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Wybrano najpiękniejszą 
witrynę

Jak co roku częstochowia-
nie będą mogli wspólnie 
wznieść toast za Nowy Rok. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych świętowanie odbędzie się 
na placu Biegańskiego. Gwiazdą 
wieczoru będzie Ania Wyszkoni 
z zespołem.

Impreza pod gołym niebem rozpo-
cznie się o godzinie 21. Wtedy to wy-
ruszymy w szaloną podróż muzycz-
ną. Usłyszymy największe przeboje 
– polskie i zagraniczne - muzyki pop, 
dance, rock zaczynając od lat sie-
demdziesiątych, a na tegorocznych 
hitach kończąc. Godzinę przed pół-
nocą dla częstochowskiej publiczno-
ści zagra gwiazda tegorocznego syl-
westra - Ania Wyszkoni z zespołem. 
Później zaplanowano wspólne odli-
czanie ostatniej minuty starego ro-
ku. O północy będzie tradycyjnie po-
kaz sztucznych ogni witający 2014 
rok. Po tym wszystkim na scenę po-
wróci Ania Wyszkoni wraz z towa-
rzyszącymi jej muzykami. Koniec 
imprezy zaplanowano na godzinę 
1.30.

O spokój i porządek publiczny 
zadbają strażnicy miejscy. Rejon 
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Maluchy 
z odwiedzinami 
u lublinieckich 
policjantów

Niezwykłą niespodziankę funkcjonariuszom z Lublińca 
sprawiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2. Z okazji 
świąt przedszkolaki i opiekunowie przyszli do jednostki, 
aby złożyć życzenia mundurowym.

Niespodziewane 19 grudnia ok. godziny 9:00 święta na 
dobre zawitały w lublinieckiej komendzie, a wszystko to 
za sprawą grupy dzieci z miejskiego przedszkola. Okazało 
się, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia maluchy spon-
tanicznie postanowiły złożyć życzenia policjantom. 
Zaproszeni na świetlicę opiekunowie i ich mali podopiecz-
ni nie tylko złożyły życzenia świąteczne ale i zaśpiewały 
kolędę. Za wspaniałą niespodziankę podziękował osobi-
ście szef jednostki mł. Insp. Rafał Kuter, który w imieniu 
wszystkich policjantów podziękował wszystkim dziecia-
kom i ich opiekunom, sam także złożył życzenia pogod-
nych i wesołych świąt oraz samych beztroskich dni 
w Nowym Roku. Po kilku minutach w świetlicy pojawił się 
również najbardziej lubiany przez dzieci policjant – 
Sznupek. Angelika Dąbek, zdj. KPP Lubliniec

Wspólne 
śpiewanie 

kolęd 
i pastorałek 
w Olsztynie
Jak co roku Wójt Gminy 

Olsztyn, proboszcz parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela i Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury za-
praszają na koncert kolęd i pa-
storałek.

Już po raz XXII tradycyjnie 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Olsztynie odbędzie się koncert 
kolęd i pastorałek. 12 stycznia 
2014 roku o 16:30 najpiękniejsze 
świąteczne utwory wykona zespół 
księży solistów „Selvi Domini 
Contares” składający się z  absol-
wentów wydziałów wokalno-ak-
torskich polskich Akademii 
Muzycznych. Charakterystyczny 
jest dla nich szeroki repertuar wo-
kalny: pieśni sakralne, arie, pieś-
ni ze światowego repertuaru. Na 
co dzień księża soliści prowadzą 
ożywioną działalność duszpaster-
ską i ewangelizacyjną. 

Współpracują z gronem wybit-
nych pianistów, organistów i dy-
rygentów, prezentując się na licz-
nych koncertach w kraju i poza 
jego granicami.

Na koncercie wystąpią: 
 Rafał Kobyliński – te-

nor,
 Ks. Zdzisław Madej – 

tenor,
 Ks. Paweł Sobierajski 

– tenor,
 Grzegorz Biegas – 

pianista. 
Angelika Dąbek

Konkurs na najpiękniejszą wi-
trynę świąteczną został rozstrzyg-
nięty. W tym roku najładniejsza 
okazała się dekoracja restauracji 
„TOPOLLINO” przy Alei 
Najświętszej Maryi Panny 67.  
Wyniki ogłoszono w niedzielę, pod-
czas VII Bożonarodzeniowych 
Targów „Gwiazdkowa Aleja”.

Tradycyjnie przed świętami niektó-
re witryny sklepowe zmieniły się nie 
do poznania. Są pięknie przystrojone 
bombkami, choinkami, brokatem, 
mikołajami, aniołkami... Otulone cie-
płym światłem z bożonarodzeniowy-
mi dekoracjami wzbudzają radość i 
atmosferę wyczekiwania na najpięk-
niejsze święta. W tym roku konkurs 
na najpiękniejszą witrynę świąteczną 
został zorganizowany już po raz siód-
my. Zgłoszonych zostało 20 dekoracji 
świątecznych. Dwie spośród nich nie 
spełniły wymogów regulaminowych.

18 grudnia Komisja Konkursowa w 
składzie: Elżbieta Idczak-Łydżba – 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki 
Miasta (przewodnicząca komisji), 
Joanna Matyja (przedstawiciel 
Miejskiej Galerii Sztuki), Anna 
Wojtysiak (redakcja Telewizji Orion), 
Beata Bebel-Karankiewicz (artysta 
plastyk), i Adam Markowski (główny 
specjalista w Wydziale Kultury, 
Promocji i Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy), dokonała przeglądu 
wszystkich zgłoszonych witryn.  Po 
przeprowadzonej wizytacji Ko misja 
przystąpiła do oceny witryn. Każdy z 
członków Komisji miał prawo przy-

znać danej witrynie od 0 do 9 punk-
tów, biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: ogólne wrażenie wizualne za-
aranżowanej witryny oraz elementy 
charakterystyczne dla wystroju świą-
tecznego.

Najpiękniejsze witryny 2013:
I nagroda:

RESTAURACJA  „TOPOLLINO” -   
(44 punkty) - za stworzenie elegan-
ckiej i pełnej ciepła przestrzeni na-
wiązującej każdym szczegółem do 
rodzinnych spotkań przy choince i 
świątecznym stole.

II nagroda:
„KWIACIARNIA 
PROWINCJONALNA” –   (43 punkty) 
- za stworzenie klimatu rodem z ba-
jek dla dzieci, wykorzystanie natu-
ralnych elementów dekoracyjnych 
oraz za oryginalne łączenie ze sobą 
poszczególnych fragmentów aranża-
cji.

III  nagroda:
SKLEP „MAGICZNY DOM” –  (42 
punkty) - za ciekawą, oddającą świą-
teczną atmosferę, wieloplanową 
kompozycję zaaranżowaną przy 
użyciu prostych środków.

Przyznano także wyróżnienia hono-
rowe dla: Kawiarni „Caffe del Corso” 
– Aleja Najświętszej Maryi Panny 53 
(41 punktów) i Pracowni Florystycznej 
„ARTFLORA” – ul. Krakowska 16 (38 
punktów) za kreatywność, kulturę 
estetyczną i konsekwentne utrzymy-
wanie wysokiego poziomu plastyczne-
go przygotowywanych dekoracji.
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Sylwester pod chmurką

placu oraz centrum miasta będą 
również obserwowane przez miej-
ski monitoring. Zabawa pod gołym 
niebem jest doskonała alternatywą 
dla tych, którzy mają już dość wiel-

kich bali, czy dyskotek. Dla miesz-
kańców centrum Częstochowy 
może być to również kulminacyjny 
punkt programu podczas domo-
wej prywatki. Wraz ze znajomymi 

mogą oni wyjść na koncerty, 
wspólnie się pobawić, obejrzeć po-
kaz sztucznych ogni, a później po-
wrócić do zabawy w domowym za-
ciszu. kg, zdj. UM Cz-wa
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1960 roku skierowano go do 
Aeroklubu Częstochowskiego. 
Początkowo pracował jako in-
struktor zawodowy – szybowcowy 
i samolotowy. W październiku 
1965 roku objął kierownictwo na-
szego aeroklubu.  Kierował nim – 
z przerwą - aż do przejścia na eme-
ryturę, czyli do stycznia 1998r. To 
właśnie za jego czasów wyrosła 
w klubie grupa uzdolnionych czo-
łowych sportowców – modelarzy, 
pilotów samolotowych – lotnictwa 
sportowego, cywilnego i wojsko-
wego - szybowników, spadochro-
niarzy, lotniarzy, wielokrotnych 
mistrzów polski, europy i świata. 
Równocześnie Andrzej Tajchman 
cały czas był aktywnym sportow-
cem, zdobywał kolejne odznacze-
nia, wyróżnienia i tytuły. Wylatał 
ponad 5000 godzin...

Dziś mimo że jest już na emery-
turze, nadal bardzo aktywnie dzia-
ła na rzecz lotnictwa i służy dobrą 
radą młodym adeptom lotniczej 
sztuki.

Dawne kamieniołomy na Złotej Górze, 
tu w południe 31 grudnia 2013 roku 
spotykają się 
Mężczyzna, Kobieta i Narrator

M - Czy pamiętasz? 
druga dziesiątkę właśnie zaczęliśmy. 
K - Jestem oszołomiona – niech 
pozbieram myśli, 
nie przypuszczałam, 
że lata tak szybko mijają… 
M - Ważne, że o tych minionych 
wspomnienia zostają, a my, 
nasze spotkania mamy opisane. 
K - Żartujesz, i czy kiedyś będą 
przypomniane? 

* Pauza 

K - Gdzie ty mnie zaprosiłeś, 
miejsce mi nieznane. 
M - To także nasze miasto, 
trochę zapomniane 
podnóże Złotej Góry, 
mało kto tu bywa, 
mało kto przychodzi, 
czasem wieczorną porą 
zjawiają się młodzi, 
nikt im spokoju tutaj 
niczym nie zakłóca, 
a powietrze przeczyste, 
wentyluje płuca… 
K - Młodzi w tej pustce, co oni tu robią? 
M - Zwyczajnie do dorosłości tutaj się 
sposobią. 
K - Sami, bez nadzoru? 

Pauza. 

Zjawia się nowa postać, dobrze nam 
znany z lat poprzednich Narrator 
N - Dosyć często Straż Miejska w miejsca 
te zagląda. 
K - Ale to pustkowie ludzi nie przyciąga, 
a ci, co przyjdą, nabrudzą, naśmiecą. 
N - Porządnych w takich miejscach trza 
szukać ze świecą, 
zresztą przychodzą za dnia, 
wtedy widać wszystko… 
M - Puszczę jurajską, która porosła 
urwisko. 
Kiedyś o pięknym parku tu mówiono, 
potem turystyczną ścieżkę wytyczono, 
jest taki profesor, Marian ma na imię, 
on zna każdy kamień w tej dzikiej krainie 
a teraz… 
N - Teraz - czas odnowy! 
M - Czym się różni od 8 wieków 
Częstochowy? 
K - Nie wiem, ubywa nam ludzi. 
N - I to obawy wszystkich w mieście 
budzi. 
M - Jak tak dalej pójdzie, grajdołem 
będziemy. 
Chyba że się wreszcie od dna odbijemy 
N - Ratunek - to ekonomiczne strefy. 
K - Gdzie? 
N - Wszędzie tam, gdzie Częstochowa. 
K - Więc jednak w tej dziedzinie polityka 
nowa. 
M - Jak dobrze pójdzie, no to może 
wiosną stanowiska pracy 
jak kwiatki wyrosną. 
K - A to, to 
lub co to 
albo może kto to? 
M - To fi gura nowa, 
mówią, 
że z niej teraz dumna Częstochowa… 
K - A te domki obok? 
M - To znanych sanktuariów wspaniałe 
makiety! 
N - Wielka inwestycja… 
K - Rozumiem, atrapy niestety. 
M - Nie wybrzydzaj, 
strefa ekonomiczna właśnie tu powstanie! 
N - Przy Kusięckiej ulicy. 
K - Czy to tu, mój Panie? 
N - O nią od miesięcy ciężkie trwały boje. 
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M - Nawet jedna ministra 
miała zdanie swoje. 
K - Ministra ta od sportu? Nie rozumiem 
tego. 
M - Nie, ta od fi nansów, 
co w szkołach uczyła. 
K - I co? 
Ze szkoły do ministerstwa fi nansów 
wskoczyła? 
N - Widać zasłużyła! 
K - Ministerstwo, Warszawa, to słowa 
magiczne. 
M - Jak magnes przyciągają Polek rzesze 
liczne. 
N - Nie tylko Polek, ale i Polaków. 
Do miast takich dołączyłbym Kraków. 
K - A w Krakowie ministerstwo jakie? 
Słyszałam za to, że tam dorożka to - 
fi akier. 
M - Kobieto, do rzeczy. 
K - Masz rację. Mówisz, ministrą została, 
musiała mieć plecy. 
M - Plecy, nie plecy, nieważne. 
Ważne, 
za to w tej Warszawce tak dobrze się 
czuje, że każdy ruch 
lub gest naszych władz miejskich 
ostro krytykuje. 
K - Więc ją nasze sprawy ni ziębią, ni 
grzeją? 
M - Tak wygląda… 
K - To pewnie przed wyborami 
przybiegnie z nadzieją, 
że ją wybiorą! 
Warszawa, Warszawa… 
M - Kto wie? 
Może, może, może… 
K - Ja do tego na pewno ręki nie przyłożę. 
N - Dosyć, milczcie, proszę, 
nieuzasadnionej krytyki po prostu nie 
znoszę. 
K - Ja też mam dosyć, kiedy stąd 
pójdziemy? 
M - Ruszamy. 
Mam nadzieję, 
że przed nocą do centrum dotrzemy. 

Pauza. 
Opuszczają niegościnne pustkowie, powoli 
mijają wielką fi gurę 

K - Wiesz, mam pomysł nowy. 
M - I tu na tym pustkowiu przyszedł ci 
do głowy? 
K - A co, czemu nie, 
to miejsce kultowe, 
tu w mojej głowie zrodziły się nowe 
pomysły… 
M - Jakie? 
K - Nocą nie widać fi gury, 
a był czas… 
N - Czas niesłuszny! 
M - Ale za to, który 
upamiętnił się tym, 
że fabryki nocą pracowały, 
a fabryczne kominy 
girlandami świateł 
ciemność rozświetlały. 
N - A ten pomysł nowy? 
K - Nie powiem, będziecie się śmiali. 
M - Niejedną twoją koncepcję jużeśmy 
poznali, 
więc? Jakaż to nowa? 
K - Prosta formuła, farba odblaskowa. 
* 

Pauza. 
Ruszają ku miastu, powoli ich sylwetki 
nikną w gęstniejącym mroku. 
* 
Po kilku godzinach wędrówki stają na 
placu Daszyńskiego. 
K - Jak ten plac zmieniony, 
zupełnie inny, czysty, odświeżony. 
M - Tutaj szlak „Alei nowych” się 
zaczyna! 
K - Tylko z komunikacją kłopot. 
M - Lecz to „Tamtych” wina, 
którzy pasztet taki miastu zgotowali 
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Pomogli maluchom
Wystarczyło zaledwie kilka 

dni, aby uczniowie z Gim-
nazjum nr 16 w Często chowie 
zorganizowali się i przygoto-
wali paczki z artykułami spo-
żywczymi i pielęgnacyjnymi 
dla Zakładu Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnego pro wadzo-
nego przez Sto warzyszenie 
„Z Ufnością w Trzecie 
Tysiąclecie”.

Stowarzyszenie Pielę gna cyj-
no-Opiekuńcze „Z Ufnością w 
Trzecie Tysiąclecie”  robi wszyst-
ko, aby dać szansę na normalny 
dom maluchom, którzy normal-
nie szansy takiej praktycznie 
nie mają. Ośrodek istnieje od 
niemal 12 lat. Trafiają do niego 
porzucone, opuszczone przez 
biologicznych rodziców nowo-
rodki i niemowlęta. Najczęściej 
są one bardzo chore, z najróż-

niejszymi dysfunkcjami, z bar-
dzo poważnymi obciążeniami 
neurologicznymi, wadami gene-
tycznymi, rozszczepami. To 
dzięki dyrekcji i pracownikom 
ośrodka maluchy są w stanie w 
miarę normalnie funkcjonować. 
Są leczone, poddawane rehabili-
tacji. Mają zapewnioną facho-
wą, całodobową opiekę.

Zbiórkę charytatywną dla 
Zakładu Opiekuńczo-Pielęgna-
cyjnego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Z Ufnością w 
Trzecie Tysiąclecie” koordynowa-
ło częstochowskie Gimn azjum nr 
3. Przyłączyły się do niego także 
inne placówki. Wśród nich 
Gimnazjum nr 16. Najszybciej i 
najbardziej zaangażowały się kla-
sy I a i I b. Wystarczyło im zale-
dwie kilka dni, aby przygotować 
specjalne paczki. - Te maluchy 
nie mają rodziny... Są samotne i 

potrzebują pomocy, dlatego bez 
zastanowienia postanowiliśmy 
się przyłączyć do tej zbiórki – mó-
wi Klaudia, uczennica kl. I a. - 
Rodzice nam pomogli. Nie musie-
liśmy ich do tego przekonywać. 
Ja również bardzo chętnie wzię-
łam udział w tej akcji. Lubię po-
magać innym. Sprawia mi to 
ogromną przyjemność i daje du-
żo satysfakcji – dodaje Kinga, 
również uczennica klasy I a. 
Dużą ofiarnością wykazali się 
również rodzice K. Nosalik (kl. I a) 
oraz K. Neścior (kl. I a). Wszystkie 
zebrane dary zostały już przeka-
zane organizatorom akcji. Mimo 
to gimnazjaliści wciąż przynoszą 
do świetlicy szkolnej kolejne arty-
kuły spożywcze i pielęgnacyjne. - 
Będziemy pomagać tak długo, 
jak będzie trzeba – zapewnia 
młodzież.

 kg

Od ponad 60 lat 
w powietrzu...

Jakiś czas temu bohater nasze-
go tekstu obchodził piękny jubile-
usz – 60-lecie działalności lotni-
czej. Uroczystości związane z tym 
wydarzeniem odbyły się na lotni-
sku w Rudnikach. 

– Nie spodziewałem się, że ktoś 
będzie pamiętał o tym jubileuszu. 
Jak gdyby nigdy nic pojechałem 
na lotnisko, na coroczne obchody 
Święta Lotnictwa Polskiego. 
Zaliczyłem jeden lot widokowy. Po 
lotach udaliśmy się na piknik. Na 
wszelki wypadek kupiłem wiązan-
kę kwiatów z zamierzeniem wrę-
czenia jej prezesowi Aeroklubu 
Częstochowskiego. W wazonach 
widziałem też inne wiązanki, ale 
nie skojarzyłem tego z moją osobą. 
Co ciekawe, jeden z obecnych na 
lotnisku fotoreporterów zapytał, 
dlaczego się nie pochwaliłem, że 
obchodzę  jubileusz... 

Powiedziałem, że nic z tych rze-
czy i rozmowa się urwała. Zaczął 
się piknik. Zdziwiło mnie, że pre-
zes Aeroklubu Często chowskiego 
nie poprosił, abym stanął obok 
niego podczas przemówień. 
Grzecz nie zatem stanąłem w sze-
regu. Aż tu nagle bomba wybu-
chła... Prezes zaczął mi dzięko-
wać... A ja się zastanawiałem, za 
co... Dopiero na końcu pięknego 
przemówienia okazało się, że to 
z powodu mojej 60-letniej działal-
ności na rzecz lotnictwa... Byłem 
bardzo zaskoczony. Od moich ko-
legów po fachu dostałem bardzo 
efektowne skrzydełka – podsumo-
wuje An drzej Tajcham.

kg, zdj. Waldemar Deska

– Ci, którzy trafią do lotni-
ctwa, kochają je aż do śmierci 
- mówi o swojej pasji Andrzej 
Tajchman, nestor polskiego 
lotnictwa. Były prezes Aero-
klubu Częstocho wskiego 
i obec ny Częstochowskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa ja-
kiś czas temu obchodził pięk-
ny jubileusz – 60-lecie dzia-
łalności lotniczej.

– Do lotnictwa trafiłem w XX 
wieku – śmieje się bohater nasze-
go tekstu. Andrzej Tajchman już 
w roku 1947 poznawał podstawo-
we tajniki lotnictwa, budował mo-
dele latające. - W tym czasie szcze-
gólnie fascynowały mnie modele 
balonów na ogrzewane powietrze - 
wyznaje. Wystartował z nimi 
w pierwszych zawodach w Rawiczu 
w 1948 roku. – Pierwszy lot pasa-
żerski wykonałem na Piperze Cub, 
urzekło mnie to na dobre... Co tu 
dużo mówić: Ci, którzy trafią do 
lotnictwa, kochają je aż do śmier-
ci – mówi nestor lotnictwa.

Andrzej Tajchman najpierw 
kształcił się w Sosnowcu, później 
w Bielsku-Białej. W roku 1953 zo-
stał członkiem aeroklubu na 
Podbeskidziu.  – Po bielskim tech-
nikum, już jako wyszkolony pilot, 
z nakazem pracy, zostałem w 1955 
roku skierowany do Aeroklubu 
Gliwickiego, gdzie zatrudniono 
mnie jako technika szybowcowe-
go. Pracowałem tam z przerwami 
do 1959 roku - wspomina.  W mię-
dzyczasie pełnił służbę wojskową 
w Oficerskiej Szkole Lotniczej 
w Dęblinie. Następnie z Gliwic 
przeniósł się do Wrocławia. Tam 
też pracował przez pół roku w WSK 
na Psim Polu. Wreszcie 15 lutego 
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Po raz pierwszy w tym roku 
przyznane zostały w Często-
chowie nagrody Prezydenta 
Miasta w obszarze pomocy spo-
łecznej. Uroczyste wręczenie od-
było się w Ratuszu.

Tytuł Mecenasa Pomocy 
Społecznej, przyznawany przed-
siębiorstwom, otrzymała jako je-
dyna ISD Huta Częstocho-

wa, która od lat współorganizuje 
m.in. Olimpiadę Przełam Bariery 
z ISD Huta Częstochowa oraz 
wspiera organizacje, świadczące 
pomoc potrzebującym. W imie-
niu Huty wyróżnienie ode-
brał Jacek Kasprzyk, doradca 
zarządu. Jak podkreślili jurorzy, 
przyznający narody, trudno zna-
leźć w Częstochowie istotną orga-

nizację pozarządową, która nie 
współpracuje z Hutą.

Laury Pomocy Społecznej za 
działania na rzecz potrzebują-
cych otrzy mali: Irek Bieleni nik  
oraz Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Częstochowie re-
prezentowany przez Annę 
Kliszewską.

ts

i 200-letni komunikacyjny kręgosłup 
złamali, 
K - Po co? 
Po to, by śródmieście w pustkowie 
przemienić? 
M - Oj, oj, teraz trudno będzie to 
odmienić. 
K - Śródmieście śródmieściem, 
a częstochowianie? 
M - Wędrówki po obrzeżach lub 
godzinne stanie 
w oczekiwaniu na coś, co nadjedzie. 
K - Czy macie pomysł jak teraz zaradzić 
tej biedzie? 
N - Tylko rower… 
M - Rower rowerem, 
pojazd doskonały 
i niejeden młody polubił pedały… 
N - Aluzji nie znoszę! 
K - Świętoszek się znalazł, 
proszę, proszę, proszę! 
M - Świętoszek czy może świntuszek? 
N - Że ja tych waszych głupot wiecznie 
słuchać muszę. 
K - A co dalej w rowerowej sprawie? 
M - Ta sprawa na kondycję 
częstochowian wpłynie, 
zdrowy duch zagości w niejednej 
dziewczynie. 
N - I w niejednym chłopaku. 
K - On znów o chłopakach… 
M - Nie zwracaj uwagi, to przypadłość 
taka. 
K - A starsi, co z nimi? 
N - Jest program oraz emeryta karta. 
K - Ona – jak mówią ludzie – funta 
kłaków warta. 
N - Emerycka karta daje uprawnienia! 
K - A w życiu emeryta czy ona coś 
zmienia? 
N - Chwilę temu rowerów sprawa była 
rozważana. 
K - No właśnie, i co z nią dalej, pytam 
pana? 
M - Wsadźmy staruszka na rower, a on 
się zatacza… 
To wcale nie oznacza, że dziadek ma kaca. 
Wiem za to, że ze staruszką byłoby gorzej, 
bo jej nawet damski rower nie pomoże. 
K - Są jeszcze przyjezdni, miastu goście 
mili, 
którzy indywidualnie do miasta przybyli. 
M - Jak sami przybyli, niech se sami 
radzą, 
na ich kłopoty służby miejskie nijak nie 
poradzą, 
co najwyżej spotkać ich ino może 
pociecha duchowa. 
N - Od tego nasze miasto, 
nasza Częstochowa! 
K - Mnie przyjezdni martwią i to nie bez 
racji, 
żadnych szans tu nie mają bez 
komunikacji, 
sklepów też nie ma, za to banków sporo. 
M - Banki są, lecz skąd one klientów 
nabiorą?... 
N - Jest jeszcze galeria. 
K - Ale czy ta galeria to jakieś zbawienie? 
M - Nie, dla jednych rozrywka, dla 
innych zmartwienie. 
N - Za to w III Alei knajpek mamy sporo. 
M - Tam też pusto, szczególnie 
wieczorową porą. 
K - Bo tam też trzeba dotrzeć, 
a z tym utrudnienie, 
koło się zamyka i to jest zmartwienie! 
N - Lecz w III Alei wesoło jest czasem, 
bywają tam targi i różne kiermasze. 
M - Happeningi przeróżne robią ludzie 
młodzi... 
K - Według innych zabawa taka w 
centrum nie uchodzi, 
tam powinno być wzniośle, posągowo… 
N - Czy wy też tak widzicie Częstochowę 
nową? 

Wszak rozwija się szybko nasze piękne 
miasto, 
chyba w to nie wątpisz, przewrotna 
niewiasto? 
Tyle się przerabia, tyle się buduje, 
kto samochodem jeździ, ten dobrze to 
czuje. 
M - Wyjazd w miasto to wielka w 
nieznane wyprawa… 
K - Dla wielu to przygoda lub dobra 
zabawa! 
M - Mówimy o rozwoju? Jego jasne 
strony 
to oczywiście nasz nowy tramwaj 
kremowo-czerwony, 
który gna do huty, której prawie nie ma… 
K - Gna też przez blokowiska oraz szczere 
pola. 
N - Widać taka była budowniczych wola. 
M - Jak donosi jedna poczytna gazeta, 
w tramwajach nasza przyszłość – tak 
mówił poeta. 
Który? Już nie pomnę, wielu różnych 
było… 
N - Ale o utramwajonej Parkitce 
żadnemu się nie śniło. 
K - Znowu o tych tramwajach mówić 
zaczynacie, 
a twardo po ziemi dalej nie stąpacie. 
Przypomnę – Aleje martwe bez 
komunikacji. 
M - Więcej powiem, też bez ubikacji. 
N - Zawsze toj-tojki mogą pełnić te 
usługi, 
już widzę do nich klientów szereg bardzo 
długi. 
K - Jak w Paryżu albo innym Oslo. 
N - Szalona, znowu ją poniosło! 
M - Wiesz, dziwny sen miałem, |
czy może chcesz wiedzieć, co we śnie 
widziałem? 
K - Proszę, powiedz, z ciekawości płonę, 
może z nieznanej przyszłości ty zerwiesz 
zasłonę. 
M - Wyobraź sobie, że ta linia nowa 
tramwajem nas zawiezie 
aż w centrum Krakowa. 
K - Sądzę, że prędzej gdzieś do 
Garwolina, 
to piękne, że redaktor plany snuć zaczyna. 
N - Moi drodzy, jeżeli o prasie mówimy, 
to może i innym mediom chwilę 
poświęcimy. 
K - Rzeczywiście. 
Jest ich mnogość w naszej Częstochowie. 
Czy dalej ta „wiodąca” gości w twojej 
głowie? 
M - A, mówisz o „tej”, w której mylą 
wszystko. 
K - Phi, wielkie rzeczy, najwyżej przekręcą 
nazwisko 
albo pomylą fakty, to do wybaczenia. 
M - Pomyłka pomyłką, lecz przeprosić 
trzeba. 
K - O też coś, 
jesteś małostkowy, 
im przeprosiny nie przyjdą do głowy. 
M - A tak się chwalą, że krzewią 
kulturę… 
K - No może nie wszyscy, ale 
poniektóre… 
N - Znowu nad jedną gazetą się 
pastwicie… 
K - Samo życie… 
M - Samo życie… 
N - A tyle innych mediów mamy w 
naszym mieście. 
M - To może i innym dostanie się 
wreszcie. 
K - Tych papierowych gazet garstka się 
została 
M - Ale internetowych jest harmonia 
cała. 
K - Co piszą? 
M - Raz lepiej, raz gorzej, można rzec, że 
różnie. 
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Wspólne tworzenie wolnego 
od zanieczyszczeń świata

Uczniowie III Liceum Ogólno-
kształcącego im. dra Wł. Bie-
gańskiego w Częstochowie w ra-
mach programu Comenius 
„Wspólne tworzenie lepszego 
świata” już drugi rok zajmują się 
sprawami dotyczącymi środowi-
ska naturalnego. 

W tym roku mają oni za zada-
nie zmierzyć się z recyklingiem 
oraz zanieczyszczeniami w ota-
czającym nas środowisku, prze-
analizować przyczyny zaistnia-
łych zmian oraz wyciągnąć wnio-
ski na przyszłość. Nikomu nie 
jest obce pojęcie zanieczyszczenia 
powietrza, lecz możemy je elimi-
nować i zapobiegać. Również wo-
da wymaga stałego nadzorowa-
nia. Najczęściej jest zanieczysz-
czona przez komunalne oraz 
przemysłowe ścieki. 

Dowodem na takie stwierdze-
nie były roczne badania właściwo-
ści wody pobranej z rzeki Warty 

poprzez sprawdzanie pH wody, jej 
kwasowości i zasadowości, twar-
dości oraz ChZT (chemiczne zapo-
trzebowanie tlenu-miara zanie-
czyszczeń w wodzie i ściekach) 
przez naszych uczniów. Dodat-
kowo prowadzone były obserwa-
cje fauny i flory w okolicy rzeki 
Warty by odkrywać coraz to nowe 
gatunki roślin i zwierząt tam za-
mieszkałych. Podczas tych obser-
wacji określono stan gleby w Czę-
stochowie i okolicach. Wiado mo, 
że stan otaczającego nas środowi-
ska mógłby być lepszy od obecne-
go dlatego uczniowie III L.O. po-
dejmują wiele prób w celu jej po-
prawy. Jedną z nich jest  prowa-
dzenie różnego rodzaju badań 
i szerszej ekspertyzy a następnie 
analizowanie zebranych materia-
łów i uświadamianie społeczeń-
stwa o tych wynikach.

ISD Huta Częstochowa 
odznaczona
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Marcin Siwy, młodzieżowy 
mistrz świata federacji WBF, 
drogę do pięściarskiego Olimpu 
dopiero wytycza. Z częstocho-
wia ninem rozmawiamy o 
ostatniej gali, najbliższych pla-
nach i bokserskich idolach.

KR: Rozdzwoniły się telefony, po tym 
jak zdobyłeś tytuł młodzieżowego 
mistrza świata na gali Fight Night 7: 
Obrona Częstochowy?

MS: Na pewno otwiera się jakaś 
perspektywa. W końcu zdobyłem 
ten pas. Co prawda jeszcze nikt nie 
dzwonił z propozycjami, bo promo-
torzy myślą, że wciąż jestem pod 
skrzydłami Dariusza Snarskiego, 
właściciela grupy Boxing 
Production. Kontraktu żadnego 
nie podpisałem, więc jestem wolny 
i otwarty na propozycje. Czekam 
na korzystny kontrakt. Nie może 
być tak, że nie mam nic, awszyst-
ko zgarnia promotor.

KR: Z przebiegu walki można sądzić, 
ze twój przeciwnik nie był trudny.

MS: Na początku dałem mu tro-
chę poboksować. Wydawało mi 
się, że będzie to dłużej trwało. 
Widziałem jego wcześniejsze wal-
ki i rzeczywiście był odporny na 
ciosy. Postanowiłem, że będę bił 
na sam dół. Na początku trzeciej 
rundy przyniosło to efekt.

KR: Do walki o tytuł przygotowywałeś 
się z Tomaszem Doboszem, byłym 
zawodnikiem Startu Częstochowa, 
który stoczył ponad 50 walk 
amatorskich. Wiążesz jakieś plany z tą 
współpracą?

K - No to takie pisanie zwykle trafi a 
w próżnię. 
M - Jest kolorowy miesięcznik, a w nim 
Częstochowa 
jawi się jak jakaś kraina bajkowa, 
są informacje o różnych ważnych 
wydarzeniach 
i terminarz imprez wartych obejrzenia. 
N - Wielkich i ważnych ludzi tam też 
przedstawiamy 
i o naszych najmłodszych… 
K - Tu rym – „nie zapominamy” 
M - Niestety – w tym piśmie to o nich nie 
dbamy. 
N - Jest taka gazeta, która informuje, 
jak na prezydenta miasta ludność reaguje. 
K - I jak? Bardzo to ciekawe. 
N - Zdystansowaliśmy wszystkich: 
Kraków i Warszawę, 
Łódź i Wrocław też w tyle, 
a to wielkie miasta. 
K - To cała opozycja może się pochlastać. 
Nie mogę wprost uwierzyć – jaka to 
gazeta? 
M - Masz moją gwarancję, że to jednak 
nie ta, 
o której myślisz… 
K - Powiedz, która – znów mnie 
zaciekawiasz. 
M - Nie powiem, bo napleciesz albo 
narozrabiasz. 
K - Przejrzę wreszcie tę prasę, ale 
wcześniej powiedz, 
ile w końcu jest gazet w naszej 
Częstochowie? 
M - Pytanie za 100 punktów – kto na nie 
odpowie? 
A jak w fotelu siądziesz z prasą na 
kolanach, 
będzie ci bardzo ciężko, bo z każdej 
reklama 
wycieka tak jak z kranu woda… 
K - No, to mnie zniechęciłeś, 
być może, że szkoda. 
A inne media? 
N - Media internetowe, są też w naszym 
mieście. 
K - No, teraz wiem wreszcie 
lecz pytam, |
kto to to wydaje, 
kto za nie odpowiada, 
kto im kształt nadaje? 
M - Praktycznie każdy co chce wypisuje 
i swoje frustracje tam rozładowuje. 
N - Jest też telewizja, 
która nadaje lokalnie, 
może trochę siermiężnie, 
nie spektakularnie. 
M - Mam nadzieję, że jej szef wybaczy, 
jeżeli zdradzimy jakieś tajemnice. 
K - Nadaje, 
lecz nie ma zasięgu na wszystkie ulice. 
M - W Internecie zamieszcza co 
ciekawsze kąski 
i dzięki temu w mieście ma zasięg 
niewąski, 
znają ją w całej Polsce i za granicami, 
zresztą wejdźcie na stronę i oceńcie sami. 
K - Trudno uwierzyć, 
to ewenement na światową skalę, 
chętnie obejrzę, 
być może pochwalę. 
N - Pamiętaj, telewizja jest do oglądania, 
można ją włączyć już podczas śniadania 
i z pasją oglądać nawet do kolacji,
bo telewizja niesie tyle informacji. 
M - Z naszej dowiesz się, 
co słychać w przedszkolu w gronie 
niewiniątek, 
potem wypadek drogowy – taki jest 
początek, 
następnie wywiady – gadające głowy, 
spotkanie emerytów i taniec ludowy, 
wernisaż, zapewniam, wspaniały, udany 
i o tym, jak wandale pomazali ściany, 
o pracy policji, sportowców wyniki… 

K - A wyniki mają? 
M - Zawsze jakieś były, przejrzałem 
kroniki. 
K - I co? 
M - Mistrzostwa Polski nawet się 
zdarzały, 
najlepsze kluby do nas na mecze 
zjeżdżały, 
Wyścig Pokoju pędził przez nasze ulice 
i z boiska pod parkiem tłumnie szli 
kibice, 
szli spokojnie, nikogo nie bili, 
nawet żadnej sklepowej szyby nie wybili; 
zimą hokejowa drużyna ćwiczyła, 
a na basenie miejskim trampolina była… 
N - Ambicje sportowców wcale nie 
zwietrzały. 
A na ich usługach jest aparat cały, 
mają piękne obiekty i niezgorsze gaże… 
K - To pewnie teraz każdy z nich 
pokaże… 
M - Ja pamiętam czasy, 
gdy na mecz jechali; kawałek kiełbasy 
był stypendium, 
jak również nagrodą. 
N - On umie zniechęcić naszą kadrę 
młodą... 
K - ...Która w pogoni za sławą do sportu 
się garnie. 
Niestety, bez sukcesów zwykle kończy 
marnie. 
M - Nie wszyscy. 
Mamy takiego chłopca, czysty diament, 
złoto, 
który za kierownicą zasiada z ochotą, 
jak dobrze pójdzie, wkrótce bolid 
poprowadzi 
i formułę 1 nam tutaj sprowadzi. 
K - Gdzie będą jeździć, czyżby w 
Wyrazowie? 
N - Tor piękny zbudujemy w naszej 
Częstochowie! 
K - Było o telewizji, temat znów 
zmieniony. 
M - Bo telewizji w naszym mieście mało, 
oprócz tej spółdzielczej coś by się 
przydało. 
N - Konkurencja – ta wszystko wymusi. 
K - A więc konkurencja po prostu być 
musi! 
Na poziom programów bardzo dobrze 
wpływa 
i widzów przy tym zazwyczaj przybywa. 
Na początek dałabym audycję o diecie… 
M - Ta by się przydała niejednej kobiecie. 
K - Patrzcie go, a chłopów to z nadwagą 
nie ma? 
N - Bez kłótni! 
Wasze wnioski albo przemyślenia? 
K - Ja wiem jedno, 
otyłość bierze się najczęściej 
z nadmiaru jedzenia… 
M - I nowej telewizji program jest gotowy, 
potrzebny tylko prezes i problem jest z 
głowy. 
N - Dosyć tych fantazji, Nowy Rok już 
blisko! 
K - On nami steruje, 
dyskusji nie dopuszcza, 
usta nam knebluje. 
N - Czy na temat mediów wszystko 
powiedziano? 
M - Skądże, o radiu nawet nie 
wspomniano. 
K - Właśnie! 
Z częstochowskich mediów radio się 
zostało, 
jednak odnoszę wrażenie, że radia jest 
mało. 
N - Jest radio katowickie. 
M - Wiem, z Częstochowy podają wiele 
wiadomości 
i nasz prezydent często na ich falach gości, 
to jednak nie rodzime, 
ono jest wojewódzkie, 
do spółki z innymi, 
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Marcin Siwy: Może sami 
otworzymy stajnię bokserską

MS: Może sami otworzymy stajnię 
bokserską, ale wszystko zależy od 
tego, czy uda nam się znaleźć 
sponsorów. Mamy przygotowaną 
halę w Scout Fitness Club. Jest 
wszystko, co potrzeba do boksu, 
tylko brakuje środków. Będę teraz 
robił papiery instruktorskie, po-
dobnie jak Tomasz Dobosz.

KR: Walczyłeś na gali Marcina 
Najmana. Jesteś zadowolony ze 
współpracy z nim?

MS: Nie mam żadnych zastrze-
żeń. Z Marcinem współpracuje 
mi się bardzo dobrze. Będę bok-
sował też na następnej gali w 
Częstochowie. Marcin ma głowę 
do organizacji takich imprez. 
Wszystko jest dopięte na ostatni 
guzik. Nie ma poślizgów. Marcin 
obrał dobry kierunek. Będzie do-
brym promotorem.

KR: Może Marcin Najman będzie 
promotorem Marcina Siwego?

MS: Czekam na propozycje.

KR: W ubiegłym roku straciłeś ojca. 
Podczas gali właśnie jemu 
zadedykowałeś zwycięstwo...

MS: Ojciec był zawsze za mną. 
Jeździł na gale, dopingował mnie. 
Zbierał wycinki z gazet. Na po-
czątku mojej drogi bokserskiej 
rodzice sponsorowali mnie. 
Płacili za obozy, treningi, sprzęt. 
Ojciec utwierdzał mnie w przeko-
naniu, że mogę wiele osiągnąć w 
boksie, choć oczywiście martwił 
się podczas moich walk.

KR: Masz jakiegoś bokserskiego 
idola?

MS: Mike Tyson. Fajnie boksuje 
Powietkin. Imponował mi Andrzej 
Gołota. Lubię łączony styl bok-
serski. Trochę do przodu, do ty-
łu, w pół dystansie.

KR: Dziękuję za rozmowę.
fot. archiwum Marcina Siwego

Kuba Błaszczykowski: 
Regeneracja to cel nadrzędny

Kuba Błaszczykowski spę-
dzał święta tradycyjnie w ro-
dzinnym gronie w Trusko-
lasach. Wcześniej był gościem  
Piłkarskiej Gwiazdki Consulting 
Cup 2013, która po raz pierw-
szy odbyła się w Hali Sportowej 
Częstochowa. Rozmawiamy 
z piłkarzem Borussii Dortmund 
i reprezentacji Polski. 

KR: Świąteczne stoły uginają się od 
potraw. Jak sobie z tym poradzisz?

KB: Nie mam z tym problemu. 
Obojętnie co bym nie jadł, zawsze 
ważyłem tyle, ile powinienem. 
Oczywiście święta to w pewnym 
sensie czas, w którym człowiek 
pozwala sobie na więcej niż nor-
malnie. Z racji tego, że mamy 
wolne,  tych słodkości było więcej 
w moim brzuchu.

KR: To również czas na regeneracje 
sił...

KB: Mamy krótki okres urlopo-
wy, niecałe dwa tygodnie. Dość 
szybko zaczynamy ligę. 
Najważniejszą rzeczą po ciężkiej 
rundzie jest jak najszybsza rege-
neracja. To jest cel nadrzędny. 
Organizm znowu czeka dość du-
ży wysiłek i trzeba być na to przy-
gotowanym.

KR: Święta Bożego Narodzenia mają 
dla ciebie szczególne znaczenie?

KB: Jak dla wszystkich Polaków. 
U nas na święta zjechała się cała 
rodzina. Była wspaniała atmosfe-
ra. To jest coś, na co człowiek 
czeka cały rok. Gdy się kończą, 
mówimy sobie, że na święta się 
tak długo czeka, a one tak szyb-
ko mijają.

KR: Święta spędziłeś też na sportowo?
KB: Tego nie mogło zabraknąć. 
Przekazano nam tradycje, że to 
co się robi w dzień wigilijny, robi 
się cały rok. Dlatego nie możemy 
zapominać, co dla nas jest naj-
ważniejsze. Gra w piłkę została 
przekazana rodzinie z pokolenia 
na pokolenie.

KR: Pierwszy raz odwiedziłeś Halę 
Sportową Częstochowa? 

KB: Byłem tu pierwszy raz. Hala 
robi wrażenie. Widać, że jest no-
woczesna. To coś na bardzo wy-
sokim poziomie. Tak jak nie mu-
simy się wstydzić stadionów, te-
raz to samo można powiedzieć o 
halach. Fajnie, że taki obiekt jest 
w Częstochowie. Do tego jeszcze 
potrafią zapełnić go kibice. 

KR: Dziękuję za rozmowę.
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Wyglądaj olśniewająco 
w Sylwestraa nam się marzy takie z częstochowskiej 

ziemi. 
K - A znane w kraju i świecie Radio Jasna 
Góra? 
M - Przyznaję, to rozgłośnia, która 
w najdalszych kąta świata 
dobrze jest słyszana. 
K - A przez wiernych słuchaczy lubiana, 
kochana. 
M - Jest jeszcze radio Fiat, także fi rma 
znana, 
ta będzie z nowym rokiem 
skomercjalizowana. 
K - Czy zatem zacznie jak inni piwo 
reklamować? 
M - Zaraz piwo... 
By zarobić, nie trzeba piwa 
pić ani reklamować, 
można znaleźć sponsorów lub coś 
produkować… 
K - Czy w tej sprawie 
ekonomiczne strefy będą udział miały? 
M - Przekonasz się, że gospodarkę będą 
napędzały. 
N - „Gospodarka, głupcze”, 
chyba o tym wiecie 
i alternatywy nigdzie nie znajdziecie. 
M - Od dawna o tym wszyscy wokół 
wiedzą. 
K - To czemu z założonymi rękami dalej 
cicho siedzą? 
M - Widzę, 
że już w nowym roku będą wielkie 
zmiany. 
K - Wielkie, niewielkie, a my poczekamy. 
* 
Pauza. 
Przechodzą w okolice placu Biegańskiego. 
N - Wkrótce się rozpocznie wielkie 
widowisko! 
Wróżby mówią, że Nowy Rok, na który 
czekamy, 
będzie rokiem sukcesów… 
M - Wnet się przekonamy. 
K - Kometa znowu lata, koniec świata 
wieści. 
M - Skąd wiesz? 
K - Tak mówią wróżbici. 
M - Szarlatani, od siedmiu boleści. 
K - Nawet w planetarium kometę 
widziałam, 
taka piękna była, że się popłakałam. 
M - W Nowym Roku zakupisz na ten 
spektakl już bilet zniżkowy. 
K - Jaka zniżka? 
co znowu przyszło ci do głowy? 
M - Mówię o zmianach, które nas czekają, 
szybko ma to nastąpić, 
bo prace już trwają. 
N - Na pierwszy ogień pójdą podatki od 
nieruchomości… 
K - Podniosą? 
N - Nie, obniżą 
z korzyścią dla naszej ludności. 
M - Coś tam w kieszeni każdego zostanie, 
ale bogatszemu zapewne więcej się 
dostanie. 
N - Zgodnie z prawem, 
prawo ponad wszystko, 
porządek, 
a nie uliczne zbiegowisko. 
M - Mówią, że po podatkach, 
które – jak już mówiliście – będą 
obniżone 
zostaną też przeróżne karty 
wprowadzone. 
N - A karty te dają wielkie przywileje. 
K - Czy on prawdę mówi, czy znów wodę 
leje? 
N - Będą Rodzinne karty i karty 
Pielgrzymie… 
K - Poza tym nikt nie wie, co jeszcze 
w głowach radnych naszych, 
czym nas uszczęśliwią, 
a czym będą straszyć. 
N - Będą radzić i wtedy uradzą, 

bo oni w mieście są ustawodawczą 
władzą. 
K - I co wymyślą, 
to potem wprowadzą. 
M - Chyba że wojewoda to 
zakwestionuje. 
K - A może? 
N - Jemu takie prawo przysługuje. 
Niejedną radnych uchwałę już 
zakwestionował. 
M - A potem się z radnymi długo 
procesował. 
K - Kto wygrał? 
M - Różnie z tym bywało. 
N - Lecz z tego niewielu wnioski 
wyciągało. 
M - Spokojny jestem, 
nasi radni to dzielne chłopaki. 
K - A kobitki? 
M - One już niejednemu dały się we 
znaki! 
K - Tak? To może się zajmą naszą służbą 
zdrowia. 
M - Do tego dopiero trza mieć końskie 
zdrowie 
– już poeta mówił „ten tylko się dowie, 
kto je stracił…” 
N - Wróćmy na ziemię, poeta już w 
grobie. 
K - W tej służbie – wie o tym każdy – 
organizacja szwankuje 
i pacjent na coś w kolejkach wiecznie 
oczekuje! 
N - Nieprawda, 
w tej służbie planuje się wszystko. 
K - Śmiem wątpić. 
N - Posłuchaj kobieto! 
Tam nawet rehabilitacja jest zaplanowana, 
boli cię kolano od zeszłego rana, 
idziesz w kolejkę, czekasz, 
och jak boli! 
Wreszcie słyszysz diagnozę – jadłaś dużo 
soli 
i rehabilitacja jest ordynowana. 
K - Na kiedy? 
M - Na grudzień, 
już po roku będzie wykonana. 
K - A kolano? 
M - Trudno, niech cię boli, 
tylko uważaj, nie jedz dużo soli! 
K - Masz skierowanie na: 
tomograf, 
rezonans magnetyczny 
lub kolonoskopię? 
M - Poczekaj, dziewięć miesięcy i babo, 
i chłopie. 
N - Rezonans magnetyczny? 
To historia inna 
i omawiana tu być nie powinna 
– wiadomo, magnes przyciąga, 
stąd w kolejce czeka wielu ludzi… 
K - A co z operacjami? 
N - Też są planowane, 
a takie działanie jest skomplikowane. 
M - Do Katowic odeślą, 
karetką cię wiozą, 
żeby było poważnie, na nosze położą, 
sygnały włączą, 
a i tak w korkach będą stali. 
K - Jak szczęśliwie wrócisz, to powiesz, że 
uratowali! 
A inne dobrodziejstwa? 
N - Tych będzie bez miary! 
M - Słyszałem. 
I w knajpach, i w kinach bilety ulgowe, 
nawet kartki do knajpy bezalkoholowej. 
Czy też zniżone ceny przy wyszynku 
piwa? 
N - Takich sugestii nie ma, 
opcja niemożliwa 
ale Oktoberfest latoś się szykuje! 

M - A kto go doczeka, ten nie pożałuje. 

* Pauza. 

Piją szampana, czekając na 12 godzinę, bo 
w gardłach zaschło od gadania. 
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Każda z nas, przygotowując 
się na ostatnią imprezę kończą-
cą rok, chce wyglądać idealnie. 
Niezależnie od tego, czy planu-
jesz spędzić sylwestra w górskiej 
chacie, czy na ekskluzywnym 
bankiecie, warto zadbać, by ten 
wieczór był doskonały pod każ-
dym względem. Jednym z ele-
mentów właściwej oprawy jest 
odpowiedni strój.

W przypadku wyboru stroju na 
zabawę sylwestrową lub karnawa-
łową należy pamiętać o kilku zasa-
dach: suknia musi być dopasowa-
na do figury. Kolor cery, włosów 
i uczesanie muszą korespondować 
ze stylem kreacji, suknia nie może 
krępować ruchów (dobra zabawa 
sylwestrowa oznacza zazwyczaj 
tańce do białego rana, strój musi 
być zatem wygodny). Ważne jest 
odpowiednie dobranie sukni do 
okazji, inaczej trzeba potraktować 
Sylwestra spędzanego na sali, ina-
czej w domu w najbliższym gronie 
przyjaciół. 

W okresie karnawału stawiamy 
na sukienki. Jest kilka bardzo sil-
nych trendów, które mogą nam po-
mów w kwestii wyboru odpowied-
niej kreacji: małe czarne, małe czer-
wone i cekiny. Błyszczące sukienki 
to absolutny hit tej zimy, dostępne 
są w każdych sieciówkach w wersji 
dla ostrożnych (dodatki z cekinów) 
lub dla odważnych (całe błyszczące) 
i są idealną opcją na sylwestra. 
Kiedy lśnić, jeśli nie tej ostatniej no-
cy w roku? W kwestii kolorów kró-
lują czerń plus złoto, kobalt, srebro 
i czerń plus czerwień. 

Dla szczupłych dziewczyn ideal-
ną jest sukienka dopasowana. Ma 
elegancki krój i nie odsłania zbyt 
wiele, jednak wciąż jest bardzo ko-
bieca, sprawdzi się i na przyjęciu 

i w klubie. 
Najlepszymi dodatkami będą du-

ży naszyjnik i wysokie szpilki. 
Odważniejsze dziewczyny mogą po-
stawić w tym roku na koronkową 
sukienkę w bieliźnianym stylu. To 
absolutny hit sezonu – modna su-
kienka z koronki najlepiej będzie wy-
glądała, jeśli nie potraktujemy jej 
zbyt serio. Połączenie jej z botkami 
i szerokim swetrem nada jej charak-
teru grunge’u połączonego z boho.             

Na domówkę idealna będzie 
krótka sukienka z dżerseju. Jest 
młodzieżowa i pięknie podkreśla 
sylwetkę, a na dodatek daje wiele 
możliwości stylizacyjnych.  Sta nowi 
on świetną bazę pod wszelkiego ro-
dzaju dodatki czy okrycia. 

Jeśli wszelkiego rodzaju błysk 
i wzory nie sprawdzają się w twoim 
wykonaniu, postaw na kolor. Jest 
kilka głównych barw, które królują 
w tym sezonie – oprócz klasycznej 
czerni, bardzo modny jest oryginal-
ny kobalt i mocna czerwień. Proste 
sukienki wymagają oryginalnych, 
a nawet ekstrawaganckich dodat-
ków: odpowiednia będzie błyszczą-
ca kopertówka, czółenka z ozdoba-
mi, a także supermodny barokowy 
naszyjnik, im większy tym lepszy. 

Jeżeli masz kilka kilogramów za 
dużo  wystarczy zwrócić uwagę na 
odpowiedni rozmiar i fason, który 
zatuszuje niedoskonałości, a uwy-
datni zalety figury. Obecnie na ryn-
ku jest wiele propozycji: suknie roz-
kloszowane, koronkowe, maxi. 
Zrezygnuj z tzw. „worków” – pomóż 
sobie specjalną bielizną i postaw na 
dopasowaną elegancję. Jeżeli masz 
figurę zaznaczoną w talii, znakomi-
cie sprawdzą się mocno dopasowa-
ne sukienki. Gdy nie posiadasz zbyt 
dużego wcięcia, dobrym rozwiąza-
niem będzie wybranie takiej sukni, 
która optycznie podkreśli talię. 

Najlepsza będzie suknia dwukoloro-
wa, z materiałów o różnej fakturze.

W przypadku mężczyzn sprawa 
jest prostsza. Panowie mają o wiele 
mniejsze pole do popisu w kwestii 
sylwestrowego ubioru. Na bal czy 
oficjalne przyjęcie jedynym wyj-
ściem jest dobrze dopasowany gar-
nitur. Jednak i ten ubiór nie musi 
być nudnym, tradycyjnym ubra-
niem, które niektórzy zakładają 
również na co dzień do pracy. Idąc 
na imprezę sylwestrową warto pa-
miętać, że jeżeli już decydujemy się 
na koszulę z wzorem, krawat powi-
nien pozostać gładki. 

Na większy luz można sobie po-
zwolić, gdy miejscem imprezy jest 
mieszkanie znajomych – na do-
mówce można zaszaleć z kolorami. 

Na ekstrawaganckie dodatki syl-
westrowe, które można wykorzy-
stać składają się lekko połyskujący 
krawat lub muszka czy wyjątkowe 
buty (tak jak u kobiet, przy ich wy-
borze warto kierować się również 
wygodą noszenia – dużym ryzy-
kiem jest zakup nowych butów na 
całonocną zabawę).

Wnioski nasuwające się z po-
wyższego przeglądu trendów sylwe-
strowych i karnawałowych pozwa-
lają nam odetchnąć z ulgą, bo 
wśród nich każdy znajdzie coś dla 
siebie. Warto jednak pamiętać, że-
by nie traktować powyższego 
(i wszystkich innych tego typu) ar-
tykułów jako wyroczni. Są to tylko 
luźne wskazówki, najważniejszym 
jest, aby wybrać makijaż, fryzurę 
czy ubranie zgodnie ze swoim ty-
pem urody, figurą czy gustem. 
Przede wszystkim warto postawić 
na stylizację efektowną i jednocześ-
nie wygodną – to sprawi, że ostat-
nia noc w roku będzie naprawdę 
wyjątkowa. 

Angelika Dąbek

Z Nowym Rokiem dookoła świata
Już niedługo najbardziej hucz-

na impreza na całym świecie. 
Każdy kraj i kontynent połączy 
się w szampańskiej zabawie żeg-
nając i podsumowując rok 2013. 
Ze względu na strefę czasową 
niektórzy mieszkańcy globu po-
witają nowy 2014 nawet kilkana-
ście godzin wcześniej niż 
w Polsce. Zapraszamy na wy-
cieczkę po zwyczajach obcho-
dów sylwestrowej nocy – zaczy-
namy od miejsca, w którym im-
preza zaczyna się najwcześniej...

Kiedy u nas wybija godzina 15:00 
mieszkańcy Sydney już świętują 
Nowy Rok. Jest to również miejsce 
głównych sylwestrowych obchodów 
w całej Australii. Co roku na Moście 
Portowym odbywa się pokaz sztucz-
nych ogni, oglądany przez milion 
osób. Kolejne 100 tysięcy podziwia 
to widowisko z jachtów na wodach 
zatoki i plaż ciesząc się przy okazji 
ciepłym wieczorem.

Dwie godziny później przychodzi 
czas na Pekin. Charakte ry-
stycznymi sylwestrowymi ozdoba-
mi są w  Chinach owoce. Najbardziej 
znanym obyczajem w chińskich 
obchodach Sylwestra jest taniec 
smoka wykonywany w tym dniu na 
ulicach. Chińskie rodziny obcho-
dzą sylwestra we własnym gronie 
przy wspólnym posiłku.

Kiedy nasze zegary wybijają 
22:00 odliczanie noworoczne koń-

czą mieszkańcy Moskwy. W Rosji 
Nowy Rok obchodzi się huczniej 
i uroczyściej niż Boże Narodzenie – 
większość ludzi spędza go w domu, 
w towarzystwie rodziny lub przyja-
ciół, przy choince i bogato zastawio-
nym stole. To właśnie Nowy Rok 
jest okazją do wręczenia sobie pre-
zentów i składania życzeń. Rosjanie 
przepadają również za imprezami 
sylwestrowymi na świeżym powie-
trzu, największa z nich odbywa się 
naturalnie w Moskwie na Placu 
Czerwonym, Placu Teatralnym 
i Placu Twerskim. 

W Londynie Nowy Rok zaczyna 
się godzinę po nas. Mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii spędzają Sylwestra 
w pubach lub na domówkach w gro-
nie przyjaciół. Zanim zegar wybija 
dwunastą, większość włącza radio 
lub telewizor, aby wspólnie odliczać 
ostatnie sekundy do nadejścia 
Nowego Roku. Dodatkowo miesz-
kańcy Londynu mogą udać się na 
pokaz sztucznych ogni – przy akom-
paniamencie dzwonów słynnego Big 
Bena niebo, a przy okazji ogromny 
London Eye rozbłyska setkami ko-
lorowych fajerwerków. 

O tej samej godzinie Nowy Rok 
rozpoczyna się w Hiszpanii. Oprócz 
pokazu fajerwerków w Madrycie, 
w całym kraju sylwestra świętuje się 
niezwykle hucznie. W miastach 
i miasteczkach odbywają się liczne 
fiesty z konkursami i loteriami. 
Kiedy zegary zaczną wybijać północ, 

każdy musi mieć przy sobie przygo-
towaną wcześniej paczuszkę z 12 
winogronami, zjadanymi pojedyn-
czo przy każdym wybiciu zegara. 

O trzeciej nad ranem naszego 
czasu Nowy Rok przybywa do 
Brazylii. Rokrocznie ponad 2,5 mi-
liona ludzi bierze udział w długiej 
i żywiołowej imprezie na plaży 
Copacabana. 

Charakterystyczne dla tego wie-
czoru są głośna muzyka, występy 
gwiazd estrady, ale przede wszyst-
kim temperatura kilkakrotnie wyż-
sza od naszej, pozwalająca spędzić 
na plaży dowolną ilość czasu.

Za oceanem stary rok odejdzie 
dopiero w godzinach porannych 
polskiego czasu, o godzinie 6:00 
Nowy Rok powitają nowojorczycy. 
To właśnie w tym mieście jest ob-
chodzony największy i najbardziej 
spektakularny sylwester w USA. 
Ponad milion osób pojawia się 
w tym dniu na Times Square, by 
wyczekiwać ostatniego odliczania 
w towarzystwie największych mu-
zycznych gwiazd Stanów. 
Transmitowany przez stacje telewi-
zyjne na całym świecie jest ogląda-
ny przez ponad miliard osób.

O 11:00 ostatnie miejsce na zie-
mi powita Nowy Rok. Chociaż jako 
ostatnie będą go chyba świętować 
tylko ryby i zwierzęta, ponieważ ha-
wajska wyspa Baker, o której mo-
wa jest niezamieszkała przez ludzi.

Angelika Dąbek
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Barman z butelkami 
w powietrzuM - Chodzę po mieście i widzę: 

eksplozja pomysłów 
i w natarciu młodzi. 
K - Młodość ma swoje prawa, 
jej wszystko uchodzi. 
M - Jest Galeria Młodych, 
festiwal frytkowy 
i Teatr From Poland 
dla wielu kultowy 
oraz Noc Kultury 
i Dni Częstochowy, 
i dzień zakochanych, 
i mnóstwo innych akcji czasem mało 
znanych! 
K - Przyznaję, 
coś ciągle się dzieje, 
a wtedy młodymi pęcznieją aleje, 
a w tych alejach (trochę głośne) granie 
i na placach i skwerach poetów czytanie, 
uliczne teatry, 
clowni, 
linoskoczki… 
N - To cieszy, że tyle „się dzieje”! 
M - Młodzi w natarciu 
w młodych są nadzieje, 
przykładem Motyl, 
który tu prym wodzi 
raz kury hoduje, 
raz jak juhas chodzi 
ze swymi owieczkami, 
(których redyk wodzi), 
nawet z rekinem pływa… 
K - W końcu z placu w przestworza 
wzbije się balonem. 
N - Latanie motylom przez naturę było 
powierzone. 
K - A facet z katarynką u nas się pojawi? 
M - Mówią, 
że jeden z byłych muzyków w ten sposób 
się bawi 
i kasę indywidualnie robi, 
a mówią ludziska, że już się dorobił. 
K - Na tej katarynce? 
N - Kto go wie, co on jeszcze chowa w 
swojej skrzynce? 
M - Złośliwi mówią, że tam dopalacze 
chowa, 
inni, że w skrzynce tylko wyborowa, 
jego prywatna, trochę dla kurażu. 
N - Miasto reprezentuje, 
no to ani razu! 
K - Do katarynki papuga pasuje. 
M - Ale taka papuga zaraz prowokuje 
ekologów grupę… 
K - Tresowana świnka też im nie pasuje? 
Kręcisz głową, zatem pozostał tylko 
pierścień złoty. 
N - Z tą ekologiczną sektą są same 
kłopoty! 
M - Ekspansja młodych, 
zmiany, zmiany, zmiany! 
K - Czy sądzisz, że wszyscy przyjmą to, 
uwierzą? 
Spójrz szerzej, Sokole kochany! 
jest grupa, ta ze złości sina 
na harce młodych po cichu przeklina 
dla nich w tym mieście dalej „się nie 
dzieje”. 
M - A ja mimo wszystko ciągle mam 
nadzieję! 
N - Wiem, że są tacy, którzy wszystko 
krytykują 
i sami nie wiedzą, czego oczekują. 
K - Bo malkontentów w mieście nigdy 
nie brakuje. 
M - A wielu bez narzekania – bardzo źle 
się czuje! 
K - Inni chcą prezydenta wtrącić do 
więzienia. 
N - A mają powód? 
K - Bzdurne urojenia 
i marzenia, 
że zniknie… 
M - W sumie Prezydent wespół z Miejską 
Radą 
nieźle gospodarzy. 

K - No jest taki jeden, 
który swojej twarzy 
nie chciał użyczyć jako wizytówki. 
M - Ja go rozumiem, 
bał się rodzaju fi rmówki, 
bo nie chciał, by jego lica jakoś kojarzono. 
K - Szkoda, bo wtedy publicznie by go 
oceniono. 
N - Sumując, 
to dobrze się stało, 
bo nie wiadomo, jak z taką twarzą „coś” 
by wyglądało. 
K - A sam prezydent? 
M - Energiczny, młody, 
chłopak jak się patrzy, 
który na miasta problemy zawsze trzeźwo 
patrzy. 
K - Już widzę publiki miny zadziwione 
tym, co powiedziałeś. 
M - Na utrzymaniu mam żonę! 
N - Już zaraz północ, 
do rzeczy, do rzeczy! 
K - Zaraz, jeszcze nie skończone... 
Ważne jubileusze były obchodzone. 
N - Właśnie, Mistrza Kalinina z Kusiąt… 
M - W Kusiętach nadzieje, 
stamtąd ożywczy wiatr odnowy wieje, 
przykład strefa ekonomiczna na 
Kusięckiej właśnie. 
N - Z taką logiką niech was piorun 
trzaśnie. 
K - A ludziska ciągle narzekają. 
M - Bo oni wiedzą swoje, widać tak już 
mają. 
K - Gdzie nasz kolega… 
Ten piorun to były życzenia? 
Taka forma dawniej – nie do pomyślenia! 
Wszyscy kłaniają się i składają Szanownej 
Publiczności najlepsze życzenia 
DO SIEGO ROKU!!! 
Z Trzeciej Alei dobiega śpiew 
samotnego artysty, który spontanicznie i 
bezinteresownie (chyba że mu ktoś jakiś 
grosz rzuci) swym śpiewem i szarpaniem 
strun gitary umila mieszkańcom 
naszego miasta czas. Podryguje przy tym 
ekspresyjnie i zabawnie ku uciesze dzieci i 
zdenerwowaniu spacerujących psów. 
Będzie, będzie zabawa, 
będzie się działo 
i znowu nocy będzie mało, 
będzie głośno, 
będzie radośnie 
I znowu przetańczymy razem całą noc… 
Przemawia Prezydent strzelają korki 
szampana i fajerwerki, zewsząd dobiega 
brzęk tłuczonych butelek i szczekanie 
przerażonych psów (a protestujących 
ekologów dziś brak – jakim pięknym 
widokiem byłby protestujący ekolog 
przywiązany do wystrzelonej w powietrze 
petardy). 
PS 
Z ostatniej chwili… 
M - Wiesz, zimno, dziś by się przydało, 
mieć dach nad głową. 
K - Tak, żeby na moją nową czapkę nie 
padało. 
M - Taki dach, nawet przenośny, też 
kosztuje. 
K - Może wszechmocna Unia dach nam 
podaruje. 
M - Dachu pewnie nie dadzą, ale są 
fundusze. 
K - Zatem odpowiedni wniosek 
przygotować muszę. 
M - A potem wspólnie wniosek 
podpiszemy. 
N - A my jako Miasto ten wniosek 
poprzemy. 
Niemilknące oklaski!!! 
Częstochowa Nowy Rok 2014 Zbisław 
Janikowski
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Rozmawiamy z Krzysztofem 
Drabikiem barmanem, trzy-
krotnym Mistrzem Polski, Mi-
strzem Europy, Chin i Dalekiego 
Wschodu oraz Wicemistrzem 
Pu charu Świata w sztuce flair.

Piotr Klasiński: Jakie były pana początki? 
Kiedy zaczął pan przygodę z 
barmaństwem?

Krzysztof Drabik: Zacząłem sto-
sunkowo wcześnie. Miałem wtedy 
21 lat. Od tego momentu minęło 
już 12 lat. Czy zacząłem wcześnie 
swoją przygodę z barmaństwem? 
Chyba nie... Czasami niektórzy 
barmani przychodzą do mojej 
akademii w wieku 15-16 lat. 
Oczywiście jest to sztuka flair,  
a zatem nie tylko zabawa, ale 
i gimnastyka. Gimnastyka nie ty-
le ciałem, ale też ruch sceniczny. 
W każdym razie stało się to dla 
mnie nie tyle pasją, co sposobem 
na życie. Nigdy nie myślałem, że 
moje losy potoczą się właśnie 
w ten sposób. Uważam, że każdy 
swoje życie ma zapisane w gwiaz-
dach. Ja dziękuję mojemu losowi, 
że jestem właśnie w tym miejscu.   

PK: Jak to wszystko wygląda od strony 
ekonomicznej? Czy można będąc 
barmanem zarobić duże pieniądze? Czy 
potrzebny jest jakiś wrodzony talent?

KD: Moim zdaniem każdy czło-
wiek w różnym stopniu rodzi się 
będąc potencjalnie utalentowa-
nym. Dojrzewając natomiast nie 
wszyscy potrafią odkryć te zdolno-
ści w sobie, jednak nie jest to ni-
czyja wina, bowiem to pęd życia 
nas do tego zmusza. Życie potrafi 
uciekać między palcami i niekie-
dy, gdzieś tam w ostatniej jego de-
kadzie można odnaleźć pasje. To 
też jest fajne, ponieważ obserwuję 
dojrzałych mężczyzn i kobiety, w 
wieku 60-70 lat, którzy akurat są 
w formie i wcale nie uważam, że 
wiek może być barierą. Zawsze 
podziwiałem i będę podziwiał swo-
ją babcię, która w wieku 99 lat po-
trafiła 2 razy dziennie chodzić do 
kościoła 3 kilometry. W życiu nie 
chodzi o wiek, tylko najbardziej o 
ducha konkretnego człowieka.

PK: Czyli to bardziej życiowa pasja niż 
zawód?  

KD: Tak, zdecydowanie. Bycie 
barmanem zajęło mi już jakby nie 
patrzeć pół życia. Wiadomo każdy 
kiedyś myśli o założeniu rodziny. 
Pod tym względem mi się udało, 
mam dwóch synków i żonę. 
Zarażam swoich synów moją pa-
sją, jeden ma 5, drugi 6 lat, star-
szy już wie, jak rozkładać bar i 
przygotować butelki, kiedy zabie-
ram go na pokazy.

PK: Na wszystkie pokazy, imprezy, 
konkursy nie można zabrać dzieci z 
wiadomych względów. W jaki sposób 
pan sobie z tym radzi?

KD: Cieszy mnie, kiedy syn samo-
czynnie chce ze mną  jechać. Ktoś 
powie, że to, dlatego że taty nie ma 
na co dzień w domu. Można to 
wszystko jakoś połączyć. Na nie-
które imprezy mogę zabrać sy-
nów, na inne nie. Oczywiście część 
imprez całkowicie dyskwalifikuje 
obecność dzieci, chodzi, np. o póź-
ne godziny i alkohol. Druga spra-
wa to odległości i imprezy firmo-
we, na których obecność dzieci 
byłaby co najmniej nieprofesjo-
nalna.

PK: Domyślam się, że w tym zawodzie 
jest spora konkurencja, jest wielu 
doskonałych barmanów. Jak wygląda 
rywalizacja na konkursach, czy poziom 
jest duży i trudno się przebić by zdobyć 
tytuły?

KD: Dużo zależy od sędziów, któ-
rzy bardzo dokładnie wszystko 
oceniają. Wszystko oscyluje wokół 
kierunku, w którym każdy zawod-
nik zmierza, jakie cele i granice so-
bie wyznaczył. Jak w każdym 
sporcie, uważam że mogę to uznać 
za sport, ponieważ spędzam oko-
ło 6-7 godzin dziennie trenując. 
Ktoś idzie do pracy na 8 godzin, a 
ja żongluję długo na sali „odfajko-
wując” swoje. Środowisko bar-
mańskie z roku na rok coraz bar-
dziej ewoluuje, ponieważ to się lu-
dziom podoba. Moim zdaniem du-
ża część barmanów zaczyna nie 
od tej strony, od której powinna, 
czyli od miksologii. To bardzo 
istotna dziedzina, ponieważ dobry 
barman musi dobrze kompono-
wać i kreować koktajle, a nie za-
czynać od zabawiania gości. 
Working flair w połączeniu ze 
speed roundem (czyli konkuren-
cją na szybkość) daje możliwość 
dużo szybszego przygotowania 
drinków od klasycznego podawa-
nia.  Dobry barman ma miarki w 
dłoniach, wie jak ścinać i zadła-
wiać alkohole.

PK: Czyli dobrzy barmani są poszukiwani 
przez właścicieli lokali, choćby ze 
względu na swoją dokładność i 
szybkość?

KD: Powiem tak, w wielu miej-
scach po prostu wypada być per-
fekcyjnym. Gdzieś tam na najwyż-
szych piętrach, gdzie bywałem, 
czy to były zakątki azjatyckie czy 
Europa, nie wypada być nieprofe-
sjonalnym.

PK: Jakie miejsca pan odwiedzał, patrząc 
na liczne tytuły na pewno było ich sporo?

KD: Byłem w bardzo wielu miej-
scach i pracowałem z różnymi 
ludźmi. Dla mnie najlepszym 
kontraktem nie był kontrakt w 
dalekiej Azji, czy w Dubaju choć 
jeździłem dosyć często na azja-
tyckie mistrzostwa. Od zawsze 
pasjonowały mnie klimaty 
Dalekiego Wschodu i byłem 
pod ekscytowany, kiedy mogłem 
tam jechać. Natomiast dla mnie 
najlepszym kontraktem był ten 
trzymiesięczny, na który wyje-
chałem wraz ze swoją żoną i 
dziećmi. Wyjecha liśmy do Hi-
szpanii, gdzie moja praca oscy-
lowała pomiędzy trzema różny-
mi miejscami, mogłem pogodzić 
życie rodzinne i zawodowe.

PK: Jakie ma pan plany na najbliższą 
przyszłość ?

KD: Jak najwięcej czasu chciał-
bym spędzić z rodziną. Szczególnie 
w tym okresie. Ale oczywiście nie 
zamierzam porzucić pracy. W tym 
roku dopiero do niej wróciłem po 
trzech latach przerwy. W momen-
cie, kiedy urodził się mój pierwszy 
i drugi syn, musiałem trochę cza-
su poświęcić rodzinie. Czekałem 
też na zielone światło od swojej żo-
ny, które dostałem, gdy synowie 
poszli do przedszkola. Wróciłem w 
tym roku. Ktoś może powiedzieć, 
że 13 konkursów to dużo, ja nato-
miast sądzę, że ponad 20 konkur-
sów pozwala wejść w rutynę. 
Umożliwia to dobre przygotowanie 
kondycyjne i psychiczne. 
Odporność na stres jest dosyć 
ważna.

PK:  Jaka jest różnica pomiędzy 
występem na konkursie, a pokazem 
barmańskim takim jaki miał miejsce w  
CH AUCHAN?

KD:  Wszystko jest zupełnie in-
ne. Większa swoboda jest na po-
kazach, mogę sobie na więcej po-
zwolić. Na konkursach to rywa-
lizacja i to także prezentowanie 
wyższego poziomu technicznego. 
Na zawodach występują osoby 
ze światka, które od dawna już 
się tym zajmują, jako sędziowie  
czy zawodnicy. To także wpływa 
na tzw. show i kreatywność pod-
czas występu. Różnią się także 
pewne układy programowe, któ-
re prezentuję.

PK: Czy występom towarzyszy zatem 
stres?

KD: Tak, lubię go nawet budować, 
ponieważ on mnie mobilizuje, a 
widzowie to czują i pokaz jest bar-
dziej autentyczny.

PK: Czy ma pan jakieś inne pasje?
KD: Tak, dużo podróżuję. Lubię 
sporty ekstremalne i wspinaczkę 
wysokogórską. Staram się jak 
najczęściej być w górach. Marzę o 
zdobyciu Mount Everest, a ostat-
nio byłem na Kaukazie.

PK: A czy zdarzały się panu kiedyś 
wpadki? Może potłukł pan jakaś butelkę 
drogiego alkoholu ?

KD: Oczywiście, zdarzają mi się 
błędy. Kiedyś potłukłem butelkę 
francuskiego Godeta o wartości 3 
tysięcy złotych...

PK: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
KD: Dziękuję również. Zainte re-
sowanych sztuką barmańską za-
praszam też na moją stronę www.
speedbar.pl  
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Kapelusze mają 
duszę…

Mikołajki w „Żeromskim”

Zespół Szkół im. Stefana 
Żeromskiego w Częstochowie 
rozpoczął we wtorek 10 grudnia 
cykl spotkań pt: „Kulinarne przy-
gody”.  Pierwszym zaproszonym 
gościem był mistrz kuchni hi-
szpańskiej i, śródziemnomorskiej 
oraz prekursor kuchni moleku-
larnej – JUAN SALVADOR 
HERNNANDEZ TOVAR. 

Spotkanie z młodzieżą rozpo-
czął od przygotowania  dania 
kuchni hiszpańskiej, Tortilli. 
Prze pyszny smak samej potrawy 
w wykonaniu świetnego kucha-

rza, który przez cały czas opowia-
dał o swojej Ojczyźnie był nie la-
da atrakcją dla widowni. Po hi-
szpańskim daniu przyszedł czas 
na pokaz nowoczesnych metod 
gotowania przy użyciu syfonu  
kuchennego, dzięki któremu w 
ciągu kilku sekund mogliśmy de-
lektować się  smakiem pistacjo-
wego biszkoptu. Na sam koniec 
spotkania kucharz Juan, uczest-
nik między innymi Festiwalu 
Sztuki Kulinarnej „ Aleja Dobrego 
Smaku” zostawił prawdziwą ku-
linarną perełkę. Otóż pokazał 

młodzieży zasady funkcjonowa-
nia kuchni molekularnej . I tak 
ręką prawdziwego mistrza po-
wstawały przeróżne, wyselekcjo-
nowane smaki. Dodatkową 
atrakcją dla młodzieży była moż-
liwość praktycznego uczestni-
ctwa w pokazie, dzięki czemu mo-
gli oni pod okiem mistrza wyko-
nywać wszystkie elementy proce-
su gastronomicznego. Tak więc, 
jeśli ktoś chciałaby zasmakować 
kuchni hiszpańskiej w wykona-

niu naszej młodzieży zapraszamy 
do  szkoły. Było to dopiero pierw-
sze spotkanie z całego cyklu, kto 
będzie naszym następnym goś-
ciem? To na razie słodka tajemni-
ca autorów spotkań, nauczycieli 
przedmiotów gastronomicznych 
Krzysztofa Przysuszyńskiego, 
Ewy Śliwakowskiej i Anny Wosik. 
Pozostaje nam już tylko zaprosić 
wszystkich  na następne spotka-
nie w naszej pracowni gastrono-
micznej.

 Częstochowa, dnia 10.12.2013

TYMCZASEM W ŻEROMSKIM……

Któż z nas nie czekał w dzieciństwie na staruszka 
w czerwonym kubraczku? Kto nie wierzył w baj kę 
utkaną z fantazji, pełną cudów i niezwykłych modyfi-
kacji? Gdyby przeprowadzić ranking na najsłynniejsze 
postacie z popkultury, okazałoby się, że wizerunek 
przybysza z bieguna północnego w spiczastej czapecz-
ce jest wymieniany przez dużych i małych. Współczesny 
wizerunek św. Mikołaja ukształtował się w Ameryce 
w XIX w. Dzięki potędze amerykańskiej popkultury 
obrzędowość związana ze św. Mikołajem rozpowszech-
niła się na całym świecie, w tym w Polsce.

Młodzież z kółka teatralnego działającego w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. 
Żeromskiego, wierna tym obyczajom, przygotowała miko-
łajki dla dzieci.

Oczekiwaną przez maluchy uroczystość otworzyła in-
scenizacja bajki „Kopciuszek”, ciepło przyjęta przez małą 
publiczność. Później były pląsy na parkiecie, wspólna na-
uka krótkich układów choreograficznych i wreszcie wizy-
ta św. Mikołaja. Nie każdy maluszek był ufny względem te-
go Brodacza, ci odważniejsi, odbierając  paczki, prowadzi-
li z przybyszem rozmowy, mniej odważni -pragnąc co praw-
da paczek, zapierali się nogami i kurczowo trzymali za rę-
ce swoje mamy. Po tym teście odwagi pozostało zapoznać 
się z zawartością prezentu, rozpakować słodycze i po-
uśmiechać się do fotoreporterów.

Te dzieci, które uwielbiają zdobić swoje buzie rysun-
kami i „tatuażami”, mogły to uczynić przy odpowiednio 
przygotowanym do tego celu stoliku. Inne maluchy kon-
tynuowały zabawę z młodzieżą, ciekawscy z bliska przy-
glądali się bogatej scenografii. Na ten moment byliśmy 
jakby poza czasem rzeczywistym, wciągnięci w radość 
małych dzieci.

Dumni jesteśmy z naszych artystów, którzy młodszym 
kolegom poświęcili cały dzień. Pierwszy występ odbył się 
rano w Szkole Podstawowej Nr 49 przy ulicy Jesiennej 42 
i był niespodzianką przygotowaną dla zaprzyjaźnionej 
szkoły. Cieszymy się, że godziny prób, kompletowanie ko-
stiumów, gromadzenie rekwizytów, wykonywanie sceno-
grafii, miały swój finał w tym magicznym dniu. Inscenizacja 
ubogacona została o wykonywanie muzyki na żywo. Na 
keyboardzie zagrała pani Joanna Pijet, a na gitarze Monika 
Włodarczyk.

Mamy nadzieję, że tą grudniową porą, w tym codzien-
nym pośpiechu, w natłoku spraw i zajęć, dostarczyliśmy 
miłych wrażeń dzieciom, młodzieży, dorosłym  i nam sa-
mym.

Opiekunki kółka teatralnego :
Sylwia Urbaniak
Joanna Kramer

Agnieszka Gruszka

Obsada:
Narrator - Patrycja Rataj
Kopciuszek - Dagmara Zolińska
Książę - Bartosz Sołtysik
Macocha/Trębacz - Martyna Pieńczykowska
Siostra I - Agnieszka Korzeniec
Siostra II - Anna Trukawka
Posłaniec/Ojciec - Tobiasz Czerwik
Wróżka - Katarzyna Starczewska
Koty - Patrycja Kocimska/Anna Łygaś
Śpiew - Klaudia Borkowska
Akompaniament - Joanna Pijet, Monika Włodarczyk

Podczas Festiwalu Hair & Beauty Show w Sosonowcu, 
który odbył się 23.11.2013r. uczennice klasy III i IV 
Technikum Usług Fryzjerskich wzięły udział w paradzie 
szkół fryzjerskich. Reprezentowały Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Częstochowie, gdzie pod okiem nauczy-
cielek uczących je praktycznej nauki zawodu przygoto-
wały spektakl zatytułowany „Kapelusze mają duszę”. 

Motywem przewodnim przedstawienia były nakrycia 
głowy w postaci czapek, kapeluszy i toczków, zaprojek-
towanych i wykonanych przez uczniów klas II, III, IV 
TUF oraz II i III ZSZ odbywających praktyki zawodowe 
w CKP. Nakrycia głowy wykonano z włosów natural-
nych. Dodatkowym elementem zdobniczym był cienki 
drut na którym wspierały się warkocze i plecionki z wło-
sów modelek.

Uczennice klasy III i IV Technikum Usług Fryzjerskich 
występujące w roli modelek dumnie prezentowały wy-
konane przez siebie kapelusze i podbiły serca publicz-
ności. Filmik z występem można obejrzeć na stronie: 
www.ckp.czest.pl

Na zdjęciu: Anna Ko tas, 
Patrycja Wy wiał, Malwina 
Kleszcz oraz Edyta Po rę-
bińska z klasy IV Technikum 
Usług Fryzjerskich z Że rom-
skiego oraz Klaudia Tałaj 
z klasy III ZSZ z Reymonta.

Redakcja Żeromskiego



8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 GRUDNIA 2013 SZKOŁY

17 grudnia 2013 roku był niezwykłym dniem 
w I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego. Obyło się wtedy wyjątkowe świę-
to, a mianowicie obchody 90. rocznicy urodzin 
Ludmiły Marjańskiej – wybitnej poetki oraz ab-
solwentki I LO. 

W murach szkoły zgromadziło się nie tylko grono 
pedagogiczne i uczniowie. Obecni byli m.in. przed-
stawiciele wielu częstochowskich placówek kultu-
ralnych, absolwenci, emerytowani dyrektorzy i na-
uczyciele, przyjaciele I LO oraz samej Ludmiły 
Marjańskiej. Gościem honorowym była córka poet-
ki pani Maria Marjańska-Czernik. 

Pierwsza część spotkania odbyła się na dziedziń-
cu szkoły. Podczas gromadzenia się gości słychać 
było melodie grane przez Orkiestrę Dętą Gminy 
Żytno oraz Orkiestrę Dętą Gminy Kłomnice. 
Najważniejszym elementem spotkania było zapre-
zentowanie tablicy pamiątkowej poświęconej 
Ludmile Marjańskiej. Została ona ufundowana 
przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO 
im. J. Słowackiego „Z tradycją w XXI wieku”. Tuż 
po odsłonięciu tablicy (czego dokonali: córka poet-
ki oraz wiceprezydent Częstochowy Przemysław 
Koperski), została ona poświęcona przez księdza 
Wojciecha Pelczarskiego. 

Następnie goście udali się do sali widowiskowej I 
LO, gdzie zostali uroczyście przywitani przez dyrek-
tora I LO - Agnieszkę Henel. Niektórzy z przybyłych 
chętnie zabrali głos i podzielili się z publicznością 
swoimi refleksjami związanymi z Ludmiłą 
Marjańską. Jako pierwsza wypowiedziała się córka 
poetyki - Maria Marjańska-Czernik. Następnie 
przemawiali: wiceprezes Absolwentów i Przyjaciół I 
LO – Urszula Zaleska, Tadeusz Żesławski - wiceku-
rator Śląskiego Kuratorium Oświaty, absolwentka 
i przyjaciółka szkoły prof. AJD Elżbieta Hurnik, od-
czytano także list napisany przez nieobecną poseł 
Jadwigę Wiśniewską. Swoimi wspomnieniami po-
dzielili się również: kustosz muzeum w Sandomierzu, 
przyjaciel Ludmiły Marjańskiej - Jerzy Krzemiński 
oraz legendarna polonistka I LO, a także długolet-
nia przyjaciółka Ludmiły Marjańskiej - Maria 
Nasińska. 

Powszechne wzruszenie towarzyszyło obejrzeniu 
przepięknej prezentacji multimedialnej przedsta-
wiającej zarys życia Ludmiły Marjańskiej. Była ona 
wzbogacona o fragmenty utworów poetki oraz pry-
watne fotografie, co spotęgowało intymny wydźwięk 
chwili.W trakcie prezentacji zebrani w sali widowi-
skowej mogli także usłyszeć głos Ludmiły 
Marjańskiej uwieczniony w audycji polskiego radia. 
Spotkanie dopełniła sztuka przygotowana przez ko-
ło teatralne uczniów I LO. Młodzież przygotowała 
spektakl (w reżyserii Marka Ślosarskiego), którego 
scenariusz oparto na tekstach poetki. 

Ludmiła Marjańska urodziła się 26 grudnia 1923 
roku w Częstochowie. Była uczennicą żeńskiego 
gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Ze względu 
na wybuch wojny miała kontynuować edukację na 
tajnych kompletach. W 1942 roku zdała maturę. 
Poetka zadebiutowała w 1953 roku. Kilka lat póź-
niej ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Oprócz pisania utworów lirycznych 

oraz powieści Ludmiła Marjańska redagowała au-
dycje poetyckie w Polskim Radiu oraz tłumaczyła 
dzieła literatury angielskiej. Przez trzy lata artystka 
była prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Poetka zmarła w 2005 roku w Warszawie.

Ludmiła Marjańska była bardzo związana z ro-
dzinnym miastem oraz I LO. Niejednokrotnie 
uczestniczyła w ważnych momentach dla szkoły. 
Brała udział m. in. w Zlotach Rodziny Szkół im. 
Juliusza Słowackiego oraz odsłonięcia popiersia 
wieszcza. Poetka dała się zapamiętać jako niezmier-
nie ciepła i przyjazna osoba. Wyróżniało ją poczu-
cie humoru oraz dystans do rzeczywistości. Bardzo 
ceniła sobie innych ludzi, była pełna życia, uwiel-
biała podróże… 

Przybyli goście mogli obejrzeć wystawę poświęco-
ną poetce oraz zwiedzić szkołę. Warto zauważyć, że 
była to uroczystość inaugurująca cykl spotkań kul-
turalnych poświęconych Ludmile Marjańskiej. 

Niewątpliwie jest to jedno z istotniejszych wyda-
rzeń w historii I LO, szkoły, w której tak intensyw-
nie szanuje się wszelkie tradycje. Tego dnia można 
było odnieść wrażenie, że Ludmiła Marjańska jest 
obecna pośród licznie zgromadzonych gości. Natłok 
wspomnień, fotografii oraz cytatów poetki wypełnił 
każdy szkolny zaułek. Wydaje się, że wyjątkowa ab-
solwentka I LO Ludmiła Marjańska zupełnie świa-
domie napisała: „Słowa żyją dłużej niż człowiek, 
który je wypowiedział”, gdyż na zawsze pozostanie 
w sercach swoich przyjaciół, ale także zupełnie ob-
cych osób, które oczarowała swoją poezją…

Marta Kąsiel IIIa

Wrocławskie zmagania z polszczyzną

Finał Ogólnopolskiego Konkursu 

Ojczyzny Polszczyzny

90. rocznica urodzin Ludmiły Marjańskiej„Słowa żyją dłużej niż człowiek, który je wypowiedział”

W hołdzie Ludmile Marjańskiej

Moja radość, kiedy dowiedzia-
łam się, że pojadę do Wrocławia 
na Finał Konkursu Ojczyzny 
Polszczyzny, była ogromna. 
Ucieszyłam się jednak jeszcze 
bardziej, kiedy dostałam pro-
gram. Teraz, kiedy jest po wszyst-
kim, mogę powiedzieć, że się nie 
zawiodłam. Przeciwnie! Kilka rze-
czy pozytywnie mnie zaskoczyło. 
Sam wyjazd do Wrocławia był na-
grodą dla wszystkich finalistów. 
Luksusowy hotel, pyszne jedze-
nie, przyjazny plan dnia i dobra 
organizacja – czego chcieć więcej?

Spodziewałam się wysokiego 
poziomu wykładów i warsztatów, 
jednak nie sądziłam, że będą aż 
tak ciekawe. Szczególnie zachwy-
cona byłam pierwszego dnia. 
Wówczas wrażenie zrobił na mnie 
wykład profesora Bogusława 
Bednarka, który na wstępie przy-
jemność ujrzenia zgromadzonych 
uczestników porównał barwnie 
do przyjemności, jaką odczuwa 
tygrysica, wbijając zęby w poślad-
ki gazeli. Również pierwszego 
dnia odbyły się warsztaty profeso-
ra Krzysztofa Grębskiego. 
Dotyczyły między innymi artyku-
lacji i modulacji głosu. Sam pan 
Grębski okazał się jednym z 
najsympatyczniejszych ludzi, ja-
kich przyszło mi spotkać.

 Podczas warsztatów i 
wykładów, podczas posiłków i 
czasu wolnego, wciąż zadziwiało 
mnie jedno zjawisko. Pochodzący 
z całej Polski (i nie tylko, bo także 

ze Lwowa) uczestnicy odnosili się 
do siebie bardzo serdecznie. 
Atmosfera była wyjątkowa, nie 
odczuwało się w ogóle rywalizacji.

Nie znaczy to jednak, że finał był 
sielanką. Wciąż musieliśmy 
przejść przez dwie części konkur-
su. Pisemną wspominam jako mę-
czarnię intelektualną. Test był na-
prawdę trudny. Część ustna rów-
nież stanowiła męczarnię, mającą 
sprawdzić naszą odporność na 
stres. Wylosowany utwór należało 
zinterpretować przed jury, w któ-
rym zasiadał między innymi sam 
profesor Jan Miodek. Sama myśl 
o wygłaszaniu jakiejkolwiek mowy 
przed tą (niezmiernie co prawda 
sympatyczną) osobistością mogła 
przyprawić o różne dolegliwości. 
Mimo stresu atmosfera pozostała 
jednak cudowna.

Przed ogłoszeniem wyników 
profesor Miodek wielokrotnie 
podkreślał, że poziom był bardzo 
wysoki. Przyznane zostało miej-
sce pierwsze, dwa równorzędne 
drugie miejsca oraz jedno wyróż-
nienie. Każdy jednak czuł się zwy-
cięzcą. Wszystko, co później, dzia-
ło się szybko. Autografy, gratula-
cje, pożegnania i żal, że te trzy dni 
minęły tak szybko. Z Wrocławia 
przywiozłam wiele ciepłych wspo-
mnień, nowe znajomości, 
„Słownik polsko@polski” oraz 
świeżo zaszczepioną miłość do sa-
mego miasta, której nie mógł 
zwalczyć nawet dokuczliwy wiatr.

Magdalena Czapla IIIb

19.12.2013r. o godz. 16.00 
w Muzeum Częstochowskim 
miało miejsce wręczenie nagród 
laureatom Powiatowego Konkur-
su Literackiego i Recytatorskiego 
im.Ludmiły Marjańskiej.

To już ósma edycja tego konkur-
su, którego pomysłodawcą jest 
I LO im. J.Słowackiego  w Czę sto-
chowie. Ogłoszeniu werdyktu to-
warzyszyły prezentacje laureatów 
pierwszych miejsc a także występ 
koła teatralnego z I LO.

Lista laureatów konkursu 
literackiego

I m. Weronika Kowalik z VII LO 
im. M. Kopernika

II m. Jan Ignacy Nowicki z I LO 
im. J. Słowackiego

III m. Marta Stala z I LO im. J. 
Słowackiego

wyróżnienie - Dominik Majczak z 
LO w Koniecpolu

oraz nagroda specjalna - Alicja 
Grudzińska z I LO im. J. 
Słowackiego

Lista laureatów konkursu 
recytatorskiego

I m. Agnieszka Haziak z VII LO 
im. M. Kopernika

II m. Kinga Suchańska z I LO im. 
J. Słowackiego

III m. Martyna Podgórska z II LO 

im. R. Traugutta
wyróżnienia:
Oskar Krawczyk z I LO im. J. 

Słowackiego
Tomasz Pietrasik z VII LO im. M. 

Kopernika
Katarzyna Radło z I LO im. J. 

Słowackiego
Agnieszka Siedlak z Liceum 

Plastycznego

Lista laureatów konkursu 
poezji śpiewanej

I m. Aleksandra Nazimek z IX LO 
im. C. K. Norwida

II m. Patrycja Sawicka z I LO im. 
J. Słowackiego

II m. Katarzyna Werecka z IV LO 
im. H. Sienkiewicza

III m. Klaudia Kozioł z VII LO im. 
M. Kopernika

Sponsorami nagród dla 
wszystkich laureatów byli:

Urząd Miasta Częstochowy
Stowarzyszenie Absolwentów i 

Przyjaciół I LO 
im.J.Słowackiego Z tradycją 
w XXI wieku

Rada Rodziców I LO 
im.J.Słowackiego

Teatr im.A.Mickiewicza w 
Częstochowie

Ośrodek Kultury Filmowej w 
Częstochowie
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,,Podróżowanie po Europie 
z komiksami”

TECHNIK NA MEDAL

Zespół Szkół Samochodowo 
Budowlanych w Częstochowie 
utrzymuje ścisłą współpracę 
z zakładami i firmami z branży 
samochodowej z terenu całej 
Polski. Przykładem jest współ-
praca z ORLEN OIL sp.      z o.o., 
któ ra wchodzi w skład koncernu 
paliwowego Orlen. Nasza szkoła 
jest jedyną placówką w Polsce 
utrzymującą stały kontakt z tą 
firmą. Każdego roku na zaprosze-
nie dyrektora ZSSB Jacka 
Grzegorzewskiego naszą szkołę 
odwiedza pan Arkadiusz Cyran - 
Specjalista ds. Techniczno-
Handlowych działu Motoryzacji. 
Pracownik ORLEN OIL szkoli 
uczniów z zakresu właściwości 
i prawidłowego doboru materia-
łów smarnych,  w ciekawy sposób 

WSPOŁPRACA Z ORLEN OIL
wyjaśnia młodzieży kwestie zwią-
zane z doborem odpowiednich 
olejów. Pan Cyran udostępnia 

również materiały szkoleniowe, 
które są wykorzystane przez na-
uczycieli na lekcjach przedmio-

tów zawodowych. Tegoroczne 
spotkanie zorganizowali nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych: 

mgr inż. Jarosław Jaśkiewicz 
i mgr inż. Małgorzata Wolna. 

M. Wolna

W  listopadzie 2013 roku gościliśmy w 
Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych  
nauczycieli i uczniów ze Słowacji, Włoch i 
Węgier w ramach projektu „ Podróżowanie po 
Europie z komiksami,” realizowanego dzięki 
środkom unijnym programu „Uczenie się 
przez całe życie” Comenius Partnerskie 
Projekty Szkół.  

Projekt polega na tworzeniu przewodnika 
turystycznego w formie komiksów. Uczniowie 
konstruują historyjki obrazkowe za pomocą 
kreatorów komiksowych. Pracujemy na  plat-
formie eTwinning i wykorzystujemy jej narzę-
dzia do komunikacji oraz przedstawiania pro-
duktów naszej pracy. Szkoły partnerskie  
przygotowują  również swoje prezentacje  z ko-
miksami i filmami o tematyce zawartej w każ-
dym rozdziale przewodnika. 

Każdy rozdział przewodnika pokrywa się z 
wizytą w kraju partnerskim. Pierwszy rozdział 
zatytułowany „Życie” został  przedstawiony 
podczas wizyty w Polsce. Obejrzeliśmy prezen-
tacje, które zawierały mówiące awatary, filmy 
oraz komiksy na temat kuchni narodowej, 
tradycji, zwyczajów, świąt narodowych oraz 
kosztu utrzymania w naszych krajach.

Nasze wspólne zadania projektowe obejmo-
wały zbieranie dokumentacji do przewodnika 

turystycznego podczas zwiedzania miejsc 
związanych z kulturą, tradycją i historią. 

Odwiedziliśmy Kraków oraz kopalnię soli w 
Wieliczce.  Kopalnia wraz ze swoimi solnymi 
korytarzami oraz unikalnymi rzeźbami, zrobi-
ła ogromne wrażenie na naszych gościach. 
Wyjazd do Olsztyna oraz Zrębic obejmował 
zwiedzanie ruin zamku, przejażdżkę po okoli-
cy specjalnym pojazdem: folwarczną ciuchcią, 
zabawy sportowe i regionalne oraz  posiłek re-
gionalny.  Odbyliśmy magiczną podróż, którą 
zachowamy w pamięci i  utrwalimy na wspól-
nych fotokomiksach.  

Wizyta w Polsce była wypełniona  wspólny-
mi zadaniami,  spotkaniami oraz zwiedza-
niem, od rana do późnego wieczora. Należy 
podkreślić rolę, jaką pełnili nasi uczniowie, 
którzy  towarzyszyli swoim  kolegom z part-
nerskich szkół i służyli  pomocą. Wiemy, że 
nawiązały się między nimi prawdziwe przyjaź-
nie, które z pewnością  będą kontynuowane

W kwietniu 2014 roku odwiedzimy naszą 
partnerską szkołę w Rionero we Włoszech i  
przedstawimy drugi rozdział przewodnika, pt: 
„Pokaż i podziel się.” Podczas spotkania omó-
wimy tematy związane z  atrakcjami  tury-
stycznymi, klimatem, przyrodą oraz  ochroną 
środowiska. Następne wizyty odbędą się na 
Węgrzech,  jesienią 2014  i na  Słowacji w ma-
ju 2015. Podczas tych spotkań  przedstawi-
my: w  trzecim rozdziale zatytułowanym 
„Zabawa i nauka”- rozrywkę, prawo, znanych 
ludzi oraz w czwartym rozdziale pt: 
„Mieszkańcy” - budownictwo, sylwetkę typo-
wego Polaka, Słowaka, Węgra, Włocha oraz 
zatrudnienie. Każdy rozdział obejmuje ważny 
aspekt  życia współczesnego człowieka, jedno-
cześnie odkrywając  podobieństwa i różnice 
między  naszymi  krajami.

Sosnowska

W październiku wyjechała na staż dru-
ga grupa uczestników projektu „Technik 
na medal”.  Tym razem w projekcie 
uczestniczyło 9 uczniów z Technikum 
Budowlanego i 11 z Technikum 
Samochodowego. W trakcie wyjazdu 
opiekowali się nimi nauczyciele ZSSB: 
Bogusław Kurzelowski i Dariusz Zalas. 
Wyjazd to ogromna szansa na lepszą 
przyszłość. Uczniowie pracowali w profe-
sjonalnych zakładach  budowlanych 
i mechanicznych, uczyli się języka oraz 
mieli szansę poznać kulturę naszego za-
chodniego sąsiada. Przede wszystkim 
jednak zwiększyły się ich kwalifikacje za-
wodowe. Poznali organizację pracy 
w Niemczech w odpowiedniej branży 
(przebieg wykonywania prac, narzędzia, 
przepisy BHP, kodeks pracy) oraz nowo-
czesne technologie stosowane w niemie-
ckiej motoryzacji i budownictwie. 

Uczniowie TS zdobyli praktyczne 
umiejętności, np. z zakresu kontroli elek-
trycznych połączeń i systemów w pojeź-
dzie, sprawności części mechanicznych, 
diagnozowania usterek itp. Z kolei ucz-
niowie TB podnieśli kwalifikacje z zakre-
su wykonywania m.in. prac ciesielskich, 
posadzkarskich, sztukatorstwa, wyko-
nywania jastrychów, izolacji termicznej 
i akustycznej. 

Wyjazd do Niemiec to nie tylko praca. 
Uczniowie zwiedzili Poczdam i Berlin, 
podnośnię statków w Niederfinow oraz 
Bad Freienwalde - najstarsze uzdrowisko 
w Marchii Brandenburskiej; zapoznali 
się także z organizacją Urzędu Pracy 
w Niemczech, przełamywali bariery języ-
kowe, uczyli radzić sobie w stresujących 
sytuacjach.

Nad prawidłowym przebiegiem stażu 
czuwała cały czas Dyrekcja ZSSB. W dru-
gim tygodniu października na wizytę mo-
nitorującą dyrektor Jacek Grzegorzewski 
oddelegował kierownika szkolenia prak-
tycznego - Tomasza Jakubczaka oraz ko-
ordynator projektu Marzenę Śledź. 
Uczniowie byli zadowoleni z odbywanej 
praktyki, a pracodawcy chwalili umiejęt-
ności naszych uczniów. Pracownicy 
VFBQ - naszego niemieckiego partnera - 
zadbali o wysoką jakość realizacji stażu 
na każdym poziomie.

Uczniowie ukończą projekt z komple-
tem dokumentów potwierdzających ich 
udział w stażu, a w grudniu odbędzie się 
konferencja podsumowująca cały pro-
jekt. Wszyscy uczestnicy otrzymają cer-
tyfikat Europass Mobilność, który być 
może stanie się przepustką do lepszego 
życia.

M. Śledź



10. PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 GRUDNIA 2013 SZKOŁY

„BajkiI materiałowe dla najmłodszych dzieci”

Od roku szkolnego 2013/2014  
VI Liceum Ogól nokształcące we 
współpracy z Insty tutem Chemii 
na Aka demii Jana Długosza 
w Częstochowie realizuje pro-
jekt dydaktyczny “Chemia w do-
świadczeniach”. 

Pomysłodawcą i koordynato-
rem działań jest nauczyciel che-
mii pan Adam Makówka, który 
opracował formę współpracy 

z pracownikami wyższej uczel-
ni. Zajęcia na AJD odbywają się 
cyklicznie, raz w miesiącu, w la-
boratorium chemicznym, w wy-
miarze dwóch godzin lekcyj-
nych. Projekt kierowany jest do 
uczniów klas I, II i III zaintere-
sowanych naukami przyrodni-
czymi i zdających na maturze 
chemię w zakresie rozszerzo-
nym. Celem tego projektu jest 

przybliżenie młodym ludziom 
charakteru pracy w murach 
wyższej uczelni oraz pogłębianie 
ich wiadomości i umiejętności 
z zakresu tego przedmiotu. 
Młodziez bardzo chętnie bierze 
udział w zajęciach organizowa-
nych przez Instytut, ponieważ 
ma możliwość przeprowadzania 
doświadczeń w profesjonalnym 
laboratorium.

 VI LO im. J. Dąbrowskiego na Gali 
Częstochowskiego Wolontariatu. „Chemia w doświadczeniach”

W piątek 22 listopada 2013 
roku  w Muzeum Monet Jana 
Pawła II przy ul. Jagielońskiej  
w Częstochowie, odbyła się 
się Gala Częstochowskiego 
Wolontariatu połączona z ob-
chodami 20-lecia działalno-
ści Stowarzyszenia Wzajem-
nej Pomocy „Agape”. Patro-
nat honorowy nad uroczy-
stością objął Krzysztof Maty-
jaszczyk Prezydent Miasta 
Często chowy.

Podczas Gali zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia  w Kon-
kursie „Barwy Częstochowskiego 
Wolontariatu”. 

Konkurs obejmował IV 
kategorie:

 Kategoria I Wolontariat 
do 25 roku życia 

 Kategoria II Wolontariat 
powyżej 25 roku życia 

 Kategoria III Koordynator 
Koła Wolontariatu 

 Kategoria IV Wolontariat 
Grupowy. 

Konkurs był okazją do wyraże-
nia wdzięczności wolontariuszom 
indywidualnym, koordynatorom 
szkolnych kół wolontariatu i gru-
pom wolontariuszy, którzy na co 
dzień ochoczo poświęcają swój 
czas, aby bezinteresownie poma-
gać innym i wspierać rozwój wo-
lontariatu w naszym mieście. W 

gronie osób wyróżnionych  w 
Kategorii I znalazła się uczennica 
naszej szkoły Kasia Ziemińska. 

Tegoroczne „Barwy Często-
chowskiego Wolontariatu” poka-
zały wielobarwność działań spo-
łecznych i aktywność często-
chowskich wolontariuszy, którzy 
między innymi na co dzień odwie-
dzają osoby chore, pacjentów 
szpitali, pensjonariuszy domów 
pomocy społecznej, pomagają 
dzieciom uczęszczającym na za-
jęcia do świetlic środowiskowych,  
wspierają organizację zbiórek 
żywności, festynów i innych akcji 
społecznych. 

Gratulacje dla Kasi.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy 
Małgorzata Banaś  

W październiku uczennice VI LO 
uczestniczyły w realizacji projektu 
„Bajki szyte grubymi nićmi” pod 
opieką pani Iwony Tutak. 
Organizatorem warsztatów litera-
cko-plastycznych był Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie, pro-
jekt dofinansowało Centrum 
Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego w Częstochowie. 

Głównym celem warsztatów lite-
racko-plastycznych było rozbu-
dzanie wyobraźni i wspomaganie 
potencjału twórczego młodzieży 
oraz zwrócenie uwagi na potrzebę 

kontaktu z książką.
Ciekawym doświadczeniem 

podczas pierwszego spotkania  by-
ła nauka podstawowych umiejęt-
ności potrzebnych do   korzystania 
z maszyny do szycia. Dziewczęta  
obejrzały kolekcję książeczek ma-
teriałowych ze zbiorów prywatnych 
oraz dokonały wyboru materiałów 
tekstylnych i pasmanteryjnych do 
swoich  autorskich książeczek.

W ramach projektu odbyło się 
pięć spotkań warsztatowych, pod-
czas których powstawały  książki 
materiałowe dla najmłodszych 
dzieci zaprojektowane według 

własnych projektów ich autorek.
26 listopada 2013r. odbyło się 

zakończenie zajęć. Mogliśmy po-
dziwiać pomysłowość i oryginal-
ność wykonania bajek, które wzbo-
gacą księgozbiór biblioteki dziecię-

cej i sprawią na pewno dużą radość 
maluchom.

Wszyscy uczestnicy projektu 
otrzymali podziękowania i na-
grody za autorskie książeczki 
materiałowe. 
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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

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO” 
– REMONTY TANIO!!!

 malowanie; 
 kafelkowanie; 
 hydraulika; 
 wymiana drzwi

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

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

 Skup za gotówkę RTV, złota, 
Audio-Video, Foto, 
komputerów.
 Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

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

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

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

POŻYCZKI

UBEZPIECZENIA

 

ZDROWIE

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień 

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia 

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

DERMATOLOGIA

GABINET DERMATOCHIRURGII 
ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ  
lek. Kinga Nicer  
spec. dermatolog-wenerolog  
& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma) 
• bezoperacyjne usuwanie  

zmarszczek (Botox, Surgiderm);  
• biorewitalizacja skóry; 
• mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu 

(Surgilift); 
• modelowanie ust (Surgilips);  
• peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling 

migdałowy i inne); 
• mikrodermabrazja diamentowa; 
• leczenie nadpotliwości (Botox),    

lipoterapia 
LASEROTERAPIA

– trwałe usuwanie zbędnego 
owłosienia (nogi, bikini, pachy, wąsik)

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie
DERMATOCHIRURGIA 

• plastyczne usuwanie zmian skórnych
 • zamrażanie brodawek;  
• leczenie wrastających paznokci; 
• obliteracja żylaków i drobnych naczyń
• wideodermatooskopia komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

ul. Dekabrystów 33,  paw. 42,
pon. 16 – 18, śr. 17 – 19, 

tel. 606 394 856, 34 328-54-18, 
www.nicer.pl

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

TRANSPORT
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USŁUGI POGRZEBOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI 
POGRZEBOWE

KUPON
na  bezp łatne  og łoszenie

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 
pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska. 2008 
r. Do wprowadzenia. Działka 1150 m2 szer. 44 m, 
zagospodarowana, garaż na 2 auta z kanalizacją, 
bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do 
wprowadzenia. Ewentualnie wynajmę firmie lub 
osobie prywatnej, inne propozycje. 
Tel. 693 626 999

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

SPRZEDAM PILNIE!
Działka budowlana pow. około 900 m2

Cena 69 000 PLN (obniżona od wiosny 
ze 100 000 PLN)

Szerokość - 36 m, położona przy drodze 
asfaltowej.

Media w ulicy (woda, energia elektryczna, 
gaz, telefon)

Miejscowość: Marianka Rędzińska, 
ul. Kwiatowa, gm. Rędziny.
Zgłoszenia bezpośrednio do 

właściciela: Tel. 34 322 53 81

— WY NAJMĘ —
Wynajmę lokal 52 m2 w pobliżu klasztoru, po 
generalnym remoncie (woda, siła) nadający się na 
produkcję lub usługi. Tel. 34 / 322 39 74
Wynajmę nową halę 150 – 200 m2 . Warunki UE. 
Może być z garażem na dwa auta, ogrzewane. 
Lisiniec – Grabówka. Inne propozycje. 
Tel. 693 626 999 

Żwirownia – piaskownia 1,82 ha w Działoszynie. 
Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pełna 
dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne 
propozycje. OKAZJA! Tel. 693 626 999
DO WYNAJĘCIA lokale użytkowe w III Alei NMP: 
• 62 m2, 1 piętro, budynek frontowy, ogrzewanie, 
wejście z bramy;  • 8,5 m2 1 piętro, bud. front., 
ogrzew., wejście z bramy;  • 86 m2 (4 pomieszcz.), 
ogrzew. gaz., wejście od podwórka;  • 84 m2 (4 
pom.), ogrzew., wejście od podwórka; • 18 m2 
ogrzew., wejście od podwórka. 
Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

NAUKA
— NAUKA – KOREPETYCJE —

Korepetycje – WOS – przygotowanie do matury, 
poziomy podstawowy i rozszerzony. Analiza 
źródeł, danych statystycznych, map, wykresów, 
tabel, arkuszy egzaminacyjnych, materiały do 
zajęć. Nauczyciel szkoły średniej. Tel. 796 635 001
Korepetycje – j. polski, WOS – przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy oraz rozszerzony, 
prezentacje  ustne, materiały do zajęć. 
Doświadczenie, nauczyciel liceum, centrum. 
Tel. 505 405 827

Angielski – lekcje dla firm (umowa), lektor szkoły 
wyższej, 17 lat doświadczenia, konwersacje, 
general i business English, LCCI, Częstochowa i 
okolice. mail: admiral_piett@wp.pl, 
tel. 608 569 307

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

Sprzedam 4 tregry „14” i 1 „8”, długość 4 m 80 cm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 798 258 531
Szlakę, ziemię czarną ogrodową, piasek 
budowlany, podsypkowy, gruz, tłuczeń. 
Dowiozę do klienta. Usługi koparką. 
Tel. 660 752 305

— ODZIEŻ —
Sprzedam suknię ślubną z salonu Nobla, 
francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na niską 
osobę. Stan bdb. Cena 500 zł. quinlain@interia.eu, 
tel. 514 608 329

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
Sprzedam lodówkę Ardo. Cena 150 zł. 
Tel. 662 121 606
Sprzedam ogrzewnice ręczną działająca na 
amoniaku firmy STILL UC za 700 zł. 
Tel. 660 515 323
Obraz „Martwa natura z bażantem” E. Richards, 
55 x 76 cm, stan bdb, rama. W posiadaniu od 
1975 r. Cena 300 zł. mail: quinlain@interia.eu, tel. 
508 569 307
Sprzedam rumuńskie meble stołowe inkrustowane 
oraz inne. Tel. 603 090 425, 34 361 56 14 

— ZDROWIE —
Sprzedam łóżko do masażu „Ceragem” w bardzo 
dobrym  stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 030 224

USŁUGI
Wróżenie z kart. Tel. 607 191 464

Tarot – wróżby. Tel. 34 317 31 89
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
Cyklinowanie, układanie parkietów, paneli, 
renowacja schodów. Tel. 603 664 249
Gipsówka, malowanie, karton-gips, montaż paneli. 
Inne usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286
MY GRAMY – TY SIĘ BAWISZ – obsługujemy 
imprezy okolicznościowe: wesela, bankiety 
firmowe, osiemnastki i wiele innych. 
Tel. 791 640 740
Naprawa telewizorów – montaż i ustawianie 
anten, dojazd do klienta. Tel. 608 137 269
FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 
al. Wolności 18 (w bramie). Tel. 888 14 99 69, 
794 64 54 95

PRACA
— SZUKAM PRACY —

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

MATRYMONIALNE
Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna panią 
– wiek do 47 lat, stan cywilny pani nieistotny. Pani 
może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217 
Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od 18 do 55 lat w 
celu miłego spędzenia czasu. Tel. 510 573 919
Wolna, 47 lat 164/76 pozna wolnego pana 45-55 lat 
bez zobowiązań, niepalącego, zmotoryzowanego, 
poważnie myślącego o życiu, do stałego związku. 
Tel. 669 386 789

NAUKA

KURSY-SZKOLENIA

KUR SY: 
 Księ go wości 

wspo ma ga nej kom pu te rem;   
 Specjalista kadrowo-płacowy; 
 Obsługa: komputerów, kas fiskalnych; 
 Masażu;  
 Bukieciarstwa;  Tworzenie 

i obsługa sklepu internetowego;  
 Pedagogiczny dla wykładowców 

i instruktorów pozaszkolnych form 
kształcenia.

„OŚWIATA” 34 3616-425, 
e-mail: admin@oswiata-czw.net

www.oswiata-czw.net

KUR SY:  Kosmetyczne;  
 Fryzjerskie;  Manicure-Pedicure-

Tipsy;  Kelner-Kucharz-Barman;  
 Kroju-Szycia i Modelowania;  
 Artystycznego upinania firan;  
 Operator wózków (uprawnienia unijne); 
 Palacz CO;  BHP;  HACCP; 
 Pomocy przedlekarskiej; 
 Opiekun osób starszych, 

niepełnosprawnych;  
 Język niemiecki dla opiekunów;  
 Inne.

„OŚWIATA” 34 3616-425, 
e-mail: admin@oswiata-czw.net

www.oswiata-czw.net

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK

– KURSY KWALIFIKACYJNE: 
 pielęgniarstwo rodzinne dla: 

pielęgniarek i położnych; 
anestezjologiczne i intensywnej opieki; 
opieki długoterminowej, paliatywnej, 

kardiologiczne.
– KURSY SPECJALISTYCZNE:

szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie 
ran, dializoterapia, inne.

„OŚWIATA” Częstochowa
ul. Faradaya 31, 34 3616-425, 

e-mail: admin@oswiata-czw.net
www.oswiata-czw.net

TURYSTYKA
LATO 2014 LATO 2014 

Rainbow – Itaka – Sun&Fun – 
Grecos  – Exim – Wezyr 

– Neckermann 
 Już w sprzedaży !!!
 Największy wybór
 Najlepsze ceny
 Gwarancja niezmiennej 
i najniższej ceny

 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
Najlepsze oferty 
LAST MINUTE

ZIMA 2103/2014      
SYLWESTER

 Promocje zniżki najlepsze oferty
 Narty, egzotyka, wypoczynek

SŁOWACJA SŁOWACJA
 Pobyty od 795 zł z wyżywieniem
 Baseny termalne i Aquaparki
 Uzdrowiska i pobyty lecznicze SPA
 Wycieczki integracyjne, narty
SAMOLOTEM i AUTOKAREM 
 Oferty LAST MINUTE
 Tunezja, Turcja I Egipt od 990 zł 
All incl

 Wyspy Kanaryjskie od 1695zł
 Hiszpania Maroko Jordania Izrael
 Włochy Francja Krym Grecja Cypr
 Pielgrzymki Ziemia Święta i Rzym

EGZOTYKA
Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia,
Malediwy, Wenezuela, Argentyna, 
Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA,
Sri Lanka, GOA, Indie, Gambia, 
rejsy statkiem

OFERTY DLA SENIORÓW
 Hiszpania Cypr Tunezja
 wycieczka w cenie pobytu
 pobyty lecznicze

HOTEL w PRADZE
 Rezerwacje indywidualne

IMPREZY GRUPOWE
 Wycieczki integracyjne
 Konferencje
 Wycieczki szkolne

ZAPRASZAMY
18 lat na rynku :)

www.tourseco.com.pl
rezerwacje on-line

aktualna oferta: 
www.tourseco.com.pl

e-mail: tourseco@tourseco.com.pl
tel. 34/3614800
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OPEL MERIVA 1.7-CDTI-101KM.- 6-BIEGÓW, 
2007, 146 000 km, 101 KM diesel, grafitowy-metallic, 

ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

RENAULT CLIO 1.2-16V TCE – IDEAŁ 
Z NIEMIEC, 2008, 90 000 km, 101 KM benzyna, 

srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

RENAULT MODUS 1.2-16V - 
BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2007, 134 000 km, 

75 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

RENAULT SCENIC 1.6-16V JEDEN WŁ. 
Z NIEMIEC, 2002, 179 000 km, 108 KM benzyna, srebrny-

metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN WŁAŚCICIEL 
Z NIEMIEC, 2006,  131 000 km, 

90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF GENERATION 1.6-
16V Z NIEMIEC, 1999, 174 000 km, 101 KM benzyna, 

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

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9-TDI 
- ORYGINAŁ Z NIEMIEC, kombi, 2002, 224 000 km, 130 

KM diesel, czarny-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, tempomat, czujnik deszczu, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA FABIA 1.4-16V JEDEN WŁ. Z NIEMIEC
2009, 126 000 km, 85 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, 

ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA OCTAVIA II 1.9-TDI - ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, kombi, 2006, 174 000 km, 105 KM diesel, 

czarny-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, 
czujnik deszczu, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

MAZDA 3 1.6-16V JEDEN WŁ. Z NIEMIEC
2008, 177 000 km, 105 KM benzyna, niebieski-metallic, 

alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

MITSUBISHI COLT 1.3-16V tylko 41 tys. km 
ORYGINAŁ, 2007, 41 000 km, 95 KM benzyna, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, czujnik deszczu, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy,
garażowany

OPEL CORSA D 1.3 CDTI - ORYGINAŁ 
Z NIEMIEC, 2007, 138 000 km, 75 KM diesel, 

czarny-metallic, 2/3 drzwi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

HYUNDAI COUPE 2.0-16V DOHC 
– GAZ SEKWENCJA, sportowy / coupe, 2000, 

210 000 km, 150 KM benzyna+LPG, czerwony-metallic, 
2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, ABS, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, bezwypadkowy, 
garażowany

KIA PICANTO 1.1 ŚLICZNY Z NIEMIEC JEDEN WŁ, 
2005, 121 000 km, 65 KM benzyna, niebieski-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

LANCIA LYBRA 1.9JTD -ŚLICZNA Z NIEMIEC-
2000, 187 000 km, 105 KM diesel, szary-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD TRANSIT 2.2TDCI-ORYGINAŁ SALON 
POLSKA, 2007, 180 000 km, 130 KM diesel, srebrny-

metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, kier. wielof., 
podgrzewana przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

HONDA ACCORD 2.0-16V VTI - ŚLICZNA 
Z NIEMIEC, 2005, 187 000 km, 155 KM benzyna, 

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

HONDA CIVIC 1.4-16V ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 
1998, 176 000 km, 75 KM benzyna, niebieski-metallic, 

2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

FORD FOCUS 1.8-TDCI - FULL OPCJA - 
ŚLICZNY, 2004, 186 000 km, 116 KM diesel, 

szary-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, cz. deszczu, 
kier. wielof., cz. parkowania, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN WŁ. 
Z NIEMIEC, kombi, 2006, 106 000 km, 

110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS 1.6-16V- ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2005, 168 000 km, 100 KM benzyna, 

szary-metallic, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, kier. wielof., podgrz. przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

CHRYSLER PT CRUISER 2.0-16V TOURING 
100% ORYGINAŁ, 2001, 186 000 km, 141 KM benzyna, srebrny-metallic, 
alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

AUDI A4 1.9TDI 130KM.ŚLICZNA Z NIEMIEC    
2004, 240 000 km, 130 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, 
podgrzewane fotele, cz. deszczu, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

CITROËN C5 2.0-16V ORYGINAŁ Z NIEMIEC
2001, 188 000 km, 136 KM benzyna, szary-metallic, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kier., komputer, cz. deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość 
podwozia, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

AUDI A6 1.9TDI 100%ORYGINAŁ JEDEN WŁ.
2003, 308 000 km, 130 KM diesel, beżowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. 
fotele, kier. wielof., cz. parkowania, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FIESTA 1.4TDCI – ORYGINAŁ 
Z NIEMIEC, 2005, 121 000 km, 70 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

BMW 118 2.0D- 100% ORYGINAŁ Z NIEMIEC,     
2006, 214 000 km, 122 KM diesel, srebrny-metallic, światła 
przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany
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KALENDARIUM 2013
Co wydarzyło się w roku 2013? 

Prezentujemy najważniejsze wydarzenia z życia Częstochowy i regionu.
S T Y C Z EŃ

 Uchwalenie budżetu przez częstochow-
skich radnych. Wśród inwestycji przewi-
dziano m. i. : kolejny etap budowy kory-
tarza północnego, przebudowę skrzyżo-
wania ulicy Kiedrzyńskiej z al. Armii 
Krajowej, przebudowę wiaduktów nad 
torami PKP w DK-1, budowę dwupozio-
mowego skrzyżowania al. Wojska 
Polskiego z Jana Pawła II, budowę ul. 
Botanicznej, zakup toalet publicznych, 
budowę systemu monitoringu na ul. 
Dekabrystów

 Podsumowanie roku przez Paulinów, w 
2012 roku Jasną Górę odwiedziło 3 mln 
300 tys. pielgrzymów

 Plany budowy częstochowskiego Sport 
Parku, inicjatorem i inwestorem projek-
tu Jan Olczyk dyrektor generalny firmy 
Okap

 Do biura poselskiego Jadwigi 
Wiśniewskiej przyszedł mężczyzna 
uzbrojony w nóż

 W Hali Sportowej przy ulicy Żużlowej od-
był się finał siatkarskiego Pucharu Polski

L U T Y

 Podjęcie uchwały intencyjnej przez rad-
nych w sprawie zmiany Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego na 
Miejski Dom Kultury

 Prezentacja drużyny Włókniarza 
Częstochowa na sezon 2013 w hali spor-
towej przy ul. Żużlowej 4

 Od kwietnia ma zacząć się budowa dwu-
poziomowego skrzyżowania al. Wojska 
Polskiego (DK – 1) z Jana Pawła II (DK – 
46), wykonawcą i autorem projektu fir-
ma Bilfinger Berger, szacowane koszty 
budowy wyniosą 66 mln zł  z czego 85% 
środków ma sfinansować   Unia 
Europejska, planowanie zakończenie 
prac pod koniec roku 2013

 Trzymiesięczne dziecko w krytycznym 
stanie walczy o życie w szpitalu na 
Partkitce. Chłopczyk trafił tam z rozle-
głym krwiakiem mózgu. Ojciec malca zo-
stał tymczasowo aresztowany

 Bartłomiej Sabat, wiceprzewodniczący 
częstochowskiej rady miasta – został za-
wieszony w prawach członka PO

MAR Z E C

 Zwycięstwo Wkręt-met AZS Częstochowa 
3 : 0 nad Indykpol AZS Olsztyn w rywa-
lizacji o 9 miejsce. Akademicy zakończy-
li rozgrywki w PlusLidze

 Początek konsultacji  społecznych w 
sprawie trzech wariantów organizacji 
ruchu kołowego w III Alei Najświętszej 
Maryi Panny, warianty te zostały 
uzgodnione 18 marca w Ratuszu 
Miejskim podczas spotkania konsul-
tacyjnego z prezydentem Krzysztofem 
Matyjasz czykiem

 Ustalenie podatku śmieciowego przez 
radnych, opłata ma być naliczana od 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość, za śmieci posegre-
gowane 10,50 zł, za nieposegregowane 
12,50 zł miesięcznie, ustalono także 50% 
ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko w 
rodzinie, nowy podatek ma obowiązywać 
od 1 lipca 2013.

 25 marca, podpisanie dwóch umów w 
Częstochowie, obejmujących  rewitaliza-
cję ponad 180km torów na terenie nasze-
go województwa, dzięki inwestycją bę-
dziemy mogli m. in. dostać się pociągiem 
do Warszawy w niecałe 2 godziny (trasa 
kolejowa Wrocław – Warszawa przez 
Opole i Częstochowę, wartość inwestycji 
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wynie-
sie 760 mln zł

KW I E C I EŃ
 Obfite opady śniegu utrapieniem MZDiT, 
m. in.  skończyły się pieniądze przezna-
czone na odśnieżanie i posypywanie dróg 
solą, budżet ten został przekroczony (wy-
nosił: ok 9 mln zł)

 W szpitalu na Parkitce zmarł trzymie-
sięczny Krzyś, który prawdopodobnie zo-
stał pobity przez ojca

 Odsłonięcie największego na świecie po-
mnika papieża Jana Pawła II w często-
chowskim Parku Miniatur Sakralnych 
na Złotej Górze

 Wyrok 25 lat więzienia dla zabójcy tak-
sówkarza, do tragedii doszło 19 grudnia 
2011 roku , Adam O. zabił taksówkarza 
wracającego do domu po zakupach w 
Tesco zadając 25 ciosów nożem, co tłu-
maczy sprzeczką z kierowcą taksówki

 Od 22 kwietnia mieszkańcy naszego 
miasta odbierają telewizję z sygnału cy-
frowego, zastąpiono stosowaną do tej po-
ry technikę nadawania analogowego

 Stadion żużlowy ma nową nazwę – SGP 
Arena Częstochowa

MA J
 Poważne kłopoty finansowe zakładu ISD 
Huta Częstochowa, związkowcy NSZZ 
Solidarność mają program naprawczy, 
który ma być ratunkiem przed masowy-
mi zwolnieniami  (1500 pracowników), 
zarząd zakładu proponuje hutnikom do-
browolne odejścia z pracy w zamian za 
15 wynagrodzeń (ukraińska grupa ISD 
przejęła Hutę Częstochowa 8 lat temu 
gwarantując pakiety na 10 lat zatrudnie-
nia załodze zakładu)

 Wizyta Jacka Piechoty Prezesa Polsko-
Ukraińskiej Izby Gospodarczej w 
Częstochowskim Parku Przemysłowo – 
Technologicznym, deklaracje pomocy 
hutnikom którzy odejdą  z ISD Huty 
Częstochowa dobrowolnie i pomocy w 
odnalezieniu rozwiązań dla restruktury-
zowanego zakładu, obietnica inwestycji 
na terenach pohutniczych

 24 maja, spotkanie prezydenta 
Częstochowy z ministrem pracy i polity-
ki społecznej w Warszawie, minister 
obiecał powołanie zespołu roboczego 
mającego pomóc zwalnianym pracowni-
kom ISD Huty Częstochowa i wspierać 
subregion częstochowski po restruktu-
ryzacji zakładu

C Z E RW I E C
 Firmy zajmujące się wywozem śmieci za-
bierają swoje pojemniki. Mieszkańcy nie 
mają co robić z odpadami

 Grzegorz Dzikowski zostaje nowym tre-
nerem Włókniarza

 W środkowym pasażu II alei znów za-
siadł na swojej ławeczce dr Władysław 
Biegański

 Szpital Chirurgiczny im. Ludwika Rydy-
giera w Częstochowie skończył 100 lat

 Władysław Serafin wyrzucony z PSL

 Częstochowski bokser, Marcin Najman 
powiedział sakramentalne „tak”

 Śmierć dwóch 16-latków. Młodzi męż-
czyźni podróżujący ścigaczem zderzyli 
się z fiatem punto

L I P I E C
 Szpital w Blachowni ma nowego dzier-
żawcę. Została nim Polska Grupa 
Medyczna z Gliwic

 5 milionów z Funduszu Pracy dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Częstochowie na aktywizację 350 byłych 
pracowników ISD Huty Częstochowa, w 
efekcie wizyty  prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka w sprawie częstochow-
skiego zakładu u ministra pracy

 12 lipca, rozpoczęcie prac nad  budową 
dwupoziomowego skrzyżowania al. 
Wojska Polskiego (DK – 1) z Jana Pawła 
II (DK – 46)

 Pierwszy półfinał Drużynowego Pucharu 
Świata na SGP Arena w Częstochowie, 
startują reprezentacje Rosji, Australii, 
Łotwy i Polski, zdecydowane zwycięstwo 
Polaków, 12 z 20 biegów dla naszych

 Część „korytarza północnego” oddana 
do użytku

S I E R P I EŃ
 Zarząd CKM Włókniarz SA podpisał 
umowę z Maksymem Drabikiem, synem 
wielkiej legendy częstochowskiego klu-
bu, Sławomira Drabika

 W jednym z domów w Kłobucku matka 
ugodziła nożem swojego 5-letniego syna, 
potem raniła sama siebie

 W środę 21 września na skrzyżowaniu 
przy ulicy Obrońców Westerplatte 
i Grochowskiego miała miejsce tragedia, 
która wstrząsnęła Częstochową, 24 letni 
motocyklista objęty dozorem elektronicz-
nym wjechał w 56-letnią kobietę i jej 
33-letniego  niepełnosprawnego syna, 
z wypadku uszedł z życiem tylko 33-latek

 Obrady Rady Biskupów Diecezjalnych 
na Jasnej Górze, rozmawiano o organi-
zacji Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie z udziałem papieża Franciszka, 
oraz o obchodach 1050 rocznicy chrztu 
Polski, papież Franciszek odwiedzi 
Polskę w lutym 2014, jest szansa że 
wśród przystanków na trasie odwiedzin 
głowy kościoła znajdzie się także 
Częstochowa 

WR Z E S I EŃ
 Dospel CKM Włókniarz Częstochowa na 
własnym torze pokonuje w rewanżowym 
meczu Enea Ekstraligii Unibax Toruń, 
wygrana nie wystarczyła jednak 
Włókniarzowi do awansu do finału

 Kontrowersyjny wyrok Sądu Okręgowego 
w Częstochowie  w sprawie zabójstwa 
54-latka, para konkubentów, 23-letnia 
kobieta i jej 45-letni partner podczas li-
bacji alkoholowej zamordowali współbie-
siadnika zadając mu liczne ciosy nożem 
i podcinając genitalia, sąd nie dopatru-
jąc się szczególnego okrucieństwa w 
działaniu sprawców skazał 23-letnią ko-
bietę na 4 lata więzienia i 45-latka na 15 
lat pozbawienia wolności

 140 lekarzy pracujących w szpitalu na 
Parkitce złożyło wypowiedzenia

P A ŹD Z I E R N I K
 Tragiczny wypadek na drodze krajowej w 
miejscowości Odrzykoń. Dwie kobiety 
nie żyją, dwóch mężczyzn w ciężkim sta-
nie trafia do szpitala
 Zamaskowany mężczyzna napadł na 
bank przy ulicy Kilińskiego
 W miejscowości Gnojnik (woj. małopol-
skie) zderzyły się trzy samochody. Osiem 
osób rannych trafiło do szpitala, trzy 
zmarły. Jednym z busów podróżowała 
wycieczka Zespołu Szkół Specjalnych nr 
28 w Częstochowie
 Fukncjonariusze ABW i CBA zatrzymu-
ją 6 osób podejrzanych o działanie w zor-
ganizowanej grupie przestępczej zajmu-
jącej się „praniem brudnych pieniędzy”  
i oszustwami podatkowymi w zakresie 
obrotu paliwami, Skarb Państwa oszaco-
wał straty na około 150 mln zł, wśród 
aresztowanych przedsiębiorców znalazł 
się sponsor Włókniarza Częstochowa

L I S T O P A D
 Otwarcie dla ruchu przebudowanego 
Palcu Daszyńskiego 18 listopada, naj-
ważniejszą zmianę w organizacji ruchu 
stanowi rondo u zbiegu ulic: Krakowskiej, 
Mirowskiej i Warszawskiej
 Babci a i wnuczek zaczadzili się w 
Konradowie
 W Częstochowie ekipy budowlane zna-
lazły czaszkę i kości w ubraniu. Te, le-
żały w krzakach przy trasie DK-1. 
Prawdopodobnie to szczątki 39-latka, 
który zaginął cztery lata temu.
 W Jaskini Urwistej, leżącej w gminie 
Olsztyn na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, zostało znalezione ciało męż-
czyzny. Zginął on prawdopodobnie po 
upadku z wysokości około 20 m
 Artur S. oraz Paweł K., zamieszani w 
aferę paliwową, zostali zwolnieni z 
aresztu. Za kratkami wciąż przebywają 
Paweł B., Piotr S. i Przemysław K.
 Szpital w Blachowni przestał przyjmo-
wać pacjentów

GRUD Z I EŃ
 Protest lekarzy ze szpitala na Parkitce 
można uznać za zakończony. Skon-
fliktowane strony dogadały się. W efek-
cie dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w Często-
chowie przyjęła postulaty strajkują-
cych medyków i podpisała z nimi poro-
zumienie.
 Trzy osoby ranne, powalone drzewa, 
uszkodzone budynki i dachy, utrudnie-
nia w ruchu pociągów, zablokowane 
drogi to skutki działań silnego wiatru, 
który szalał w naszym województwie.
 Częstochowski Włókniarz nie otrzymał 
licencji bezwarunkowej na starty w ek-
stralidze. Klub złoży odwołanie z wnio-
skiem o licencję nadzorowaną
 Policjanci zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, którzy zabili 42-letniego, za-
ginionego częstochowianina. Oprawcy 
doskonale znali swoją ofiarę...
 11 grudnia została zamknięta ulica 
Warszawska w obrębie wiaduktu nad 
DK-1
 Na jednej z posesji w dzielnicy Kucelin 
(Łąki) doszło do wybuchu. Niestety 
skończyło się tragicznie. Jeden mężczy-
zna zginął na miejscu, drugi zmarł po 
przyjeździe ratowników medycznych w 
karetce pogotowia. Pomimo reanimacji 
nie udało się go uratować 
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