach ner-
wowych, ten żywi trwałe uczucia 
i nie czuje chęci zmiany partnera 
czy partnerki. Kto natomiast ma 
go mało, ten równie łatwo zako-
chuje się, jak i odkochuje. 

Jest prosty sposób, aby pod-
nieść w swoim organizmie po-
ziom „enzymu wierności” –wy-
starczy jeść dużo czekolady, 
Obyśmy tylko za przykładną 
wierność nie zapłacili nadmier-
ną tuszą, bo wtedy nasz part-
ner może przerzucić swe uczu-
cia na kogoś zgrabniejszego… 
Smacznego.

Menu zakochanych
Już dawno stwierdzono, że ist-

nieje związek między sferą uczuć, 
a sposobem odżywiania się. Za-
kochani, jak już wspomnieliśmy 
wcześniej, powinni jeść dużo cze-
kolady – zawiera ona bowiem 
związek zwany fenyloetaminą, 
która stymuluje odczuwanie cie-
płych uczuć. Na stole osób zako-
chanych powinno pojawiać się 
mleko w dużych ilościach, gdyż 
ma ono właściwości uspokajają-
ce, co dla systemu nerwowego 

ma duże znaczenie. Pożądane 
są orzechy. Z warzyw najlepiej 
jeść brokuły, z owoców – melony. 
Do każdego posiłku powinno się 
używać dużo przypraw, gdyż wie-
le z nich pełni rolę dyskretnych 
afrodyzjaków. Szczególnie przy-
datne w miłosnej kuchni są im-
bir, gałka muszkatołowa, wanilia 
oraz lubczyk. 

Już w starożytności powstała 
wiara w istnienie boskiego nek-
taru oraz ambrozji, które pozwa-
lały wiecznie kochać. Afrodyta, 
bogini miłości w pogoni za przy-
godnymi kochankami schodziła 
z Olimpu na ziemię, by nasycić 
się ziemskimi potrawami, szcze-
gólnie sprzyjającymi kochaniu. 
W taki oto sposób powstały afro-
dyzjaki. To produkty, które za-
wierają dużo białka – jaja, ryby, 
mięso, owoce, warzywa. Potrawy 
te jednak muszą być przyrządzo-
ne w odpowiedni sposób. Należy 
je nasycić ostrymi przyprawami 
korzennymi oraz ziołami. W cza-
sach nowożytnych afrodyzjaki 
stały się niemal powszechne. 
Obecnie wykorzystuje się w miło-
snej kuchni bardzo drogie pro-
dukty, np. kawior.

Zakochani muszą natomiast 
unikać tłuszczów w pożywieniu. 
Nie jest też wskazany czosnek ani 
cebula. Ci, którzy chcą się odko-
chać powinni jeść bardzo obfite 
posiłki – w procesie trawienia 
krew z mózgu odpływa do żołądka 
i to pozwala chwilowo zapomnieć 
o miłości. Zaleca się ponadto żu-
cie suszonych śliwek, pestki sło-
necznika, a nawet zwykłe chipsy. 

Kochliwy biznesman
Najbardziej kochliwi są pry-

watni przedsiębiorcy – znacznie 
częściej niż przeciętny Polak żyją 
oni w „stanie zakochania”. Ża-
rem uczuć – niestety – najrza-
dziej owładnięci są rolnicy. Nato-
miast spośród robotników trzy 
czwarte zna uczucie zakochania, 
ale kochać szaleńczo zdarzyło się 
mniej niż połowie.

Może wydać się to dziwne, ale 
– wbrew obiegowym opiniom 
słaba płeć jest bardziej odporna 
na działanie Amora niż męż-
czyźni. To fakt, że panie kocha-
ją rzadziej i mniej intensywnie 
niż panowie. Z reguły nie wie-
rzymy w prawdziwą miłość bez 
seksu. Jednak co trzeci Polak 
jest przekonany, że może istnieć 
miłość platoniczna.

Cztery lata miłości
Okazuje się, że wbrew po-

wszednim sądom nie kobiety, 
ale mężczyźni zakochują się 
częściej. Także oni przeżywają 
miłość intensywniej, trudniej 
się odkochują i bardziej cierpią, 
gdy miłość utracą. Kobiety czę-
ściej skłonne są zawrzeć zwią-
zek małżeński nie z miłości, ale 
ze względów materialnych. Nie-
stety, bardzo rzadko zdarza się 
namiętna miłość na całe życie. 
Badanie dowodzą, że statystycz-
nie miłość trwa z reguły nie dłu-
żej niż cztery lata.

Charakterystyczną cechą za-
kochanych jest idealizowanie 
swojego obiektu westchnień. 
Ona może być dziewczyną o po-
spolitej urodzie, wręcz brzydulą, 
a w jego oczach jawi się jako 
błyskotliwa piękność. On zaś 
głupi i wulgarny, dla niej dżen-
telmen i intelektualista. Trwa to 
do czasu, aż minie fascynacja i 
pojawią się pytania: „Co ja w 
nim widziałam?”, „Jak mogłem 
dla niej stracić głowę?” Stan za-
kochania zaburza naszą racjo-
nalną ocenę rzeczywistości, 
upiększa ją i zniekształca. Traf-
nie określiła to poetka Anna Ka-
mieńska w wierszu „Co to jest 
miłość”:

Dariusz Fiuty, zdj. autora

„(…) a miłość to gdy odejmą ci słuch
i wzrok i głos i wszelkie siły
a ty
ty jeszcze idziesz chwaląc żniwo życia 
(…)

Miłość – choroba serca 
czy umysłu?
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 Afrodyta – bogini Miłości i Piękna, uznana przez Parysa za najpiękniejszą wśród bogiń (otrzymała od 
niego słynne złote jabłko) odwdzięczyła się trojańskiemu herosowi zsyłając na niego piękną Helenę 
i miłość, która okazała się zgubna dla Troi

	Apollo – jeden z dwunastu wielkich bogów Olimpu, mityczny bóg piękna, uosobienie męskiej urody, 
zakochał się w nimfie Dafne, nieczułej na jego względy. Udręczona ciągłymi zalotami dziewczyna 
uprosiła swego ojca , aby ten pomógł jej uwolnić się od natrętnego adoratora. Ojciec przemienił ją 
w drzewo laurowe, a laur stał się symbolem miłości niedostępnej.

	Amor – obdarzony skrzydłami, aby szybciej się znaleźć przy zakochanych sercach. Trzyma w ręku 
wieńce dla kochanków albo łuk ze strzałami. Trafione z niego pary zaczynają darzyć się niepohamo-
waną miłością i namiętnością.



Zaczęło się wszystko w Gimnazjum nr 11  
w Częstochowie. Magdę do udziału w kon-
kursie zainspirowała i otoczyła merytoryczną 
opieką germanistka pani Małgorzata Czech.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzy-
szenie POLIN POLKI W GOSPODARCE I KULTU-
RZE W NIEMCZECH oraz pod patronatem Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Mini-
sterstw Edukacji Polski i Niemiec.

Konkurs przebiegał w 3 kategoriach:
1. Najciekawszy wiersz autorski w języku pol-

skim
2. Najlepsze autorskie tłumaczenie ulubionego 

wiersza polskiego na język niemiecki
3. Najlepsze autorskie tłumaczenie ulubionego 

wiersza niemieckiego na język polski
Magda wybrała kategorię trzecią i zdobyła I 

miejsce za tłumaczenie wiersza Heinricha He-
inego „Sie saBen und tranken am Teetisch“ – 
„Siedzieli i pili herbatkę“.Nagrodą był wyjazd 
do Berlina na prezentację laureatów połączony 
z programem turystyczno-kulturalnym.

Zarówno Gimnazjum nr.11 jak i VII LO im. M. 
Kopernika mogą być dumne ze wspaniałego 
sukcesu Magdaleny Urbańskiej.

Tłumaczenie Magdaleny nie budziło naj-
mniejszych zastrzeżeń ewentualnego plagiatu i 
zyskało tytuł najlepszego tłumaczenia.

Opinia jurorów brzmiała: „Magdalenie uda-
ło się znakomicie oddać formę i styl wiersza 

Heinego „Siedzieli i pili herbatkę”, ponadto nie-
zwykle twórczo obeszła się z opowiedzianą w 
nim historią. Wiersz w tłumaczeniu Magdaleny 
jest tak samo zabawny jak w oryginale a może 
nawet śmieszniejszy. Prawdziwym majsterszty-
kiem jest przekład dialogów i puenty”.

Z takiej opinii może być dumna nie tylko sa-
ma Magda ale jej rodzina i nauczyciele.

W czasie pobytu w Berlinie Magdalena 
uczestniczyła w warsztatach literackich, zwie-
dzała Berlin z przewodnikiem oraz obejrzała i 
wysłuchała prowadzonego przez Steffena Mol-
lera koncertu „Zimowa Bajka” w Filharmonii 
Berlińskiej.

Bardzo cennym doświadczeniem było po-
znanie wielu młodych kreatywnych ludzi z Pol-
ski, Niemiec oraz innych krajów europejskich.

Łączy ich ta sama pasja.Wszyscy interesują 
się kulturą, tradycją, literaturą Polski i Niemiec 
i chcą w sposób artystyczno twórczy urzeczy-
wistniać swoje pasje i zainteresowania.

Magdalena Urbańska jest uczennicą kl.1c o 
profilu humanistycznym VII LO. W opinii profe-
sorów jest bardzo solidną, pracowitą uczennicą 
dlatego wierzymy w dalsze sukcesy Magdaleny.

Pobyt w Berlinie utwierdził Magdę w prze-
konaniu, że warto sięgać po ciekawe wyzwa-
nia, i że język niemiecki można poznać dobrze 
choćby ze względu na bogatą literaturę nie-
mieckojęzyczną.

Oto nagrodzone tłumaczenie Magdaleny 
Urbańskiej:

 Magdalena Urbańska z kl. 1c  
w Berlinie na prezentacji laureatów 

Międzynarodowego Konkursu 
Literackiego „Młodzież pisze wiersze”

Siedzieli i pili herbatkę
Siedzieli i pili herbatkę przy stole,
Rozmowa szła o miłości,
Panowie byli wytworni,
A panie pełne czułości.

„Jak kochać to platonicznie”,
Rzekł urzędnik chudy aż strach,
Żona uśmiecha się ironicznie,
I mimo tego wzdycha: „Ach”

Kanonik szeroko usta otwiera:
„Miłość to nie jest nic złego.
Choć sporo zdrowia odbiera”,
Panienka docieka: „Dlaczego?”

Hrabina mówi zadumana:
„Miłość jest jak pasja szalona!”
I filiżankę podsuwa sama,
Delikatnie w stronę barona.

Ciebie zabrakło ma nieśmiała,
Przy stole, na tym spotkaniu.
Tak pięknie byś mówić umiała,
O naszym wyśnionym kochaniu.

Magdalena Gaca    

Kącik poezji
Impresjonistka

kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem
miałam może z pięć lat
może mniej
wyciągałam z dna szafy
ślubny welon mojej mamy

zakładałam go
i bawiłam się we wróżkę
udawałam ulotne marzenie

to i do dziś pozostało
choć nie mam już welonu
ani białej sukienki
nie stąpam twardo po ziemi,
ale bujam w obłokach
wciąż marzę
szukając chwili
podziwiając jej ulotność
i grę promieni popołudniowego słońca
na zielonej ścianie

moja impresjonistyczna natura
nie pozwala mi
kochać cię
dłużej niż sekundę

ale czasami, tak sobie myślę,
że sekunda dla świata
mogłaby trwać
całą wieczność
 
 

Cisza
 
Cisza
jest tylko
smutnym brakiem dźwięku
zupełnym brakiem kolorów w życiu
 
Cisza jest czarnowłosą kobietą
o zdziwionych oczach
po wypadku samochodowym
wiezioną na salę operacyjną
myślącą o najbliższyc
 
Ona dusi, przytłacza
zgniata do środka
zapada się w Tobie jak umierająca gwiazda
supernowa
pochłania wszystko jak czarna dziura
już nie wypuści
nie da spokoju
nie pozwoli oddychać
 
A może
tak naprawdę
wcale jej nie ma?

  Dożynki w Częstochowie
Burza kolorów
Tsunami zapachów
Smak chleba ze smalcem
I miodu pitnego
Moc śmiechu
Noc tańców
Błysk baloników
Światło latarni
I złoty motylek
Jak wspomnienie
Wplątany we włosy 
 

Płonąca kamienica
jak pochodnia
rozświetliła noc

lepiej niż księżyc
jej blask bił jak słońce w południe

gorzej niż księżyc
jej blask był zabójczy

a potem zostały już tylko
trzy urny
z prochami w środku
i płacz i lament
przy ulicy Katedralnej 
 

I TO  MINIE
Jeśli właśnie narzekasz
na swoje zdrowe
na swoje życie
a swoje spektakularne upadki
i nieudane wzloty
wiedz,
że nawet wewnątrz pierścienia Cesarza 
Chin
dawno, dawno temu
zostało wygrawerowane:

I TO MINIE
   

Skrzypce
Wibruje w mych uszach
i tańczy
czysta harmonia
dźwięku skrzypiec,
biegnących tak szybko,
jakby były spóźnione.
O! Moje drogie!
Spóźniajcie się jak najczęściej,
zwłaszcza na koncert 
z Vivaldim w tle
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Choć czas świąt Bożego Narodze-
nia nieubłaganie minął, wspomnie-
nie o nich pozostaje w sercach na 
zawsze. Ten wigilijny wieczór, jak i 
pozostałe dni, umilają wspólne śpie-
wane kolędy. Podsumowujemy cały 
rok, spoglądamy z zadowoleniem 
na członków rodziny, zdajemy so-
bie sprawę z wagi tych bezcennych 
chwil, zastanawiamy się, czy spełni-
liśmy oczekiwania, jednocześnie re-
alizując własne cele. Muzyka w tym 
wszystkim pomaga. Trochę chęci, za-
angażowania i uśmiechu to przepis 
na udane wspólne kolędowanie. 

Miałam zaszczyt wziąć udział w 
tego typu inicjatywie zadedykowa-
nej nauczycielom emerytowanym. 
14.01.2015 roku w IV LO im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie odbył 
się koncert kolęd pt. „ Najstarsze licea 
częstochowskie- seniorom edukacji”. 
Samą ideę koncertu zaproponował 
poprzedni Naczelnik Wydział Eduka-
cji - Pan Ryszard Stefaniak. Jak dowie-
działam się od Pani Dyrektor I LO im. 
Juliusza Słowackiego – Pani Agnieszki 
Henel to już IV edycja koncertu. Uro-
czystość przebiegła znakomicie dzięki 
aktywności trzech liceów - I LO im. 
Juliusza Słowackiego, II LO im. Romu-
alda Traugutta oraz IV LO im. Henry-
ka Sienkiewicza. Chóry owych szkół 
uświetniły to magiczne spotkanie. 

Pani dyrektor Agnieszka Henel 
dała się namówić na krótką roz-
mowę dotycząca tej inicjatywy. „To 
ogromna radość podziwiać tak uta-

lentowaną młodzież śpiewającą w 
chórze naszego liceum. Chór zdo-
bywa coraz większą popularność” 
Publika także staje się większa, co 
dowodzi, że inicjatywa dostarcza 
wielu wzruszeń. Koncert daje dowód 
świetnej harmonii i współpracy lice-
ów. Przyczynia się do wzrostu presti-
żu szkoły”. 

Rozmawiałam także z Paniami z 
publiczności - emerytowanymi na-
uczycielkami. Zwróciły  one uwagę 
na przemiłą atmosferę i deklaro-
wały przybycie na kolejne koncerty. 
Jak wynika z wypowiedzi jednej z 
Pań - kolędowanie posiada bogatą 
i zróżnicowaną grupę odbiorców - 
bowiem nawet najmłodsi - w tym 
wnuczek mojej rozmówczyni, który z 
zapartym tchem uczestniczył w tam-
tym roku w koncercie. Tegoroczne 
występy podziwiała również eme-
rytowana Pani Profesor I LO Bar-
bara Mizgalska, dzięki której lekcje 
Edukacji dla bezpieczeństwa stawały 
się ciekawe i pełne humoru. Koncert 
według Pani Profesor wypadł feno-
menalnie i przyprawił o najwspa-
nialsze emocje.  Nie sposób znaleźć 
faworytów, gdyż wszystkie chóry 
ukazały w całości swój kunszt i cha-
rakter, pozwalając zapomnieć choć 
na chwilę o smutkach i zmartwie-
niach. Sądzę, że usatysfakcjonowana 
i poruszona do głębi publika oddaje 
w zupełności, ile znaczą tego typu 
wydarzenia. 

Lena Mirowska, IIa

IX Powiatowy 
Konkurs im. 

Ludmiły Marjańskiej

W tym roku w I LO zorganizowaliśmy już IX edy-
cję Powiatowego Konkursu im. Ludmiły Marjań-
skiej. Po raz kolejny wspominaliśmy naszą znaną i 
cenioną Absolwentkę, której niezwykła twórczość 
poetycka stała się inspiracją artystycznych działań 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Częstocho-
wy i Powiatu. 

Tegoroczne zmagania utalentowanej młodzieży 
skupiały się wokół trzech wątków tematycznych: 
prób literackich, recytacji oraz śpiewu.17.12.2014 r. 
nagrodzeni uczniowie zaprezentowali publiczności 
zgromadzonej w sali widowiskowej I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza Słowackiego swoje talenty 
i odebrali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 
Urząd Miasta Częstochowy.
A byli to:

w konkursie recytatorskim:
I miejsce - Dominika Haładyj z II LO  im. Romualda 

Traugutta w Częstochowie
II miejsce - Karina Badura z I LO  im. Juliusza 

Słowackiego w Częstochowie
II miejsce - Klaudia Stanirowska z I LO im. Juliusza 

Słowackiego w Częstochowie
III miejsce - Sylwia Czyż z III LO im. Kazimierza 

Kosińskiego w Kłobucku

w konkursie poezji śpiewanej:
I miejsce - Patrycja 

Sawicka z I LO 
im. Juliusza 
Słowackiego w 
Częstochowie

II miejsce - Karolina 
Kamińska z II LO im. 
Romualda Traugutta 
w Częstochowie

III miejsce - Dominika 
Janic z III LO 
im. Kazimierza 
Kosińskiego w 
Kłobucku

w konkursie literackim
I miejsce - Patrycja Antczak  z LO w Kamienicy 

Polskiej
II miejsce - Weronika Kowalik z VII LO im. Mikołaja 

Kopernika w Częstochowie
III miejsce - Karolina Cieślak z IV LO im. Henryka 

Sienkiewicza w Częstochowie
Dodatkowe nagrody dla uczniów I LO ufundowa-

ło Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Czę-
stochowie „Z tradycją w XXI wieku”. Laureatkami 
wyżej wspomnianych nagród zostały: Anna Bogus i 
Patrycja Kulak.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnic-
two, nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w przyszłorocznej, X edycji konkursu!

6 stycznia 2015 r. w Częstocho-
wie, jak w wielu miastach naszego 
kraju, odbył się Orszak Trzech Króli. 
Aleje Najświętszej Maryi Panny tęt-
niły życiem. W to wydarzenie włą-
czyło się środowisko akademickie, 
kościelne i samorządowe. Kilka ty-
sięcy osób wyszło, by razem z ewan-
gelicznymi Mędrcami, którymi w 
tym roku byli rektorzy naszych wyż-
szych uczelni, oddać pokłon Dziecię-
ciu. Piękne śpiewy, bogate w treść 
komentarze, gra orkiestry, wielbłąd, 
to tylko niektóre atrakcje, które cze-
kały na przybyłych. W to wszystko 
włączyła się również społeczność 
naszego liceum. Nasze uczennice 

wcieliły się w wysłanników nieba, 
można rzec: „Aniołki Słowackiego”. 
Uroczystość ta była wyjątkowa. 
Mieszkańcy Częstochowy przeżyli 
piękne chwile, a nasza szkoła w jakiś 
sposób się do tego przyczyniła.  

Nach Wien!

Królewski orszak
Święto Trzech Króli

Zatrzymać magię świąt...
Młodzież seniorom edukacji

,,Taki jest Wiedeń, to miasto chwyta człowieka za 
ramię i obraca go do tyłu, żeby ciągle patrzył za siebie.” 
pisze Juli Zeh w swojej powieści ,,Orły i anioły”.

Wiedeń zachwyca swoimi zabytkami o każdej po-
rze roku, a w okresie Adwentu zamienia się w jeden 
wielki jarmark bożonarodzeniowy. Ulice, drzewa, bu-
dynki,  a nawet pomniki są przystrojone świąteczny-
mi ozdobami. W powietrzu unosi się zapach piernika 
i Gluhwein - grzanego wina, tutejszego specjału. 

Naszą podróż do centrum Europy rozpoczęliśmy 
w poniedziałek 8 grudnia (bardzo) wczesnym rankiem. 
Wyjechaliśmy z Częstochowy o 5.00, aby już w połu-
dnie podziwiać panoramę stolicy Austrii, ze słynnego 
i jakże bliskiego Polakom wzgórza Kahlenberg. Stam-
tąd przedarliśmy się przez miasto do letniej rezydencji 
Habsburgów - późnobarokowego pałacu Schonbrunn. 
Majestatyczny i pełen przepychu pałac robi ogromne 
wrażenie. 

Pod koniec pierwszego dnia zobaczyliśmy Hunder-
twasserhaus, najbardziej znane dzieło kontrowersyjne-
go wiedeńskiego architekta. Drugiego dnia zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od pałaców Oberes i Unteres Belvedere. 
Tam zachwyciły nas dzieła secesyjnego malarza Gusta-
va Klimta a zwłaszcza słynny „Pocałunek”. Potem uda-
liśmy się do głównej rezydencji Habsburgów - pałacu 
Hofburg. Zwiedziliśmy trzy muzea: Apartamenty Ce-
sarskie, Muzeum Porcelany i Muzeum Sisi poświęcone 
cesarzowej Elżbiecie. 

Wieczorem udaliśmy się pod ratusz na największy 
wiedeński Weihnachtsmarkt. Podczas zakupów i kosz-
towania bożonarodzeniowych specjałów podziwiali-
śmy przepiękną iluminację miasta, tysiące mieniących 
się światełek i świątecznych ozdób. Ostatniego dnia 
naszej wycieczki spacerowaliśmy po wiedeńskiej Sta-
rówce podziwiając katedrę św. Szczepana oraz  Muzea 
Historii Naturalnej i Historii Sztuki, gdzie można było 
kontemplować dzieła wybitnych mistrzów pędzla. 

Pod koniec ostatniego już (niestety) dnia  w au-
striackiej stolicy pojechaliśmy do parku Prater. Tam po 
zachodzie słońca z Riesenradu - ogromnego dziewięt-
nastowiecznego diabelskiego młyna, po raz ostatni 
zachwycaliśmy się nocną panoramą miasta. Zmęczeni, 
ale uradowani ruszyliśmy w drogę powrotną do Pol-
ski.  Nikt nie chciał wracać, bo przecież „taki jest Wie-
deń, to miasto chwyta człowieka za ramię i obraca go 
do tyłu, żeby ciągle patrzył za siebie”.

Wojciech Glenc, Ic
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KONKURS OTWARTY NA WIERSZ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ 
Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW 

CZĘSTOCHOWY
W związku z realizacją V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

„Twoje dane – Twoja sprawa”  Urząd  Miasta  Częstochowy,  Zespół  Szkół 
Samochodowo  –  Budowlanych  oraz  Zespół  Szkół  Technicznych  wraz 
z  zaproszonym  do  współpracy:  Samorządowym  Ośrodkiem  Doskonalenia 
i Wydziałem Pedagogicznym AJD, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału 
w konkursie na wiersz o tematyce związanej z ochroną danych osobowych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy. Prace 
konkursowe  należy  przesyłać  na  adres:  Zespół Szkół Samochodowo-
Budowlanych, ul. św. Augustyna 3/7,  42-200 Częstochowa, w terminie od 
18.12.2014 r. do 20.01.2015 r. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie zssb.ids.czest.pl

Na  uczestników  czekają  atrakcyjne  nagrody m.  in.  aparat  fotograficzny. 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.01.2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Zawody strzeleckie 
szkół „mundurowych”  
o puchar dyrektora 

Zespołu Szkół  
im. J. Kochanowskiego

Spotkanie projektowe 
Comenius na Węgrzech

Reprezentacja  strzelecka  naszej 
szkoły odniosła duży  sukces,  zajmu-
jąc I miejsce w zawodach, które od-
były się 9 grudnia na strzelnicy ZS Ko-
chanowskiego. Można przyjąć, że by-
ły  to    nieoficjalne mistrzostwa  Czę-
stochowy szkół „mundurowych”. 

W zawodach wzięło udział 6 dru-
żyn: ZSSB, ZSME, ZDZ, ZS Kłobuck i 2 
drużyny ZS Kochanowskiego. 

Rywalizacja  odbywała  się  w 
dwóch kategoriach: strzelanie do tar-
czy  z  karabinu  pneumatycznego  – 
odległość  7 m.;  strzelanie do  celów 

wahliwych  z  pistoletu  pneumatycz-
nego – odległość 7 m. 

Klasyfikacja  końcowa była nastę-
pująca:

 I miejsce ZSSB, II miejsce 1 ZS Kocha-
nowskiego,  III  miejsce  2  ZS  Kocha-
nowskiego,IV miejsce ZDZ, V miejsce 
ZSME, VI miejsce ZS Kłobuck.

Nasza  drużyna  wystąpiła  w  skła-
dzie:  Marta  Bula,  Radek  Kokot, 
Krzysztof Graczyk.

  Szkolenie  strzeleckie:  mgr  Woj-
ciech Przerada

W dniach 18-22 listopada 2014 
roku uczestnicy projektu  Comenius 
z Zespołu Szkół Samochodowo-Bu-
dowlanych wzięli udział w trzecim 
spotkaniu szkół,  zorganizowanym w 
Nagykanizsa na Węgrzech. Projekt  „ 
Podróżowanie po Europie z komik-
sami”  realizowany jest w ramach    
programu „ Uczenie się przez całe ży-
cie” Comenius Partnerskie Projekty 
Szkół.

Wyprawę na Węgry rozpoczęliśmy 
już    17  listopada,    jadąc   pociągiem 
nocnym do Budapesztu.  

Pierwszym  zadaniem  projekto-
wym było zbieranie  dokumentacji na 
temat zabytków Budapesztu. Odbyli-
śmy  podróż autokarem, odwiedzając 
najbardziej  znane  miejsca  w  stolicy 
Węgier.   Atrakcje turystyczne na na-
szej  liście  to m.in.  imponujący    Plac 
Bohaterów, zamek Vajdahunyad, łaź-
nie  termalne  oraz wzgórze Gellerta.  
Wrażenie,  jak z bajki, zrobiła na nas 
Baszta Rybacka na Starym Mieście. Z 
baszty mieliśmy cudowny  widok na 
rozświetlone   miasto z zarysowanym  
gmachem Parlamentu.

Następny dzień spędziliśmy na wy-
konywaniu  zadań  projektowych  w 
szkole.   Wraz  z  krajami partnerskimi  
zaprezentowaliśmy  wyniki  naszej 
trzymiesięcznej pracy, czyli komiksy  i  
fotokomiksy  na  temat  trzeciego  roz-
działu przewodnika turystycznego pt:  
Zabawa  i  nauka.   Nauczyciele  z Wę-
gier  przygotowali    quiz  dla  uczestni-
ków    spotkania,  który  sprawdzał na-
szą wiedzę na temat partnerskich kra-
jów. Uczniowie z każdej szkoły  wcho-
dzili w skład  międzynarodowych dru-
żyn. Duch rywalizacji  i  super zabawa 
stworzyły niezapomnianą atmosferę. 
Niecodziennym  zadaniem dla uczest-
ników była możliwość    spróbowania 
swoich sił w łucznictwie. Przy pomocy 
instruktora,  uczniowie  strzelali  z  łu-
ków w wyznaczone cele. Dzień  pro-
jektowy zakończył się wspólnym  spa-
cerem  głównymi ulicami Nagykanizsy 
oraz spotkaniem nauczycieli z burmi-
strzem miasta.

W czwartek odbyliśmy podróż na 
północne  wybrzeże  Balatonu.  Zwie-

dziliśmy  zamek  w  Keszthely  oraz 
opactwo  w  Tihany.  W  wędrówkach 
towarzyszyli  nam  przewodnicy,  któ-
rzy opowiadali  o zabytkach Węgier w 
języku angielskim.

Kolejny  dzień  odkrył  przed  nami  
miasteczko Bikal, stylizowane na śre-
dniowieczną osadę.   Byliśmy  zauro-
czeni    klimatem    drewnianych  chat, 
zwierząt  gospodarskich  oraz  poka-
zem  rękodzieła.  Zadaniem  uczestni-
ków w   międzynarodowych    zespo-
łach   było  szukanie w średniowiecz-
nym  mieście  miejsc    zaznaczonych  
na mapie.   Punktem kulminacyjnym  
był  turniej  rycerski,    który  wzbudził 

duży aplauz wśród  uczestników wy-
prawy.   Wieczorem wzięliśmy udział 
w  pożegnalnym  spotkaniu,  któremu 
towarzyszyła muzyka i regionalny ta-
niec.

Sobota  była  ostatnim  dniem  na-
szego  spotkania  na  Węgrzech.    W 
drodze  powrotnej,  w  Budapeszcie, 
obejrzeliśmy    budynek  Parlamentu, 
zwiedziliśmy  bazylikę  św.  Stefana  
oraz    spacerowaliśmy    po  moście 
Wolności.  

Ciekawe obrazy z każdego ze spo-
tkań   projektowych utrwaliliśmy   na 
zdjęciach  i  w  komiksach.    Z Węgier  
zapamiętamy    szczerych  i  wesołych 
ludzi, sklepiki z papryką i regionalny-
mi wyrobami,    imponujące  budynki  
oraz bardzo oryginalny język.

W    spotkaniu  projektowym  na 
Węgrzech uczestniczyli uczniowie: Ja-
kub Anioł, Daniel Bąk, Marcel Bender, 
Tomasz  Czepiczek, Piotr  Dobosz, Ga-
briel Giemza, Kamil  Kapkowski, Bar-
tosz  Kwiatkowski,  Michał  Orszulak, 
Adrian  Suszek,  Kamil  Szymczak,  Szy-
mon Łapiński oraz nauczyciele: Anna 
Sosnowska, Marzenna Puch, Justyna 
Sobczyk-Szwed. 
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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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MEDYCYNAA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

KOSMETYKA

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ
36 m kw po gruntownym remoncie, nowoczesne, pokój z kuchnią,  duże 
szafy w zabudowie, kuchnia ze sprzętem

tel. 505 274 444
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FINANSE
Potrzeby większe niż zwykle? 

Mamy sposób na  nieoczekiwane 
wydatki! CHWILÓWKA do 1000 

zł. Pożyczka w 12 godzin lub kredyt 
nawet na 150 miesięcy. 

Cz-wa, Al. NMP 43      664 954 928

n POSIADAM gotówkę – oczekuję propozycji. 
Tel. 883 118 012

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n DZIAŁKA pod inwestycję na ul. Juranda w 
Częstochowie. Pow. 8770 m2.  
Tel. 887 627 682

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 708 
m2 przy ul. Juranda 15 w Częstochowie. 
Cena 75 000 zł. Tel. 790 280 433

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie – dwa pokoje z 

kuchnią, łazienką 60 m2 w budynku 
wolnostojącym, ogrodzone, bdb lokalizacja. 
dzielnica Zawodzie. Tel. 508 738 206

n WYNAJMĘ garaż murowany. Ścisłe 
centrum, ul. Piłsudskiego.  
Tel. 508 703 286

n WYNAJMĘ lokal 2 x 20 m2 plus piwnica. 
Bdb lokalizacja – Biznes Centrum 
Ryneczek – TANIO!!!. Tel. 508 703 286

n WYNAJMĘ garaż murowany, ścisłe 
centrum (ul. Piłsudskiego).  
Tel. 508 703 286

n WYNAJMĘ mieszkanie w kamienicy, 
częściowo umeblowane, ponad 90 m 2, III 
piętro, ul. Kościuszki, 3 pokoje, WC, 
łazienka, spiżarnia, pralnia, kuchnia, balkon, 
czynsz 1000 zł/m-c + prąd i gaz. 
Ogrzewanie: piece akumulacyjne, taryfa 
nocna.. Tel. 510 142 736

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

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

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

zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

MOTORYZACJA
n SPRZEDAM Ford Fusion – 2008 r., 1.4 

benzyna, 46 tys. km. Cena 19,500 PLN. 
Tel. 511 046 523

NAUKA
n ANGIELSKI – przygotowanie do matury 

(poziom podstawowy i rozszerzony). 
Anglistka z wieloletnim doświadczeniem.  
Tel. 533 903 128

n JĘZYK POLSKI, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury ustnej i pisemnej. 
Poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały do zajęć. Nauczyciel liceum.  
Tel. 505 405 827

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

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

ODDAM
— BUDOWNICTWO —

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

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

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

— ELEKTRONIKA —
n KIEROWNICA RAJDOWA SMART WHEEL 

SUZUKA SW 5050 3w1 kompatybilna z PC/
PS2/PS3/12 programowalnych przycisków 
oraz D-pad analogowy. 270O kąt obrotu, 
realistyczne wibracje, pedały gazy i 
hamulca. Tel. 784 398 560

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

— HOBBY —
n KARTY MPK Kraków (miesięczne), lata 

1990-2010, różne wzory, stan bdb – 200 zł 
quinlain@interia.pl  tel. 508 569 307

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n PIEC C.O. 19 kW z podajnikiem i 

zasobnikiem z prawej strony, pełne 
oprzyrządowanie. Pracował tylko 3 
miesiące. Stan bardzo dobry.  
Cena 5.200 zł. Tel. 511 500 509

— ODZIEŻ —
n KURTKA skórzana męska – NOWA  

– 200 zł. Tel. 506 410 423 
n KURTKA męska skórzana, modny krój  

– nowa – 200 zł. Tel. 69 365 99 90
— RÓŻNE —

n SPRZEDAM kozła do stada.  
Tel. 696 229 838 

n SPRZEDAM gęsi i kaczki.  
Tel. 44 681 94 71, dzwonić po 1800

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM nową ręczną maszynkę do 

mięsa. Cena 50 zł. Tel. 34 323 24 70
n SPRZEDAM używane szafki kuchenne: 

stojące i wiszące w jasnym kolorze. 
Kuchnię gazową „Amica” i lodówkę białą 
„Polar. Zlewozmywak 2-komorowy. 
Wszystko w bardzo dobrym stanie. Cena 
900 zł (do uzgodnienia). Tel. 533 732 053

n SPRZEDAM oryginalną czarną oszkloną 
serwantkę. Cena 150 zł. Tel. 784 002 321

n SPRZEDAM choinkę w komplecie: bombki 
+ lampki oświetleniowe. Tel. 535 698 066

n SPRZEDAM frytkownicę domową oraz 
szybkowar. Tel. 603 664 249

USŁUGI
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe. 

Tel. 887 627 682
n KARTOMANCJA – Tarot – Wróżby.  

Tel. 883 11 80 12
n POMOGĘ skutecznie odzyskać zdrowie 

metodą naturalną, np. bolące nogi, ochrona 
przed zawałem. Tel. 512 470 090

n PRZEWÓZ 6-osobowy – lotniska, wesela, 
inne okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ. Spraw bliskim 
wyjątkowe prezenty. Kredyty gotówkowe  
i konsolidacyjne, Pożyczka Ekspresowa  
do 3000 zł. Chwilówka do 1000 zł.  
Kredyty - Chwilówki Sp. z o.o. 
Częstochowa, al. NMP 43. 
www.kredyty-chwilowki.pl 
tel. 664 954 928, 34 322 70 90  
(koszt wg. stawki operatora)

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

e-mail: 067robert@gmail.com
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 pomp wodnych 
samochodowych – hydroforowych – 
cyrkulacyjnych. Tel. 34 322 07 54,  
669 245 082

n CYKLINOWANIE, układanie parkietów, 
paneli, renowacja schodów, tarasów.  
Tel. 603 664 249

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

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

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

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

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

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji 
GPS. Częstochowa, al. Wolności 18  
(w bramie). Tel. 888 14 99 69,  
794 645 495

PRACA
— DAM PRACĘ —

n Poszukujemy miłej, sympatycznej i kontaktowej 
dziewczyny do pracy w butiku. Mile widziana 
praktyka w handlu oraz znajomość obsługi 
komputera. CV proszę składać na stoisku 167 
(COCOmania). 
C.H. Jagiellończycy ul. Brzozowa 2/8 (okrąglak) 

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 Poszukuję pracy stałej lub dorywczej. Może być 

jako „złota rączka”. Posiadam książeczkę 
sanepidowską. Tel. 696 290 179

n Podejmę pracę na wtryskarkach, prasach,  
w ochronie. Mogą być różne prace dorywcze. 
Tel. 519 453 121

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

 sprzataczka-czestochowa@wp.pl

MATRYMONIALNE
n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, 

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

n PANI po 60-tce pozna miłego Pana, czułego i 
odpowiedzialnego, niezależnego finansowo, bez 
nałogów oraz zmotoryzowanego, aby można 
spędzić mile jesień życia. Panom z ZK dziękuję. 
Tel. 512 66 54 41

n Mężczyzna, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498 

n Kawaler, 50 lat, szuka pani, aby z nią 
zamieszka i założyć rodzinę. Mam ładne, 
urządzone mieszkanie. Tel. 79 137 63 10

n Kawaler, 52 lata, bezdzietny, na rencie, 
handluję owocami. Mam mieszkanie 
umeblowane. Poszukuję pani, żeby z nią 
zamieszkać. Tel. 79 137 63 10,  
534 22 84 63

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie

  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  
   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

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

KLINIKI

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

DIETETYKA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

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

DIETETYK NUTRIS

Katarzyna Paluszewska

          Przez 
¿o³¹dek 

  do zdrowia           

SPRZEDAM DOM

133 m2, budynek garażowy, gospodarczy 46m2 na działce 1900 
m2 położony w Lubiatowie, gm. Wolbórz, woj. łódzkie. 

Tel. 695 222 031

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu, ul. Robotnicza 
28/12 ogłasza, że posiada do sprzedaży lokal mieszkalny (np. na 

gabinet), na parterze, o powierzchni użytkowej 69,30 m2, 

wyceniony na podstawie operatu szacunkowego na 103.700,00 
zł. Oględziny oraz wszelkich informacji o lokalu udziela 

spółdzielnia w godz. 7 – 15 pn-pt. Tel. 34 355 12 31

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE
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Szkolna liga koszykówki chłopców  
szkół ponadgimnazjalnych

TABELALIGI

MIEJSCE SZKOŁA Mecze Punkty Kosze
I TZN im.W.Sikorskiego 5 9 313 : 198
II IX LO im.C.K. Norwida 5 9 275 : 194
III II LO im.R.Traugutta 5 8 223 : 196
IV III LO im.W.Biegańskiego 5 7 201 : 222
V ZSTiO im.S.Żeromskiego 5 7 226 : 283
VI ZS Sam.-Budowlanych 5 5 144 : 289

TABELA KOŃCOWA LIGI PO PLAY OFF
MIEJSCE S Z K O Ł A Mecze Punkty Kosze

I IX LO im. C. K. Norwida 6 11 355 : 267/96:91+5
II TZN im. W. Sikorskiego 6 11 337 ; 261/91:96-5
III II LO im. R. Traugutta 6 7 257 : 329/84:72+12
IV III LO im. W. Biegańskiego 6 7 240 : 332/72:84-12
V ZSTiO im. S. Żeromskiego
VI ZS Sam.-Budowlanych

VII-XII IV LO im. H. Sienkiewicza
VII LO im. M. Kopernika
ZS im. J. Kochanowskiego
ZS Gastronomicznych
ZS Technicznych
VIII LO Samorządowe

Szkolna Liga Koszykówki chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych, to dyscy-
plina Miejskiej Licealiady Szkół, która 
cieszy się bardzo dużym zainteresowa-
niem i co roku wywołuje wiele emocji 
wśród grających, kibiców i nauczycieli.

Rozgrywki zaczynają się już w paździer-
niku. Eliminacje do ligi stanowią pierwszy 
etap rozgrywek. W tym roku do rozgrywek 
w koszykówkę zgłosiło się 12 zespołów. 
W eliminacjach udział wzięło 8 zespołów, 
które walczyły o kwalifikacje do ligi. Po za-
kończonych eliminacjach cztery pierwsze 
zespoły z rozgrywek ubiegłorocznych 
i dwa wyłonione z eliminacji utworzyły li-
gę, grając systemem „każdy z każdym”. 
Wszystkie spotkania ligowe odbywały się 
w doskonałych warunkach, bo na hali 
„Polonia”. Runda zasadnicza wyłoniła  
najlepsze zespoły, a pierwsze cztery roze-
grały jeszcze finał „play off”. Łącznie z eli-
minacjami rozegrano 33 spotkania, w któ-
rych udział wzięło ponad 150 zawodni-
ków. Ostatnie spotkania  były bardzo wy-
równane i emocjonujące,ustaliły ostatecz-
ną kolejność ligi. ts Puchary najlepszym  wręcza dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych Jolanta Stacherczuk Zdj. arc

IX LO im. C. K. Norwida: Kowalczyk Konrad, Paludkiewicz Wojciech, Tałaj Marek, 
Ćwikła Krzysztof, Koper Jan, Kaczmarek Jakub, Zielonka Paweł, Frach Dominik, Ły-
ko Grzegorz, Radosz Patryk, Krysiński Paweł, Badowski Jakub, Szwed Patryk, Szcze-
paniak Mateusz, Kowalczyk Konrad, Chyra Mateusz.

 Nauczyciel Jacek Chądzyński 
TZN im. W. Sikorskiego: Helm Szymon, Kruś Szymon, Muchliński Jakub, Hajduś 

Kacper, Lescz Szymon, Polański Krystian, Bryła Damian, Łyszkowski Piotr, Szkop 
Szymon, Szymonik Adrian, Michałowski Krzysztof, Górecki Jakub.

 Nauczyciel Tomasz Nogalski
II LO im. R. Traugutta: Piejko Mikołaj, Gut Michał, Żołnowski Patryk, Celej Bartosz, 

Kęsik Jan, Sierawski Kamil, Osiołek Patryk, Wojtal Andrzej, Stolarski Jakub, Uljań-
ski Rafał, Pacierpnik Norbert, Olak Michał, Kniaź Maciej, Baran Patryk.

 Nauczyciel Janusz Poradomski.
III LO im. W. Biegańskiego: Celt Paweł, Michalak Wojciech, Organa Łukasz, Spycha-

ła Bartek, Trzepizur Dariusz, Białek Damian, Skoczek Przemysław, Radoliński Da-
mian, Głęb Eryk, Waloch Mateusz. 

 Nauczyciel  Robert Kępski

1378- IX LO im.CK Norwida – I miejsce Zdj. arc

1380- TZN im. W. Sikorskiego – II miejsce Zdj. arc
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AZS chce powalczyć z Treflem, ale na 
zwycięstwo raczej nie ma co liczyć

Raków ruszył  
z przygotowaniami  
do rundy wiosennejCzęstochowski AZS po so-

botnim treningu wyjedzie na 
ligowy mecz do Gdańska, któ-
ry odbędzie się w w niedzielę, 
18 stycznia w Ergo Arenie. 

Częstochowianie intensywnie 
przygotowują się do niedzielne-
go spotkania z Treflem Gdańsk. 
W czwartek i piątek będą treno-
wać dwa razy w ciągu dnia. Tre-

ner akademików Michał Bąkie-
wicz liczy na to, że jego zespół 
zaprezentuje się w Gdańsku z 
jak najlepszej strony. Na zwy-
cięstwo z wiceliderem tabeli nie 
ma jednak większych szans. 
Ekipa z Gdańska świetnie radzi 
sobie w rozgrywkach PlusLigi, 
ustępując prowadzącej Asseco 
Resovii Rzeszów tylko gorszym 
bilansem setów. 

W pierwszym meczu obu dru-
żyn w sezonie 2014/2015 AZS 
przegrał 1:3 w Hali Sportowej 
Częstochowa. Akademicy stawili 
opór drużynie Andrei Anastasie-
go. Czy tym razem uda im się 
także postraszyć rywali. Przeko-
namy się o tym w najbliższą nie-
dzielę, 18 stycznia w Ergo Arenie. 

Początek meczu o godz. 15.30.

Trener Rakowa Radosław 
Mroczkowski poprowadził w 
poniedziałek, 12 stycznia 
pierwszy trening z drużyną. 
Na zajęciach pojawiło się kilku 
nowych zawodników. 

Na pierwszym treningu poja-
wili się zawodnicy testowani, któ-
rzy będą sprawdzani przez sztab 
szkoleniowy Rakowa. 20-letni 
obrońca Aleksander Komor 
ostatnio występował w Motorze 
Lublin, a wcześniej w Ruchu 
Chorzów. Drugim piłkarzem, 
który został zaproszony na tre-
ning, jest wychowanek Bałtyku 
Koszalin – Mateusz Bany. Po-
dobnie jak Komor, Bany też jest 
piłkarzem występującym w de-
fensywie. Ma 22 lata i jego po-
przednim klubem była Miedź Le-
gnica. Bany był powoływany do 
młodzieżowych reprezentacji Pol-
ski, m.in. do kadry U-21. 

Z drużyną Rakowa trenował 
również 21-letni pomocnik Ro-
bert Ziętarski, wychowanek 
Żuław Dwór Mazowiecki, który 
w przeszłości występował m.in. 
w Kotwicy Kołobrzeg i Arce Gdy-
nia. W rundzie jesiennej bronił 
barw Bałtyku Koszalin, dla któ-
rego strzelił 5 bramek. Ziętarski 
był powoływany do  młodzieżo-
wych reprezentacji Polski (U-
17). 

Kolejnym z zawodników testo-
wanych jest 21-letni obrońca 
Adam Waszkiewicz, który do 

Częstochowy przyjechał z Białe-
gostoku. Ostatnio reprezentował 
tamtejszą Jagiellonię i wystąpił w 
trzech meczach T-Mobile Ekstra-
klasy.

W poniedziałek na testach 
miał pojawić się również Mateusz 
Szałek, występujący jako środko-
wy obrońca bądź pomocnik. 
23-latek  był zawodnikiem Lecha 
Poznań, Odry Wodzisław, Pogoni 
Szczecin, Floty Świnoujście, Skry 
Częstochowa. Ostatnio reprezen-
tował barwy pierwszoligowego 
Chrobrego Głogów. Jest wycho-
wankiem KP Police. Powodem je-
go absencji były sprawy osobiste. 

Indywidualne treningi rozpo-
częli brazylijski napastnik Vitin-
ho, który leczył kontuzję, a także 
Paweł Baraniak, Łukasz Bucz-
kowski, Mariusz Holik, Adrian 
Kural. 

Trener Rakowa zdecydował, że 
na początku przygotowań z 
pierwszą drużyną trenować będą 
również młodzi zawodnicy: To-
masz Żurawski, Artur Kierat, 
Bartłomiej Płatkowski i Eryk 
Krupa. 

W tym tygodniu piłkarze klu-
bu z Limanowskiego poddani zo-
staną testom wydolnościowym 
oraz badaniom tkanki tłuszczo-
wej. Pierwszy tydzień treningów 
zakończy sobotnia gra wewnętrz-
na. Pierwszy sparing Raków ro-
zegra 24 stycznia. Rywalem 
„czerwono-niebieskich” będzie 
Odra Opole.

Najman wchodzi na rynek bokserski z nową grupą

Włókniarz zakończył 
kompletowanie składu

Stowarzyszenie CKM Włók-
niarz, które poprowadzi żużlo-
wą drużynę na w drugoligo-
wych rozgrywkach, zakończyło 
kompletowanie składu. Do ze-
społu dołączyło jeszcze dwóch 
obcokrajowców i jeden Polak. 
To Rosjanin Oleg Bieszczast-
now, Duńczyk Nikolaj Busk-Ja-
kobsen oraz Dawid Stachyra. 

Oleg Bieszczastnow i Dawid 
Stachyra podpisali roczne kon-
trakt z Włókniarzem, a Nikolaj 
Busk-Jakobsen związał się z klu-
bem na dwa lata. Wcześniej Włók-
niarz pozyskał Olivera Allena i 
Clausa Vissinga. 

Skład uzupełnią Borys Mitur-
ski i częstochowscy juniorzy.

20-letni Nikolaj Busk-Jakob-
sen w minionym sezonie był za-
wodnikiem Speedway Wandy In-
stal Kraków. W jej barwach wy-
startował w sześciu spotkaniach i 

wykręcił średnią 1,482. Duńczyk 
był trzykrotnym finalistą Indywi-
dualnych Mistrzostw Świata ju-
niorów. Jak dowiedzieliśmy się w 
częstochowskim klubie, zaanga-
żował się w pomoc młodzieżow-
com Włókniarza w znalezieniu dla 
nich klubów w duńskiej lidze.

Oleg Bieszczastnow jest już 
znany w częstochowskim środo-
wisku żużlowym. Rosjanin wy-
startował w barwach ekstraligo-
wego Włókniarza w jednym meczu 
w sezonie 2013. Z powodu absen-
cji Emila Sajfutdinowa częstocho-
wianie musieli znaleźć jakiegoś 
zawodnika z odpowiednim KSM-
-em, żeby przystąpić do pojedyn-
ku. Obecnie Bieszczastnow prze-
bywa w Argentynie, gdzie startuje 
w mistrzostwach tego kraju.

Dawid Stachyra ma za sobą 
dwa trudne sezony, ale w Często-
chowie liczą, że odbuduję się jeż-
dżąc dla Włókniarza i będzie jed-

nym z liderów „lwów”. - Dawid 
jest naszym ostatnim wzmocnie-
niem na ten moment - informuje 
Michał Świącik, prezes Stowarzy-
szenia CKM Włókniarz. - W trak-
cie sezonu będziemy chcieli ścią-
gnąć kolejnych kilku obcokrajow-
ców, aby sprawdzić ich w różnych 
turniejach i treningach.

Drużyna, którą Włókniarz 
zbudował, może powalczyć na-
wet o awans do I ligi. - Naszym 
celem jest przede wszystkim jaz-
da na dobrym poziomie - twier-
dzi Świącik. - Będziemy zadowo-
leni, jeśli drużynie uda się wejść 
do play-offów.

Jak dodaje Świącik, żużlowcy, 
którzy związali się z Włóknia-
rzem, nie otrzymali od klubu 
pieniędzy na przygotowanie do 
sezonu, jak to ma miejsce w eks-
tralidze. - Pieniądze leżą na torze 
i można je zdobyć tylko w punk-
tach – zaznacza.

Marcin Najman opowiedział 
we wtorek, 13 stycznia na spe-
cjalnej konferencji prasowej o 
planach na 2015 rok swojej 
nowej grupy na rynku pię-
ściarskim NW Promotion. 

Najman poinformował, że jego 
grupa NG Promotion przekształ-
ciła się w NW Promotion. Przed-
stawił też swojego nowego wspól-
nika, którym jest Robert Wal-
czak. - Będziemy kontynuować 
to, co do tej pory zrobiła grupa 
NG Promotion - mówi Najman. 
-Od teraz cykl gal będzie nazy-
wał się Boxing Night. Z moim 
nowym partnerem biznesowym 
Robertem Walczakiem mamy 
zamiar  podkręcić standardy, je-
śli chodzi o boks zawodowy w 
Polsce. Myślę, że ta ostatnia ga-
la, na której Andrzej Gołota sto-
czył swoją pożegnalną walkę, 
pokazała nasz potencjał. Wiem, 
że będzie bardzo ciężko powtó-

rzyć coś tak emocjonującego w 
boksie zawodowym. Poprzeczka 
zawieszona jest bardzo wysoko. 
Mam jednak nadzieję, że wspól-
nie z Robertem będziemy dążyć 
do tego, żeby gale Boxing Night 
były porównywalne do tego wiel-
kiego wydarzenia.

Wspólnik Najmana był do tej 
pory jedynie kibicem boksu. 
Przyjechał na galę do Hali Spor-
towej Częstochowa, gdzie An-
drzej Gołota stoczył swoją poże-
gnalną walkę. Wtedy też zapa-
dła decyzja o współpracy z Naj-
manem. 

– Dotąd nie miałem doświad-
czenia, jeśli chodzi o boks - przy-
znaje Walczak. -  Byłem tylko ki-
bicem. Myślę, że jako kibic będę 
mógł  podpowiedzieć w jaki spo-
sób organizować gale, żeby były 
jeszcze bardziej emocjonujące.

Walczak chciał osobiście po-
znać Gołotę. Zadzwonił więc 
do Najmana i okazało się, że 

ma trzy godziny żeby z Łodzi 
dojechać na lotnisko do War-
szawy. – Tam poznałem An-
drzeja. Na jego walkach zro-
dziła się moja miłość do boksu 
– twierdzi Walczak.

Grupa NW Promotion czyni 
starania, aby Gołota pojawił się 
w kwietniu w Polsce. - Chcieli-
byśmy, aby Andrzej podzielił się 
swoim wielkim doświadczeniem 
bokserskim z młodymi adepta-
mi sztuki pięściarskiej - zdradza 
Najman.

W 2015 roku grupa planuje 
zorganizować przynajmniej trzy 
gale. Pierwsza odbędzie się na 
początku czerwca w jednej z gór-
skich miejscowości, druga trzy 
tygodnie później w Hali Sporto-
wej Częstochowa, a trzecia w li-
stopadzie w innym rejonie Polski.

Najman przekonuje, że choć 
NW Promotion nie ma podpisa-
nych żadnych indywidualnych 
kontraktów z zawodnikami, 

jest wielu pięściarzy, którzy 
chcą walczyć na jego galach. - 
Zainteresowanie jest tak duże, 
że za każdym razem mogliby-
śmy obsadzić po dwie karty 
walk – zapewnia Najman. – Na 

pewno damy szansę chłopa-
kom z Częstochowy. Będzie też 
walczył Norbert Anzorge, który 
toczy znakomite pojedynki 
w formule K-1. Nie zapomina-
my również o MMA. zdj. kg

http://m.in/
http://m.in/
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Zagrali dla Filipa Częstochowski tenisistki  
z dużymi szansami na drugie 

zwycięstwo w tym roku

10 stycznia 2015 roku Klub 
Sportowy Olimpia Huta Stara 
zorganizował  kolejną  edycję 
turnieju o Puchar Prezesa . By-
ła to pierwsza edycja gdzie or-
ganizatorzy  postanowili  połą-
czyć  dobrą  zabawę  ze  szczyt-
nym celem jakim była zbiórka 
funduszy na  leczenie młodego 
piłkarza Filipa Sulińskiego.

W turnieju brały udział dziecia-
ki z rocznika 2006 i młodsi, które 
zostawiły masę zdrowia, energii 
żeby wypaść jak najlepiej przez 
licznie zgromadzoną tego dnia 
publicznością w hali w Poczesnej. 

Oprócz zmagań młodych piłka-
rzy turniej swoja obecnością za-
szczycili gościnnie: Studio Tańca 
Hit The Floor oraz v-ce mistrz 
świata we freestyle z piłką Adrian 

Franc. Szczególnie występ Adria-
na dał młodym zawodnikom wiele 
radości i można było z ich strony 
usłyszeć wiele teorii „jak on to ro-
bi...???” (jedni mówili że on jest 
wysmarowany klejem inni mieli 
teorie że jest oblepiony magnesa-
mi). 

Po bardzo zaciętej rywalizacji 
zwycięzcą turnieju została druży-
na Stradomia Częstochowa, która 
pokonała w finale Orlika Bla-
chownia 2-1.

Tak jak wspomnieliśmy wcze-
śniej oprócz zmagań sportowych 
był też drugi cel organizatorów, 
którym była zbiórka Funduszy na 
leczenie Filipa Solińskiego. I tu 
licznie zgromadzeni kibice/rodzi-
ce/dziadkowie/ oraz przybyli go-
ście spisali się znakomicie, bo 
dzięki ich datkom oraz wpisowym 

na turniej* udało nam się uzbie-
rać 5000 zł!!!!.

„Nie udałoby się tego turnieju 
zorganizować, gdyby nie pomoc 
wójta Gminy Poczesna (mgr 
Krzysztof Ujma), firmy DET ( któ-
re na co dzień wspierają klub), fir-
my Domwent (właściciel: Arka-
diusz Jacznik), która to ufundo-
wała zarówno medale, jak i pu-
chary dla młodych zawodników, 
RODZICÓW naszych młodych za-
wodników, którzy bardzo licznie i 
z pełnym zaangażowaniem spę-
dzili cały dzień przygotowując po-
siłki oraz sprzedając własne wy-
pieki w kawiarence (WIELKIE 
UKŁONY DLA NICH), sędziemu, 
który tego dnia bardzo sprawnie 
przeprowadzał zawody, trenerowi 
naszych zawodników Łukaszowi 
Wlazło oraz Grześkowi Waszczy-
kowi, którzy masę czasu spędzili, 
żeby ten turniej wypadł jak najle-
piej, seniorom naszego klubu któ-
rzy pomagali w organizacji turnie-
ju, Marcie Siewior, z którą razem 
organizowaliśmy ten turniej i 
dzięki niej był tak mocno nagło-
śniony, Studiu Tańca Hit the flo-
or oraz Adrianowi Franc którzy 
zaszczycili nas swoja obecnością 
podczas tego turnieju. TYM 
WSZYSTKIM LUDZIOM BARDZO 
DZIĘKUJĘ i gratuluje bo zebrana 
suma przerosła moje najśmielsze 
oczekiwania” – tak po turnieju 
wypowiadał się współorganizator 
Jarosław Wlazło.

an, zdj. UG Poczesna

Tenisistki  AZS-u  AJD  po 
zwycięstwie w pierwszym me-
czu w 2015 roku z Bronowian-
ką Kraków zmierzą się w naj-
bliższą sobotę, 17 stycznia na 
wyjeździe  z  AZS-em  UE  Wro-
cław.

Częstochowianki pojadą do 
Wrocławia ze sporymi szansami 
na zwycięstwo. W pierwszej run-
dzie AZS AJD pokonał rywalki 3:0. 

Punkty dla naszej drużyny zdoby-
ły Katsiaryna Baravok, Maryia 
Kuchuk i Katarzyna Ślifirczyk. 

Sztab szkoleniowy często-
chowskiej drużyny liczy na po-
wtórzenie wyniku. Wrocławianki, 
które obecnie zajmują piąte miej-
sce w tabeli i dwa punkty wy-
przedzają AZS AJD, będą chciały 
zrewanżować się za porażkę z ze-
szłego roku. 

Początek meczu o godz. 16.

Martyna Klekot drugą 
wicemistrzynią Polski  

w przełajach

Grali oldboje
Piłkarze  amatorzy  roze-

grali  w  niedzielę,  11  stycz-
nia w Hali Sportowej Często-
chowa 2. kolejkę spotkań w 
ramach Ligi Futsalu.

Kolejkę rozpoczął mecz po-
między drużynami ZIB Bernat 
Miedźno i Gminą Mykanów. 
Faworytem był zespół z Miedź-
na, ale napotkał na duży opór 
rywali. Gmina Mykanów dziel-
nie walczyła przez całe spotka-
nie, mając przy okazji trochę 
szczęścia. Ostatecznie jednak 
komplet punktów mogła dopi-
sać do swojego konta drużyna 
z Miedźna.

W drugim spotkaniu bro-
niący tytułu ZC Michaś zmie-
rzył się z Klubem 54 Exact 
Systems. Po pierwszej połowie 
dość niespodziewanie debiu-
tujący w rozgrywkach zespół 
prowadził 2:0.  Cukiernicy 
wzięli się jednak ostro do gry i 

strzelili sześć bramek.
Małą niespodziankę sprawił 

TKKF EnerGOsport, który po 
ambitnej walce pokonał różni-
cą jednej bramki Romtrans. 
Starcie debiutantów Euroka-
dry i MK Team potwierdziło, że 
warto zwrócić uwagę na tych 
drugich, którzy mogą sporo 
namieszać w tym sezonie. W 
meczu przeciwko Eurokadrze 
strzelili osiem bramek, tracąc 
tylko dwie.

Kolejna niespodzianka to 
zwycięstwo TRW Polska nad 
drużyną faworyzowanego Fa-
chowca. Wygrana na wagę 
trzech punktów przyszła w 
ostatniej sekundzie, a piłka 
znalazła się za linia bramkową 
równo z sygnałem syreny koń-
cowej.

Następne mecze odbędą się w 
sobotę, 17 stycznia od godz. 
11.

Martyna Klekot z BDC Uni-
pol  Częstochowa  uzupełniła 
podium  78.  Mistrzostw  Pol-
ski  w  kolarstwie  przełajo-
wym, które odbyły się w mi-
niony  weekend  w  pomor-
skim Bytowie.

Martyna Klekot startowała 
w niedzielę, 11 stycznia w wy-
ścigu elity kobiet. Po trudnej 
walce wywalczyła 3. miejsce, 
przegrywając z bardzo do-
świadczonymi zawodniczkami 
- Olgą Wasiuk z MG LKS Błę-
kitni Paula-Trans, która za-

garnęła złoty medal i Paulą 
Gorycką z 4F Racing Team. 
Martyna prześcignęła między 
innymi Martę Turoboś, która 
została mistrzynią Polski orli-
czek oraz utytułowaną Dorotę 
Warczyk.

– Starałam się nie popełniać 
błędów. Wiedziałam że jeśli mi 
się to uda, wytrzymam tempo, 
które sobie na narzuciłam. To 
był dla mnie udany start. Prze-
grałam jedynie z bardzo do-
brymi zawodniczkami specja-
lizującymi się w przełaju i MTB 
- zauważa Martyna Klekot.

Kolumny 14 i 15 przygotował: KR
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