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Zatrzymali 
sprawcę napadu 

na sklep
Policjanci z Kłomnic zatrzy-

mali 23-letniego sprawcę na-
padu na sklep w Wikłowie. Na-
pastnik przedmiotem przypo-
minającym broń zastraszył 
ekspedientkę, a następnie 
ukradł utarg i uciekł. Chwilę 
po napadzie śledczy zatrzyma-
li rozbojarza. 

Do zdarzenia doszło 30 stycznia. 
Około godziny 18.20 do jednego ze 
sklepów w miejscowości Wikłów 
wszedł młody mężczyzna. Sprawca  
wyciągnął przedmiot przypomina-
jący broń i skierował go w stronę 
ekspedientki. Zażądał wydania 
pieniędzy.  Przestraszona kobieta 
oddała  znajdujące się w sklepie 
pieniądze. Napastnik błyskawicz-
nie uciekł.  Ekspedientka o całym 
zajściu powiadomiła policjantów.  
Chwilę później mężczyzna został 
zatrzymany  niedaleko miejsca, 
gdzie dokonał napadu. W bagażni-
ku samochodu sprawcy, śledczy 
zabezpieczyli pistolet, który okazał 
się atrapą broni. Śledczy ustalają, 
czy zatrzymany 23-letni  mieszka-

niec województwa łódz-
kiego  ma na swoim 
koncie inne przestęp-
stwa. O jego dalszym  
losie  zdecyduje proku-
rator i sąd.  Za napad  
na sklep grozi mu 12 lat 
więzienia.
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Z Czech do Częstochowy,  
czyli historia niezwykłego listu

– To wieżowiec samobójców 
– twierdzą mieszkańcy dziel-
nicy Północ w Częstochowie. 
W wieżowcu przy ul. Bacewicz 
4 co jakiś czas interweniuje 
straż pożarna i policja. Już 
trzecia osoba targnęła się tu 
na życie wyskakując z okna na 
10 piętrze.

Wszystkie trzy ofiary pechowe-
go  budynku nie były jego miesz-

kańcami. Na ul. Bacewicz 4 poja-
wiły się rano. Przyciągnęła je tu 
zła energia.

– Ten dach klatki schodowej 
jest dość duży i budynek ma złą 
sławę. Żaden z samobójców nie 
przeżył upadku – mówi jedna z lo-
katorek. – Tu potrzeba egzorcysty.

Kilka dni temu młoda kobieta 
w wieku 32 lat skoczyła z 10 pię-
tra wieżowca na dach klatki 
schodowej.  Zginęła na miejscu.   

Jej zwłoki zauważyli mieszkańcy. 
To już trzecie zdarzenie tego typu 
w tym wieżowcu. Prokuratura 
zarządziła sekcję zwłok.

Kobieta na klatce schodowej 
pojawiła się przed godz. 9.00. Po-
pełniła samobójstwo.  W grudniu 
ub. roku rano z tego samego 
okna wyskoczył 30-letni mężczy-
zna. Nie przeżył upadku. O sa-
mobójstwie funkcjonariusze do-
wiedzieli się od osoby, która pa-

trząc przez lornetkę zauważyła 
rękę człowieka wystającą z dasz-
ku nad klatką schodową. Ustalo-
no, że przyczyną zgonu był upa-
dek z dużej wysokości.

W listopadzie 2011 roku także 
rano przy ul. Bacewicz 4 interwe-
niowała policja, straż pożarna 
i pogotowie ratunkowe. Chwilę 
wcześniej z dachu budynku sko-
czył młody mężczyzna.

mag, zdj. mag

Prawie 300 km pokonał na-
pisany przez małą Czeszkę list 
z prośbą o prezenty. I może 
nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że 
został on doczepiony do balo-
nika. I tak oto leciał, leciał, le-
ciał... aż wreszcie wylądował 
na jednym z drzew w często-
chowskim Lesie Aniołowskim.

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia pan Zbigniew, jeden 
z mieszkańców naszego miasta, 
znalazł tajemniczą przesyłkę na 
drzwie. - Zauważyłem go podczas 
spaceru z moim psem. Postano-
wiłem wziąć uschniętą gałąź, że-
by strącić balonik na ziemię. To 
była skomplikowana operacja, 

ale go w końcu się udało - powie-
dział w rozmowie z TVN24. Pan 
Zbigniew postanowił odszukać 
nadawcę „powietrznej przesyłki”. 
I tak oto rozpoczęły się poszuki-
wania autorki listu „Do kocha-
nego Jezuska”. Zaangażował się 
w nie  nawet konsul Republiki 
Czeskiej w Częstochowie i władze 
miasta Mnichovo Hradiště, czyli 
miejsca, z którego list był nada-
ny. W końcu udało się! Okazało 
się, że list napisała mała Czesz-
ka. Eliška poprosiła w nim o te-
lefon dotykowy, ubrania oraz pa-
pugę. List z tymi prośbami został 
puszczony w niebo. Jak się oka-
zało, dziewczynka, która na stałe 
mieszka w Pradze, przejeżdżała 
przez Mnichovo Hradiště, gdzie 

akurat odbywał się jarmark. To 
właśnie z tego miasta wysłała ba-
lonik z listem.

Burmistrz czeskiego mia-
sta oraz konsul honorowy spo-
tkali się z panem Zbigniewem. 
Cała trójka wymieniła się wza-
jemnie upominkami. Jak pod-
kreślił Ondřej Lochman, Eliška 
nie mogła uwierzyć w to, że ktoś 
znalazł jej list. W podzięce panu 
Zbigniewowi przesłała prezenty i 
kartkę ze świątecznymi życzenia-
mi.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że inicjatywę „Baloniki do 
Jezuska" zorganizowało jedno ze 
stowarzyszeń z czeskiego miasta 
Mnichovo Hradiště, oddalonego 
o ok. 60 km od granicy z Polską. 

W ramach akcji dzieci napisały 
krótkie liściki z prośbą o prezen-
ty „do Jezuska”. U naszych połu-
dniowych sąsiadów, prezenty na 
święta przynosi właśnie on, a nie 
św. Mikołaj. Jezusek jest także 
bohaterem wielu bożonarodze-
niowych piosenek czy kolęd. 
Dzieci przystąpiły do pracy, 
stworzyły piękne listy i za pomo-
cą wstążki doczepiły je do baloni-
ków. 13 grudnia podczas miej-
skiego festynu najmłodsi wypu-
ścili w niebo swoje prośby. W su-
mie nad ziemię uniosło się ponad 
200 baloników z karteczkami. 
Wydarzenie uwieczniono na 
krótkim filmie.

kg
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Królewski napój
Jak zwykle występują Mężczyzna, 
Kobieta i Narrator.
Tym razem znaleźli się na nowym 
węźle komunikacyjnym u zbiegu alei 
Wojska Polskiego i alei Jana Pawła 
II. Poraża nowoczesność, nowoczesna 
nowoczesną plątaniną dróg, dojazdów 
rozjazdów…    
K – Tak. 

Od lat 12 wspólnie Nowy Rok 
witamy i mimo zimna   
o naszym mieście   
gadamy, 
gadamy…

 N – I na swój sposób rok miniony 
 oceniamy.

M – Czasami na odcisk komuś 
nadepniemy, 
czasem coś pochwalimy, 
częściej obśmiejemy.

K – I zawsze przy nas ten Anioł Stróż 
czuwa!                         
Wskazuje na narratora

M – O Nim mówisz,  
to historia długa. 
Zmienił się, już nie kontroluje. 
Przeciwnie, 
aktywnie z nami współpracuje.

K  – Przywiozłeś mnie tutaj, 
nie wiem gdzie i po co?

M – Byś na nasze miasto 
popatrzyła nocą.

K  –  Z tego miejsca? 
To przecież odludzie, 
drogi pokręcone, 
gdzie są jacyś ludzie? 
W którą mam iść stronę? 
Żywego ducha, pustka dookoła, 
już poeta mówił: 
– jedźmy, nikt nie woła!

M  – Litości! Kobieto! 
Co za głupstwa pleciesz, 
to nasza duma! 
Czekaliśmy przecież, 
aż ten komunikacyjny węzeł 
oddany zostanie, 
że skorzystają z niego Polacy 
i częstochowianie. 
Spójrz na te lampy  
– z nocy dzień zrobiły 
i rzęsiście wszystko oświetliły.

N – Najważniejsze: 
dobra droga do Tesco prowadzi…

K – Nie wiem, czy drobni sklepikarze 
z tego faktu radzi…

M – Mówisz o handlowcach? 
Ci to są wkurzeni!

N – Już przez długie lata 
tego nikt nie zmieni.

M – A wiesz ty kobieto, 
że nowym mostem 
dwa brzegi Warty połączono?...

K – I co to dało?
N – Mieszkańcom tych dzielnic 

życie ułatwiono.
M – Mnie co innego zadziwia w tym 

dziele: ogrom robót  
– a czasu nie mieli zbyt wiele.

N – Bo ostatnio za Gierka takie 
tempo było, 
potem przez długie lata nawet się 
nie śniło, 
że można szybko i solidnie robić 
i częstochowian serca tą postawą 
zdobyć.

 K – Czy może spędzimy tutaj resztę 
nocy?

M – Coś ty! 
Do centrum trzeba by wyskoczyć.

K – Jak? Kiedy? Czym się 
dostaniemy?

M – Do tego naukę zaraz 
zaprzęgniemy.

K – Tę z Politechniki, 
która w naszym grodzie 
od lat obecna…
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Kadra Eduprofesji wciąż się kształci 
- kursy doskonalenia zawodowego i obserwacja pracy z programem Erasmus+ w ramach akcji 1.

Jest niekwestionowanym 
królem wszystkich win musują-
cych świata. Od wieków jest 
nieodzowny przy witaniu Nowe-
go Roku na całej kuli ziemskiej. 
Szampan, bo o nim mowa opa-
nował świat.

Historia tego jedynego w swoim 
rodzaju wina jest dość nieprawdo-
podobna. Wynalazł go ponoć za-
konnik benedyktyński Pierre Dom 
Perignon. W 1670 roku w piwni-
cach klasztornych opactwa 
Hautvillers uzyskał niezwykle kla-
rowne a zarazem pieniące się wino. 
Nazwisko zakonnika weszło na sta-
łe do historii. W 1743 roku wokół 
opactwa powstała fabryka szampa-
na, która istnieje do dzisiaj, a za-
konnik uwieczniony jest pomni-
kiem stojącym u wejścia do firmy.

Metoda uzyskiwania szampana 
jest niemal niezmieniona od lat. 
Do wyrobu szampana trzeba użyć 
owoców trzech rodzajów winoro-
śli: Pinot Noir, Pinot Meunier 
i Chardonnay. Ze 150 kg gron 
otrzymuje się po wytłoczeniu oko-

ło 100 litrów soku. Następuje 
pierwsza fermentacja, a po niej 
przelewania, filtracja. Kolejny etap 
produkcji to przyrządzanie pole-
gające na dodawaniu różnych 
proporcji mieszaniny różnych win 
o różnych rocznikach. Jeżeli w da-
nym roku grona mają odpowiedni 
smak i zbiór jest udany, to daje się 
tylko owoce pochodzącego z jed-
nego zbioru i wówczas powstaje 
szampan rocznikowy. Wiedza do 
tego potrzebna jest jedną z naj-
bardziej strzeżonych tajemnic wy-
twórni. Specjaliści przekazują ją 
z pokolenia na pokolenie. Następ-
nie napój wlewa się do butelek 
i poddaje się drugiej fermentacji, 
która trwa od 6 tygodni do pięciu 
lat. Po tym okresie nadchodzi czas 
leżakowania. Butelki przenoszone 
są na specjalne stojaki, układane 
szyjką w dół, dzięki czemu zamu-
lenia powstałe od drożdży groma-
dzą się tuż pod korkiem. Zamra-
żanie szyjki pozwala usunąć za-
nieczyszczenia. Na koniec szam-
pan się doprawia, aby był słodki 
lub wytrawny. Oddzielnym pro-

blemem jest wywarzenie bąbel-
ków. Na ten temat powstały setki 
prac naukowych. Specjaliści pra-
cują nad tym, aby bąbelki były jak 
najmniejsze, bo tym szampan jest 
lepszy im więcej ma drobniuteń-
kich bąbelków. Po wstrząśnięciu 
podczas otwierania butelki korek 
może zostać wyrzucony z prędko-
ścią 50 km na godzinę. Jest to jed-
nak w złym tonie. Podczas otwie-
rania nie należy burzyć napoju 
i lekko obracać butelką. Wówczas 
dźwięk otwarcia będzie miał swój 
specyficzny charakter, a zawar-
tość butelki nie zostanie zmarno-
wana. Nie można zapomnieć 
o wcześniejszym schłodzeniu 
trunku do temperatury 8-10 stop-
ni Celsjusza w specjalnym wia-
derku. Również nalewanie trunku 
do kieliszków ma swój ceremo-
niał.  Szampan nalewa się trzyma-
jąc butelkę jedną ręką. 

Podczas rodzinnych uroczysto-
ści pan domu nalewa najpierw 
odrobinę szampana do swojego 
kieliszka, ocenia jego smak i na-
stępnie nalewa gościom. Kieliszki 
muszą mieć określony kształt: 
najlepiej by były wykonane z prze-
zroczystego szkła, których ścianki 
przypominają płatki rozchylające-

go się tulipana. Najtańsze pro-
dukty szampańskiej fabryki są 
w cenie 200-300 zł za butelkę. Za 
szampany rocznikowe, a takie 
uważa się z powojennych wypro-
dukowane w latach 1949, 1952, 
1953, 1955, 1959, 1961, 1962, 
1964, 1966, 1969-71, 1973, 
1983, 1985, 1990-91 trzeba za-
płacić od 500-700 zł.

W sklepach z alkoholem niekie-
dy wina musujące imitują szam-
pana. W ich przypadku jednak 
tłoczony jest do butelek dwutle-
nek węgla. Na pewno nie są one 
przeznaczone dla smakoszy, ale 
za to kuszą przystępną ceną.

Szampan musi być zimny, dla-
tego do momentu otwarcia trzy-
mamy go w lodówce (ale nie w za-
mrażalniku). Najczęściej kupuje-
my półwytrawny, ewentualnie 
półsłodki. Taki szampan może być 
bazą koktajli – dobrze się łączy 
np. z sokami owocowymi, ale też z 
likierami – porzeczkowym, poma-
rańczowym, campari (niewielkie 
ilości likieru lub campari dopeł-
niamy szampanem. Kieliszki do 
szampana powinny mieć podłuż-
ny, lekko rozszerzający sie ku gó-
rze kształt.

Dariusz Fiuty

Od 1 sierpnia 2014r. do 31 
lipca 2015r. Centrum Edukacji 
i Języków Obcych Eduprofesja 
bierze udział w projekcie Era-
smus+ „Instytucja edukacji do-
rosłych miarę XXI wieku po-
przez nowoczesne zarządzanie 
i zastosowanie technologii 
komputerowych w nauczaniu“.

W ramach rocznego projektu 
nauczyciele Eduprofesji mogą 
brać udział w kursach doskona-
lenia zawodowego związanych z 
użyciem nowoczesnych techno-
logii w nauczaniu osób doro-

słych, a także obserwacji pracy w 
innych europejskich instytu-
cjach edukacyjnych.

Dotychczas nauczyciele szko-
lili swoje umiejętności na Cyprze 
podczas tygodniowego kursu  
„Managing the Fast Technologi-
cal Changes“, na Malcie biorąc 
udział w 5-dniowym kursie „Be-
Coming European“ oraz obser-
wując pracę nauczycieli podczas 
tzw. Job Shadowing w Zespole 
Szkół im João de Deus w miej-
scowości Faro, w Portugalii.

W ramach rocznego projektu 
zaplanowane są także kursy: 
„Effective Use of ICT in Educa-
tion“ w Istambule, „Sharing 
Landscapes“ w Grecji, „Pro-
moting the Culture of Entrepre-

neurship“  na Malcie oraz obser-
wacja pracy w placówce eduka-
cyjnej w Hiszpanii.

Jednym z celów projektu Era-
smus+ jest podniesienie kompe-
tencji nauczycieli, a w konse-

kwencji rozwój oferty edukacyj-
nej Eduprofesji i jeszcze efektyw-
niejsza współpraca międzynaro-
dowa.

Jednak wyjazdy mają służyć 
nie tylko podniesieniu kompe-
tencji i zdobyciu nowych do-
świadczeń związanych ze wspie-
raniem uczenia się dorosłych -  
mogą być także okazją do popra-
wy znajomości języków obcych i 
poszerzenia wiedzy o innych kul-
turach.

Powyższy artykuł odzwiercie-
dla wyłącznie pogląd autora. Na-
rodowa Agencja programu Era-
smus+ oraz Komisja Europejska 
nie są w żaden sposób odpowie-
dzialne za wykorzystanie opubli-
kowanych informacji.
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Prezydent za dużo zarobił

M – I w tej to przygodzie pomoże!
N – Ani chybi! 

Znajomości mamy 
i z przychylności pani Rektor 
dzisiaj skorzystamy.

K – Przecież pani Rektor to ważna 
figura, 
To kobieta światowa, która 
w takie głupstwa się nie angażuje.

M – To równa babka, pomoże – to 
czuję.

N – Babka, która w garści wszystko 
twardo trzyma.

M – Bo dla Politechniki innej drogi 
nie ma!

K – Politechnika i jej ważne sprawy   
czy w ogóle coś wniosą do naszej 
zabawy?

M – Wystarczy, że zaraz nas 
teleportują, 
bo nie takie problemy oni 
rozwiązują.

K – Poprośmy więc naukowców.
M – Oni mają sposób, 

jak teleportować nawet kilka osób
K – Panowie, do dzieła, 

by czasem północ bez nas nie 
minęła.

N – Zadzwonię.
Rozmawia
N – Zatem prosta sprawa, 

 nim skończę zaklęcie.…
M – Zacznie się zabawa!
Narrator mamrocze coś co brzmi jak:
N – Hokus pokus politechnikus 

 – i już!
Przygasają światła, bo teleportacja 
żywi się energią czerpaną nielegalnie 
z miejskiej sieci, po niebie przelatują 
błękitne błyski, a nasi bohaterowie 
znikają, by po chwili odnaleźć się w 
pustce placu Biegańskiego

K – Jeszcze pusto, 
jeszcze ludzi nie ma.

N – Ale są występy.
M – Spójrzcie, pełna gala, 

 a scena przez artystów jest 
okupowana.

K – Rękawiczkę zgubiłam 
w kosmicznej przestrzeni.

M – Zimno ci, 
 zatem rączkę schowaj do kieszeni. 
 A może na rozgrzewkę kapka 
naleweczki.

K – Wolę powoli cyckać cukiereczki. 
Nalewka to alkohol, 
wargi mi spękają.

M – Po cukiereczkach kobiety 
 w biodrach przybierają.

* * * * *
K – A swoją drogą, 

 to oprócz zabawy 
 powinniśmy omówić 
 różne ważne sprawy.

M – Przyznaję rację.
N – Niemało się działo, 

by to opisać, 
wołowej skóry 
byłoby zbyt mało.

K – Słyszałam, że wybory były.
M – A ty nie poszłaś?
K – Nie, nie miałam siły. 

Bardzo byłam chora.
M – Słyszałem nawet, 

 że z wizytą byłaś u doktora.
K – No właśnie, poszłam 

 i pół dnia czekałam, 
 i z tego czekania się 
rozchorowałam. 
 Czy w końcu opowiesz coś o tych 
wyborach? 
 Zbyt długo tutaj czekam, 
 znowu będę chora.

 SZOPKA  
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rędziny informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Rędziny przy ul. Wolności 87 został wywieszony przez okres 
21 dni, tj. w terminie od 2 stycznia 2015 r. do dnia 23 stycznia 
2015 roku wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych 
najemców.

Dostałeś nietrafiony 
upominek gwiazdkowy. 

Przynieś go na Jasną Górę

Zmiany rozkładów w całej 
sieci komunikacyjnej

Platforma będzie mieć wiceprezydenta

Po powrocie do domu z za-
kupowego szaleństwa może 
okazać się, że towary, które 
kupiliśmy mają wady. Co w ta-
kiej sytuacji zrobić? Zarekla-
mować! Niezależnie od tego, 
czy jest to zegar, ubranie czy 
produkt spożywczy.

Zakupowy szał. O czym warto pamiętać  
w związku z reklamacjami?

Około 1400 zł będzie musiał 
zwrócić do miejskiej kasy pre-
zydent naszego miasta. Dla-
czego? Bo od lipca 2013 roku 
zarabiał więcej niż pozwalają  
przepisy.

W lipcu 2013 roku Krzysztofo-
wi Matyjaszczykowi wzrosła wy-
sługa lat. Dlatego też prezydent 
dostawał więc większe wynagro-
dzenie. Jednak zarabiał więcej 
niż pozwalają na to przepisy. 
Przekroczenie dotyczyło kwoty 
60 zł. Nadwyżkę będzie musiał 
zwrócić. Pieniądze zostaną potrą-
cone z grudniowej wypłaty.

Przy tej okazji informujemy, że 
podczas poniedziałkowej sesji 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
wynagrodzenia dla prezydenta 
miasta. Wszyscy jednogłośnie 
zdecydowali o jego wynagrodze-
niu. Prezydent będzie zarabiał 12 
tysięcy 365 zł, 22 gr brutto. Na 
jego wynagrodzenie miesięczne 
składa się: wynagrodzenie za-
sadnicze w kwocie 6 200 zł, do-
datek funkcyjny w kwocie 2 100 
zł, dodatek specjalny w wysoko-
ści 40% sumy wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjne-
go, dodatek za wysługę lat.
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Jasnogórski Punkt Chary-
tatywny już po raz kolejny 
prowadzi zbiórkę nietrafio-
nych prezentów gwiazdko-
wych.

Na pomysł zorganizowania 
zbiórki niechcianych prezentów 
gwiazdkowych wpadł  o. Szy-
mon Botul, opiekuna Jasnogór-
skiego Punktu Charytatywnego. 
Zainspirował go  list od czytelni-
ka -  Bolesława Twaroga z Ty-
chów - zamieszony na łamach 
Tygodnika Katolickiego „Nie-
dziela”. – Z wielu podarków 
ucieszymy się, ale pewną część 
rzucimy w kąt. Nie będą nam 
potrzebne, bo szalików, skarpe-
tek, pluszowych misiów, lalek 
czy innych zabawek mamy już 
pod dostatkiem, nie wspomina-
jąc o słodyczach, których spoży-
cie w trosce o zdrowie powinni-
śmy ograniczać. Tymczasem dla 
wielu biedniejszych rodzin te 
niepotrzebne nam rzeczy są 
przedmiotem marzeń – napisał 
czytelnik. Opublikowany na ła-
mach pisma list, zainspirował o. 
Szymona Botula, opiekuna Ja-
snogórskiego Punktu Charyta-
tywnego do zorganizowania ko-
lejnej akcji, mającej na celu po-
zyskanie darów, które zostaną 

rozdysponowane pomiędzy pod-
opiecznych jasnogórskiej pla-
cówki.

W tym roku prowadzona jest 
kolejny raz. Coś, co dla nas mo-
że być nic nie warte, dla innych 
może być spełnieniem marzeń. 
Organizatorzy akcji nie czekają 
na rzeczy wartościowe. Liczą na 
te praktyczne, które przydadzą 
się w każdej rodzinie. Przynie-
sione przez nas dary trafią do 
podopiecznych jasnogórskiej 
placówki. Z pomocy organizo-
wanej przez paulinów korzysta-
ją przede wszystkim rodziny 
wielodzietne, bezdomni i bezro-
botni. Patrząc na wykształcenie 
zarejestrowanych osób, znaleźć 
tam można zarówno ludzi z nie-
ukończoną podstawówką, jak 
również tych, którzy mają dok-
torat. 

Nietrafione prezenty można 
przekazywać osobiście do sie-
dziby Punktu Charytatywnego 
na Jasnej Górze, a także wysy-
łać pocztą na adres: o. Szymon 
Botul, ul. O. A. Kordeckiego 2, 
42-225 Częstochowa.

Więcej informacji o bieżącej 
działalności paulińskiej placów-
ki można znaleźć profilu Jasno-
górski Punkt Charytatywny na 
Facebooku. kg 

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu  informuje, że w związku z 
optymalizacją czasów przejazdu 
między przystankami oraz w od-
powiedzi na wnioski pasażerów 
od czwartku, 1. stycznia, w całej 
sieci komunikacyjnej nastąpiły 
zmiany rozkładów jazdy.

Informujemy ponadto, że od 1. 
stycznia linia nr 13 nie jeździ wy-
branymi kursami przez ulicę Kie-
drzyńską. - Zmiana nastąpiła ze 
względu na znaczną czasochłon-
ność tego połączenia i znikomą 
ilość pasażerów korzystających z 
linii nr 13 na przystankach przy 
ulicach Kiedrzyńskiej i Dekabry-

stów – wyjaśnia MZDiT w Czę-
stochowie. Ulicami Kiedrzyńską i 
Dekabrystów nadal będą kurso-
wać linie nr 22 i 24. To nie jedy-
ne nowości. W porozumieniu z 
gminą Mstów część dotychczaso-
wych kursów linii nr 26 obecnie 
kończących trasę na pętli Mirów-
-Pegaz od 1. stycznia została wy-
dłużona do miejscowości Siedlec. 
Pozostała część trasy linii nr 26 
nie uległa zmianie. Nowe rozkła-
dy, obowiązujące od 1 stycznia 
są dostępne na stronie www.
mzd.czest.pl w zakładce Publicz-
ny Transport Zbiorowy.
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Krzysztof Łoziński z Plat-
formy Obywatelskiej na po-
czątku stycznia zostanie 
powołany na urząd wicepre-
zydenta miasta.

Pod koniec tego roku Krzysztof 
Matyjaszczyk ze stanowiska za-
stępcy prezydenta odwołał Wan-
dę Kulkę, która nadzorowała 
pracę czterech Wydziałów Urzę-
du Miasta Częstochowy: Rozwo-

ju Miasta, Mienia i Nadzoru Wła-
ścicielskiego, Geodezji i Karto-
grafii oraz Komunalnego.

Kandydat na wiceprezydenta 
miasta jest sekretarzem często-
chowskiej Platformy Obywatel-

skiej. Pracował już w często-
chowskim Urzędzie Miasta. 
Ostatnio pełnił funkcję wicepre-
zesa w Częstochowskim Przed-
siębiorstwie Komunalnym.
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Każdy wadliwy towar 
możemy zwrócić

Jeśli zauważymy, że towar, 
który kupiliśmy jest niepeł-
nowartościowy, składamy 
reklamację. Sprzedawca 
ponosi wtedy odpowiedzial-
ności za niezgodność towa-
ru konsumpcyjnego z umo-
wą. Mamy z nią do czynie-
nia, w sytuacji, w której 
produkt nie nadaje się do 
celu, w jakim zwykle jest 
używany lub nie posiada 
właściwości, które powinien 
mieć albo zapewniał o nich 
sprzedawca.

Posiadanie paragonu nie 
jest koniecznością

Warto przy tej okazji podkre-
ślić, że posiadanie paragonu 
nie jest wymagane przez pra-
wo. Zastrzeżenia typu: „bez pa-
ragonu nie rozpatrujemy rekla-
macji” lub „po odejściu od kasy 
reklamacji nie uwzględniamy” 
są bezprawne. Oczywiście, 
sprzedawca może domagać się 
dowodu, że rzeczywiście zaku-
piliśmy daną rzecz u niego. 
Najlepiej jest mieć paragon, ale 
może to też być potwierdzenie 
płatności kartą. Sprzedawcy 
często zamieszczają informa-
cję, że w wypadku towaru ku-
pionego na wyprzedaży, w pro-
mocji, czy w ramach sezonowej 
obniżki nie przysługuje prawo 
do reklamacji. To również jest 
niezgodne z prawem, o ile 
sprzedawca nie zaznaczy, że 
powodem przeceny jest wada 
produktu. Konsument ma peł-
ne prawo do reklamacji i nie 
można go ograniczać.

Dwa lata na reklamację
Wadliwy towar możemy reklamować w ciągu dwóch lat od 
dnia jego wydania. Skargę należy złożyć najlepiej na piśmie, 
najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykrycia uster-
ki. Przedsiębiorca ma 14 dni na odniesienie się do naszej 
skargi. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie uzna-
je się, że sprzedawca uznał nasze roszczenia. Składając re-
klamację możemy w pierwszej kolejności żądać bezpłatnej 
naprawy lub wymiany towaru na nowy. Zwrotu pieniędzy 
możemy domagać się w przypadku, kiedy sprzedawca nie 
jest w stanie naprawić ani wymienić produktu lub takie dzia-
łania naraziłyby nas na znaczne niedogodności.

W Internecie też można reklamować
Robiąc zakupy w Internecie 

także często spotykamy się z wa-
dliwość zakupionego towaru. 
I w tym przypadku mamy prawo 
do reklamacji na tych samych 
zasadach, co w tradycyjnym 
sklepie. Termin reklamacji obej-
muje okres dwóch lat od daty 
wydania towaru i dwa miesiące 
od daty wystąpienia wady produktu.  W przypadku odkrycia 
wady mamy prawo do naprawy towaru na koszt sprzedawcy 
lub zamiany na nowy. Do naszego żądania e-sklep musi się 
ustosunkować w okresie 14 dni, jeśli tego nie uczynił uznaje-
my reklamacje za przyjętą.

Przy tej okazji przypominamy, że wydłużony został czas do 
oddania towaru, który zakupiliśmy w Internecie bez podania 
przyczyny z 10 do 14 dni. Przy zwrocie towaru to właściciel 
sklepu zostanie obciążony kosztem wysyłki.

kg

http://www.mzd.czest.pl/
http://www.mzd.czest.pl/


Energetyka jądrowa  
– przyszłością narodu

Od zeszłego roku w naszym liceum 
prowadzony jest projekt Polskiej 
Energetyki Jądrowej. Ma on niezwy-
kle szeroki zasięg, obejmuje uczniów 
zainteresowanych tym współcze-
snym zagadnieniem. W ramach pro-
jektu uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach w 5 blokach tematycznych z za-
kresu: fizyki, chemii geografii, biologii 
i materiałów wykorzystywanych w 
energetyce niekonwencjonalnej. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są 
przez nauczycieli I LO i wykładowców 
Politechniki Częstochowskiej.

Pod koniec listopada miało miej-
sce podsumowaniem projektu czyli 
finał II Powiatowego Konkurs dla 
uczniów szkół gimnazjalnych. Do 
konkursu przystąpiło 44 uczniów z 16 
szkół gimnazjalnych z terenu miasta 

oraz powiatu 
częstochow-
skiego. 

Wśród na-
grodzonych 
znaleźli się:
I miejsce  

- Antoni 
Prus z Gim-
nazjum nr 3 w Częstochowie  

II miejsce - Paulina Musiał z Zespołu 
Szkół w Zawadzie

III miejsce - Jakub Biegus z Zespołu 
Szkół w Zawadzie
10 grudnia 2014 r. laureaci wraz z 

opiekunami wezmą udział w wy-
cieczce edukacyjnej do NCBJ w 
Świerku.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu na www.slowacki.org
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Wiedzieć więcej znaczy  
czuć się bezpieczniej 
 O Światowym Dniu Walki  

z AIDS

N – Opowiem. 
Nim wyborczy bój rozgorzał 
i to niebywały, 
długo naprzeciw siebie wrogie 
armie stały.

M – W jednej emerytów było co 
niemiara.

N – Drugą też emerycka stanowiła 
wiara.

M – „Niczym morza brzegi 
 ciągną się szeregi”1, 
 sztandary łopoczą 
 i werble łomoczą, 
 jedni  pieśni śpiewają, 
drudzy przeszkadzają.

N – Jedni i drudzy pewni 
swojego  zwycięstwa, 
nikt myśli nie dopuszczał, 
że może być klęska.

M – I tak bezkrwawa bitwa się 
toczyła.

N – A Częstochowa upstrzona 
bilbordami była.

K – A emeryci?
M – Pokazali,  jaka w nich jest siła.
K – Ukryta.
M – Niekoniecznie, 

 gołym okiem widać, 
 że zapomniany emeryt 
 może się też przydać, 
 bo chociaż słaby, 
 a czasami chory, 
 to on właśnie gremialnie 
 chodzi na wybory.

N – I wie, jak skreślać 
 i jak się głosuje, 
 i co który pretendent 
 sobą prezentuje.

M – Wyborcze zmagania        
trwały aż dwie tury…

K – A w końcu kto wygrał? 
– Powiedz.  
– Proszę. 
– Który?

N – Jak to kto 
– faworyt…

K – Przecież kilku było.
M – E… 

 Tak tylko poniektórym 
 po nocach się śniło.

K – Padły mocne słowa! 
 Zmieńmy temat, 
 już mnie boli głowa.

N – Masz rację, 
już jest po wyborach 
i wreszcie wraca normalności pora, 
radni makijaże zmyli, 
odświętne szaty na zwykłe 
zmienili…

K – Taka zmiana 
nie mieści się w głowie, 
to znowu zwykli ludzie, 
a nie półbogowie.

M – Jak szopka, to szopka! 
Temat więc zmieniamy 
i do tamtych wydarzeń więcej nie 
wracamy!

 N – Nie szczędzimy nikogo! 
Ten przywilej mamy 
i z niego, jak co roku, 
chętnie korzystamy.

K – Mówisz „jak co roku”, 
a my po raz 12. zakłócamy spokój 
mieszkańcom…

N –  I notablom naszej Częstochowy.
K – Ci ostatni czekają, 

kiedy wreszcie z głowy 
będą nas mieli…

M – O, niedoczekanie! 
Póki sił starczy 
i póki tchu stanie 
kontynuować trzeba 
 to wielkie zadanie.   

1 Zapożyczone z Mickiewicza – Reduta 
Ordona”.
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Z Temidą na „Ty” 
- alternatywny sąd nad 

Neronem

Mikołajkowe 
szaleństwo 

Afryka w środku zimy
(o wyprawie do Wrocławia)

Pod koniec listopada odbył się w I 
LO Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i 
AIDS. To już tradycja w naszej szkole, 
że uczniowie klas pierwszych są za-
praszani do tego konkursu, który jed-
nocześnie wpisuje się w światowe 
obchody Dnia Walki z HIV i AIDS. Fi-
nał konkursu to świetna okazja do 
przybliżenia tej tematyki, dlatego 
uczniowie klasy IIe przygotowali pre-
zentację multimedialną, w której 
znalazły się nie tylko dane statystycz-

ne ale i podstawowe informacje o za-
chowaniu ostrożności w przypadku 
kontaktu z zakażonymi. Przejmują-
cym okazał się także zaprezentowany 
w tym dniu film ukazujący losy dzieci 
i młodych ludzi zakażonych wirusem.

Poniżej lista laureatów tegorocz-
nej edycji konkursu:

I m. Kamil Parkitny, II m. Natalia 
Tomaszek, III m. Wiktoria Kulej – 
wszyscy nagrodzeni to uczniowie kla-
sy Ie.

„Proszę wstać sąd idzie…”, „Oskarża-
my Nerona o…”, „Neron niewinny!”, 
„Neron winny!” takie słowa padały z ust 
uczniów klasy 2a, którzy mieli okazję 
wykazać się swoją elokwencją i darem 
przekonywania, a przede wszystkim by-
strością i myśleniem. Żeby przygotować 
się do takiego projektu, każdy z nas mu-
siał zapoznać się z biografią Nerona, a 
więc nieodzowne było przeczytanie jej. 
Niestety, nie wszystkie postaci zamordo-
wane przez Nerona dało się odtworzyć, 
dlatego zostało postanowione, że stwo-
rzymy historię alternatywną, a więc 
świadkami były wywołane zarówno 
przez obronę jak i oskarżycieli, duchy. 
Obrona, w skład której wchodziło pięć 
osób, miała niełatwe zadanie, bowiem 
musiała oczyścić z ciężkich zarzutów sa-
mego diabła, który odmówił nawet skła-
dania zeznań! Jednak oskarżenie nie 
próżnowało. Oskarżenie zaciekle wal-
czyło o jak najwyższą karę dla Nerona 
oraz udowodnienie za wszelką cenę je-
go winy. Świadkami w procesie byli: Bry-
tannik (brat Nerona), Oktawia (pierwsza 
żona), Agrypina (matka jego), Poppea 
(kochanka, potem żona), Seneka (wy-
chowawca i nauczyciel), Anicetus (który 
złożył obciążające zeznania przeciwko 
Oktawii), chrześcijanie oraz tajemniczy 
świadek, który ujawnił się nagle i wniósł 
jeszcze większe emocje. Mimo chaosu, 
który od czasu do czasu dominował roz-

prawę, sprawę udało się zakończyć. 
„Uznaję Nerona za winnego popełnienia 
czynu i skazuję na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności” zagrzmiał zza 
stolika głos sędziego. Obrona nie chciała 
pogodzić się z wymierzoną karą i posta-
nowiła, że wniesie apelację od tej spra-
wy. Oskarżyła nawet sąd o stronniczość! 
Całą rozprawę zapisywali dziennikarze, 
którzy tak licznie przybyli na proces i 
szczegółowo opisywali wydarzenia na 
sali sądowej. Jeszcze podczas przerw 
omawiana była cała rozprawa i wszyst-
kie zeznania świadków. Sąd nad Nero-
nem zapadnie w pamięci każdego 
ucznia tej klasy na długi czas, ponieważ 
oprócz poważnych zarzutów zdarzyły się 
zabawne sytuacje, które wywoływały 
salwy śmiechu wśród zebranych.

Kamila Walkowicz IIa

5 grudnia 2014r. w naszym liceum 
odbyły się szkolne mikołajki. 
W całej szkole zaroiło się od mikoła-
jów i śnieżynek. Zgodnie z tradycją 
uczniowie w tym dniu mieli na sobie 
czerwone czapki z białymi pompona-
mi, a niektórzy chętni wzięli udział w 
konkursie na najbardziej pomysłowe 
przebranie Mikołaja bądź Śnieżynki. 
Spotkaniu towarzyszyła iście świą-
teczna atmosfera a dla najlepszych 
zostały oczywiście przewidziane 
atrakcyjne nagrody. Na przerwach 
ekipa szkolnego radia zadbała o od-
powiednią atmosferę, puszczając 
najbardziej znane, bożonarodzenio-
we piosenki. Uczniowie klas pierw-
szych wykazali się inicjatywą i na ten 
wyjątkowy dzień przygotowali kilka 
ciast, które można było smakować 
podczas przerw. 

Patrycja Simkiewicz Ic

4 grudnia uczniowie klasy 1E i 3D z 
I LO udali się na wycieczkę do Wrocła-
wia. Był to nietypowy prezent mikołaj-
kowy. Nietypowy, bo nagle w samym 
środku grudniowej aury znaleźliśmy 
się w ...słonecznej Afryce. A to za spra-
wą nowo powstałego Afrykarium, któ-
re mieści się przy wrocławskim zoo. 
Mieliśmy okazję zobaczyć faunę i florę 
charakterystyczną dla tej części świa-
ta, wśród okazów znalazły się: żyrafy, 
hipopotamy, krokodyle, pingwiny, re-
kiny, płaszczki oraz wiele innych inte-
resujących gatunków. Znalazł się i gru-

dniowy akcent na naszym szlaku – 
wrocławski jarmark na miejskim ryn-
ku. Tu mogliśmy się ogrzać się przy go-
rącej czekoladzie, podziwiać rękodzie-
ła świąteczne i spędzić popołudnie w 
magicznej atmosferze, wśród koloro-
wych światełek, choinek, ubranych i 
udekorowanych stoisk i domów. W ra-
mach podsumowania uczniowie wraz 
z opiekunami przeszli przez Most 
Tumski i dotarli do Katedry św. Jana 
Chrzciciela, co było idealnym zwień-
czeniem całej wycieczki.

Julia Ratka Ie

http://www.slowacki.org/
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 Wystawa imponujących choinek zagościła przed świętami obok pokoju nauczycielskiego. 
Wszystkie prace są dziełem uczniów z klas III, a wykonane zostały pod fachowym okiem 
nauczycieli techniki. Zarówno uczniowie jak i wszyscy pracownicy szkoły mogli oddać swój głos 
na najładniejsze ozdoby. 

* * * * *
N – A teraz na ziemię powróćmy  

z obłoków.
K – Północ blisko, spójrz, 

 tyle luda wokół.
M – A gdy północ wybije   

 na miejskim zegarze, 
 Prezydent przyjdzie…

N – Do ludu zagada, 
wzniesie toast szampanem, 
a potem 
fajerwerkowa będzie kanonada.

M – Niewielu mowy słucha, 
 mają swoje sprawy, 
 przyszli Nowy Rok witać, 
 żądni są zabawy.

N – Psy wokół wyją ciężko 
wystraszone 
 hukiem petard, 
 które tej nocy będą odpalone.

 K – A częstochowianie?
 M – Niewielu na tym placu dłużej 

pozostanie, 
większość wróci do zabawy 
w zaciszu domowym.

K – I gościć się będą 
 przy stole składkowym?

M – Bo tak wychodzi  taniej 
 i jeszcze na śniadanie 
 z resztek coś zostanie.

K –  Przy tym na ulicy bywa często 
ślisko, 
 a w domku łóżeczko mamy bardzo 
blisko.

M – A Doda w telewizji 
wynagrodzi wszystko.

N – Jak znam życie, 
przy stole zasiądzie 
znane towarzystwo.

M – Szwagier ze szwagierką, 
no i sąsiad z żoną 
– ten co naprzeciwko 
(to z nim pan domu wychodzi na 
piwko), 
cytrynówkę przyniósł, 
a jego kobita bigos dziś zrobiła. 
Przyjdzie też ciocia Zosia 
(zawsze bardzo miła), 
tak jak co roku przyniesie 
makowiec 
– resztka ze świąt, 
której nie zjadł wdowiec, 
który z kolei ciocię Zosię ostro 
emabluje, 
dziś go nie będzie, 
bo kiepsko się czuje. 
Będzie też koleżanka 
(po trzech mężach wdowa), 
ta na każde szaleństwo 
zawsze jest gotowa, 
jeszcze ruda  sąsiadka 
(to kokietka znana) 
– a zabawa będzie do białego rana.

K – Oj głośno u nich będzie, 
 usłyszą sąsiedzi…

M – A w Nowy Rok w ich głowach 
ogromny „kac” siedzi!

* * * * *
K – Dlaczego głupoty wciąż 

opowiadamy 
i od sedna sprawy znów się 
oddalamy?

* * * * *
M – Czyżby dalej wybory były 

sednem sprawy? 
Temat był – zamknęliśmy, 
wszyscy chcą zabawy!

K – Owszem, znam wynik. 
Nie wiem jednak, jak doszło do 
tego 
i jak wybierano zwykłego radnego?

N – Normalnie. 
Wielu kandydatów było, 
a kilkorgu z nich 
znów się poszczęściło.
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Wolontariat  
– bezinteresowna pomoc 

potrzebującym

W mijającym semestrze klasy 
III c oraz III d pojechały na wy-
cieczkę do Pszczyny i Oświę-
cimia. Na początek zwiedziliśmy 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie. 
Poznaliśmy ciekawą historię 
zamku, która rozpoczyna się już 
od pierwszej połowy XV wieku. 
Dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wostek na jego temat. Oglądając 
poszczególne gabinety i komna-
ty, mogliśmy zaczerpnąć wiedzy 
na temat gustów i stylu życia je-
go mieszkańców, których rody 
zmieniały się na przełomie wie-
ków. Zamek był wielokrotnie 
przebudowywany, dlatego udo-
kumentowano go jako budowlę 
reprezentującą kilka stylów m.
in. gotycki, barokowy czy też re-
nesansowy. Obecnie wyposaże-
nie komnat aż w 80 procentach 
zostało zachowane w stanie z 
przełomu XVII i XIX wieku. Po 
zwiedzeniu Muzeum Zamkowego 
udaliśmy się na znajdujący się 
tuż obok pszczyński rynek. To 
urocze miejsce z wieloma restau-

racjami i kawiarniami, a jego 
centralną część stanowi miejski 
ratusz. Po krótkiej przerwie do-
tarliśmy do kolejnego punktu 
naszej wycieczki, czyli Miejsca 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu. Tam 
wraz z przewodnikiem zwiedzali-
śmy obóz koncentracyjny, a póź-
niej pojechaliśmy do pobliskiej 
Brzezinki, gdzie znajduje się 
miejsce zagłady Auschwitz-Bir-
kenau II. Charakter wycieczki 
wymagał od wszystkich zacho-
wania powagi, gdyż miejsce, w 
którym znajdowaliśmy się, było 
naznaczone krwią milionów lu-
dzi, którzy stracili tam swoje ży-
cie. Podczas zwiedzania mogli-
śmy uczcić pamięć tych, którzy 
zginęli w obozach, zapalając 
znicz pod Ścianą Straceń. Każdy 
z nas wyszedł wzruszony i sku-
piony. Myślę, że ta wycieczka 
wiele nas nauczyła. Była lekcją 
historii, która pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci. 

Kamila Kamińska klasa III d

Od blisko 20 lat 5 grudnia na ca-
łym świecie obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Wolontariusza. Wo-
lontariat jest formą pracy, za którą 
nie otrzymuje się pieniędzy, jednak 
daje nam radość z pomagania innym. 
Wolontariusz decyzję o swej pracy 
musi podjąć świadomie i dobrowol-
nie. Może dotyczyć ludzi, środowiska 
naturalnego lub opieki nad zwierzę-
tami. Wolontariat nie może zaistnieć 
w warunkach rodzinnych czy przyja-
cielskich – dotyczy pomocy nieznajo-
mym i wymaga całkowitego otwarcia 
się na drugiego, zupełnie obcego 
człowieka. Pomoc nie jest udzielana 
ze względu na związki z potrzebują-
cym, sympatię czy poczucie obo-
wiązku. Motywacje wolontariuszy 
powinny płynąć ze szczerego serca. 
Chęć niesienia pomocy i bycia po-
trzebnym czy też potrzeba kontaktu 
z podopiecznymi to podstawowe 
czynniki skłaniające do bezintere-
sownej pracy na rzecz innych ludzi. 
Jednak prócz tych szczytnych celów 
są i inne, być może mniej szlachetne, 
ale równie ważne dla wielu osób czy-
niących dobro – chęć poznawania 
nowych ludzi, chęć podróżowania i 
pobytu w innym kręgu kulturowym, 
chęć nauki nowych umiejętności, ze-
brania doświadczeń zarówno na po-
ziomie zawodowym, jak i prywat-
nym, chęć poszerzenia swojej per-
spektywy poglądu otaczającego 
świata.

W dzisiejszym świecie bardzo czę-
sto mamy do czynienia z brakiem 
empatii i współczucia dla drugiego 
człowieka. Jest jednak forma pomo-
cy innym, która pozwala optymi-
stycznie spojrzeć na naszą przyszłość 
– wolontariat. Znany i praktykowany 
od wieków, ma wiele form. Pozwala 
nieść pomoc tam, gdzie jest ona naj-
bardziej potrzebna, a jednocześnie – 
zainwestować w siebie niematerial-
nie, czego nie da się wymienić na 
żadne pieniądze. Pomagać można 
w niemal każdym zakątku globu, 
chociaż bardzo często najwięcej po-
trzebujących jest wokół nas.

RODZAJE WOLONTARIATU
Rodzajów pracy wolontariackiej 

jest mnóstwo, najpopularniejsze są 
jednak te, które mają konkretny cel.  
Bodajże najczęściej wolontariaty do-
tyczą dzieci – pomoc w nauce to jed-
no, a sama opieka to drugie. Wolon-
tariusze mogą sprawować opiekę 
nad nieletnimi w domach dziecka, w 

domach opieki, a także w dziennych 
centrach opieki (w których dzieci po-
jawiają się tylko na kilka godzin; czę-
sto są bezdomne lub niepełnospraw-
ne, a lokalne prawo nie zapewnia im 
wystarczających środków opieki ca-
łodobowej). Jeśli chodzi o naukę bar-
dzo często kładzie się nacisk na zaję-
cia animacyjne, teatralne, muzyczne, 
plastyczne, sportowe – często nasta-
wione na zabawę i rozweselenie 
dzieci. 

Zdarza się, że rodzaj wykonywanej 
pracy zależy od umiejętności wolon-
tariusza – każdy może pochwalić się 
tym, co umie najlepiej, i podzielić się 
swoim doświadczeniem z innymi.

Istnieją również wolontariaty na-
stawione na przyrodę i ochronę dzie-
dzictwa naturalnego i kulturowego. 
Wiążą się z pracą na terenie obsza-
rów chronionych (parków narodo-
wych lub rezerwatów przyrody), w 
organizacjach ekologicznych oraz 
działających na rzecz ochrony środo-
wiska i gatunków zagrożonych. Moż-
na odbyć wolontariat w schroniskach 
dla zwierząt lub w ośrodkach wetery-
naryjnych. 

W naszej szkole także jest prowa-
dzona fundacja pomocy schronisku. 
Polega ona na zbiórce jedzenia i rze-
czy dla psiaków z owego schroniska. 
Zbiórkę prowadzi nauczycielka biolo-
gii - pani Barbara Bielinska. 

Czas Świąt Bożego Narodzenia to 
okres szczególnej aktywności dla wo-
lontariuszy, zbieranie paczek, żywno-
ści, organizowanie wigilii dla na-
juboższych, robienie paczek gwiazd-
kowych i mikołajowych dla dzieci z 
biednych rodzin i inne akcje. Jedną z 
najbardziej popularnych akcji jest 
SZLACHETNA PACZKA.

W każdym razie każdy, kto chce po-
święcić trochę swojego czasu dla do-
bra innych, znajdzie coś odpowied-
niego dla siebie. Zapraszam wszyst-
kich do podjęcia się wolontariatu, bo 
to naprawdę fajna rzecz patrzeć, jak 
ludzie dzięki tobie są szczęśliwi. 

Marta Mrowiec klasa II c

 Byliśmy - Widzieliśmy 

Cyniczny napis Arbeit macht frei wita 
wchodzących na teren Muzeum. Nigdy żaden 
więzień nie odzyskał wolności w zamian za 
swoją pracę! 

Moment zadumy przy Ścianie Śmierci. 
Zapaliliśmy znicze, aby oddać hołd 
pomordowanym w hitlerowskim obozie 
zagłady. 

Fotomigawki  
z życia szkoły

Mikołajki w mojej klasie II c były w tym roku okazją do fajnej zabawy. Najpierw rozpakowaliśmy 
długo oczekiwane prezenty (aż do piątej lekcji musieliśmy powstrzymać ciekawość, co też 
znajdziemy w swoich paczkach) i po zjedzeniu większej części ich słodkiej zawartości razem z 
naszą panią bawiliśmy się w różne śmieszne kalambury i zagadki. Było bardzo wesoło, bo moja 
klasa jest naprawdę super!  Marta Mrowiec klasa II c 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nasi uczniowie potrafią wyczarować prawdziwe dzieła sztuki. 
Ozdoby choinkowe wykonał Mateusz Matusik z klasy I a, anioły to prace uczniów przygotowane 
pod kierunkiem pani Grażyny Tarkowskiej przez klasy pierwsze i trzecie.
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Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzszkolnego 
,,Kryształy w życiu człowieka” 

K – Powiedzcie proszę, 
bo to mnie nurtuje, 
czy tych kandydatów 
wcześnie ktoś typuje?

M – Na radnych to się sami pchają, 
a potem zalety swoje zachwalają, 
jacy to oni zdolni, 
jacy kryształowi 
i każdy z nich chciałby 
służyć narodowi 
i nawet gdy nie trzeba 
przychylić mu nieba…

  N – Jeden na przykład widział 
Częstochowę, 
jako – powiedzmy – miasto 
rowerowe, 
więcej, wręcz ogłosił hasło, 
że Częstochowa – to rowerów 
miasto.

K – Czyli nie dla ludzi, 
dobrze to rozumiem?

N – Powiedzmy. 
Tłumaczę jak umiem.

M – Tym bardziej, 
że tych kandydatów 
wielka armia była.

K – Była i się zbyła.
M – A oni fortele różne stosowali.
K – Czyżby dla niepoznaki 

się poprzebierali?
M – Prawie. 

Posłuchaj, jedni brody zapuścili, 
a inni wąsy zgolili, 
by się ludziom przypodobać, 
zmienić image lub brylować.

K – A panie?
N – Bilbordy niech przemówią za nie.
M – Ślicznotki, 

 wprost ślicznotek mrowie.
K – Skąd nagle się wzięły?
N – Ten tylko się dowie, 

 który zna kobiety.
M – Który damskie rozumie sekrety. 

Gdy jedna z drugą rozpuści włos 
długi 
i uśmiech jak z żurnala przyklei 
do buzi 
w metrykę na bilbordzie nikt 
zajrzeć nie może, 
patrzysz, oczom nie wierzysz 
– takie dziewczę hoże. 
Dobrze Ją pamiętam – to przed 
laty było, 
gdy  razem w piaskownicy 
– od rana do wieczora – świetnie 
się bawiło.

K – Masz rację, 
gdzie spojrzę, widzę same miski, 
tak się zmieniły, a przecież 
znam je od kołyski. 
Ale co potem z tymi przegranymi?

M – Szukają przyczyn klęski 
między znajomymi, 
że nie poszli do urny, 
nie agitowali.

N – A może ci znajomi 
na nich się poznali, 
więcej, w kręgach niektórych 
rozeszła się plotka, 
że ta pani, proszę pani, to idiotka!

K – To o radnych było. 
A z prezydentami, 
jak się potoczyło?

N – Przeważnie kandydatów ich 
partie typują, 
niektórzy koalicje dziwne 
zawiązują, 
każdy wyborcom cuda obiecuje, 
niemal jak cietrzew, gdy gody, 
tokuje.

K – Słowem kocioł, 
czarownic kocioł, 
w którym się gotuje, 
kto kogo wspomoże, 
kogo wyroluje.
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VII-a Ogólnopolska 
Olimpiada 

Logistyczna – etap II

Z wizytą w Miejskiej 
Galerii Sztuki  

w Częstochowie

12 grudnia 2014r w naszej szkole został roz-
strzygnięty konkurs na prezentację multime-
dialną pt.:,,Kryształy w życiu człowieka”. Kon-
kurs był przeznaczony dla uczniów klas pierw-
szych, a tematyka konkursu nawiązuje do ob-
chodów Roku 2014 ogłoszonego Rokiem Kry-
stalografii. 

W konkursie wzięło udział 43 uczniów, a naj-
ciekawsze i najładniejsze prezentacje to:
I miejsce – Patrycja Gwiździńska  

klasa If,
II miejsce – Anita Łyskawa klasa If, 
III miejsce – Klaudia Katryniok  

- klasa Ia
Uczniowie w swoich pracach wykazali duże 

zainteresowanie tematem, umieszczając wiele 
ciekawych wiadomości i zdjęć dotyczących krysz-
tałów. Najlepsze prezentacje będą przedstawio-
ne szerszej publiczności podczas Dnia Fizyki w 
szkole 17 grudnia 2014r.

Katarzyna Organa

Piątego grudnia w Naszej Szkole 
odbyły się zawody okręgowe, czyli II 
stopnia, VII Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Logistycznej 

Zostaliśmy wybrani jako organiza-
tor, ponieważ to właśnie z naszej 
szkoły najliczniejsza liczba uczniów 
(19-tu) przekroczyła wymagany próg 
punktowy (30 możliwych do uzyska-
nia punktów na 50), z czego oczywi-
ście jesteśmy dumni.

Z całego regionu wzięło udział 47 
najlepszych uczniów, którzy wg wy-
magań głównego organizatora Olim-
piady, czyli Wyższej Szkoły Logistycz-
nej w Poznaniu, przekroczyło w I-m 
etapie (szkolnym) wspomniany wy-
żej próg punktowy.

Zawody okręgowe polegały na 
udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań te-
stowych, wielkokrotnego wyboru, w 
nieprzekraczalnym czasie 75 minut. 

Zmagania kontrolowane były 
przez Dyrektora Biura Praktyk i Karier 
Zawodowych dr Mateusza Wilińskie-
go z WSL w Poznaniu, który osobiście 
zasiadał w Komitecie Okręgowym, 
wraz z Dyrektorem naszej szkoły Ma-
riuszem Zawadą oraz przedstawicie-
lami nauczycieli: Magdaleną Sko-
czewską (Częstochowa), Magdaleną 
Kowalską (Wieluń), Aleksandrą Ró-
żańską (Opoczno) - nadzorującymi 
przebieg zawodów II stopnia.

Nasi uczniowie osiągnęli już suk-
ces na miarę okręgu. Teraz wszyscy 
trzymamy za nich kciuki. Wyniki tych 
zawodów 19.12.2014 r.

Edyta Waryś

5 grudnia uczniowie klasy II a ZSZ 
oraz kasa II a TL pod opieką pani Ka-
tarzyny Organy i pani Bożeny Bąk 
wzięli udział w wycieczce do Miej-
skiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

W czasie wycieczki obejrzeliśmy 
ciekawą wystawę naukowo – arty-
styczną pt.: ,,I stało się światło, nie-
zwykła historia zwykłej fali elektro-
magnetycznej”.  Współorganizatora-
mi wystawy był Instytut Fizyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie oraz Instytut Fizyki Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 

Wystawa obejmowała kwestie 
rzadko podejmowane w praktyce 
wystawienniczo-edukacyjnej. Pre-
zentowane na niej były zjawiska i 
wiedza z zakresu fizyki, jak i prace ar-
tystyczne. Nie występowały one jed-

nak jako odrębne dziedziny, lecz we 
wzajemnej relacji, jako pola do roz-
woju wyobraźni i kreatywności. Ce-
lem projektu zrealizowanego w for-
mie interaktywnej wystawy było roz-
winięcie w nas-odbiorcach zdolności 
i chęci do wielowarstwowej refleksji 
nad otaczającym nas światem. 

Spośród wielu zjawisk fizycznych 
za temat i motyw przewodni wysta-
wy wybrano zagadnienia związane 
ze światłem. 

Podczas wycieczki mogliśmy rów-
nież zwiedzić w Sali Poplenerowej 
wystawę prac prof. Piotra Bożyka ,,Ki-
neticos – obiekty kinetyczne”. 
Wszystkie prace wzbudziły w nas za-
ciekawienie, prowokowały do do-
tknięcia, poruszenia, zastanowienia 
się nad konstrukcją i znaczeniem po-
szczególnych prac. 

Agata Organa
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Akademia w parafii 
Bożego Ciała

N – Trafne spostrzeżenie, 
 niemal epokowe, 
i na 4 lata – ustawiło Częstochowę.

K – A co z opozycją?
M – O! 

 Ta siły zbiera, 
 przypuści wkrótce atak.

N – Atak jak cholera!
* * * * *

K – Może już politykę zostawmy na 
boku, 
 tyle spraw innych rozgrywa się 
wokół.

N – I co, zaczniemy znowu od 
chwalenia.

M – Chwalenie 
 chwaleniem, ale bez wątpienia 
 różne dziwne  rzeczy tu u nas się 
działy.

K – Zresztą zawsze w tym mieście 
cuda się zdarzały.

* * * * *
N – Przez całe lata istniał problem 

Raczka, 
 a był tak uciążliwy, 
 jak przewlekła sraczka.

K – Pamiętam, Raczek! 
trochę poczciwiec, 
trochę nieboraczek, 
podobno występuje teraz w nowej 
roli. 
Jak jakiś wicekról 
–  namiestnik oldboy’i.

N – Urząd więc piastuje!
M – Urząd całkiem nowy, 

dotychczas nikomu 
nie przyszło do głowy, 
że On tam zasiędzie, 
jako wódz emerytów 
i że rządzić będzie.

K – To może powstrzyma 
tych, co wiecznie narzekają, 
wtedy gdy rację mają 
i gdy jej nie mają.

M – Bo u nas krytykantów wielu, 
a krytyków mało…

K – Nic a nic nie rozumiem 
z twojego gadania.

M – Krytyk – moja droga – powinien 
wskazać rozwiązania.

K – A co, nie wskazuje?
M – Nie, 

taki zawsze i wszędzie 
wszystko krytykuje, 
wtedy gdy jest sens 
i gdy sensu nie ma 
i nie jest już krytykiem 
tylko krytykantem.

K – Dalej nie rozumiem, 
co zrobić z tym fantem?

N – Zrozumieć 
pomogę, 
weźmy na przykład 
którąkolwiek drogę. 
Dziurawa była, 
koślawa i krzywa, 
mimo, że bardzo, 
bardzo wzniośle się nazywa, 
o mdłości przyprawiała, 
gdy się nią jechało. 
Zaczęto remontować 
– dwa tygodnie trwało.

K – I co?
M – Teraz krytykanci mają używanie. 

Kto to widział, 
trwało zbyt długo – mój panie. 
Po co to było, teraz szybko gnają, 
przejść się na skuśkę nie da, 
parkować na chodniku też nie 
pozwalają, 
jakieś słupki stawiają, 
mandaty wlepiają.  

N – Znowu nie rozumiem, 
dlaczego malkontentów grono 
źle ocenia wszystko, 
twierdzi, że spieprzono.

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 

2014/2015

Z okazji 96 rocznicy Święta Odzy-
skania Niepodległości i 200 rocznicy 
urodzin Edmunda Bojanowskiego w 
dniu 13 listopada uczniowie Gimna-
zjum nr 12 im. Jana Matejki ze Szkol-
nego  Koła Caritas wzięli udział w 
akademii w parafii Bożego Ciała.

s. Maria Kasprzyk

Spotkanie ze św. Mikołajem
Szkolne Koło Caritas 5 grudnia 

zorganizowało dla uczniów wszyst-
kich klas Gimnazjum nr 12 krótkie 
przedstawienie o posłańcu z Nieba. 
Mikołaj wraz z Aniołami i Renifera-
mi obdarował grzecznych cukierka-
mi, dziękując za wszelkie dobro, któ-
re jest zapisane w „złotej księdze”.

Również dnia 6 grudnia Wolonta-
riusze SKC ucieszyli podarkami 20 
dzieci ze Wspólnoty Betel oraz Ro-
dzinę bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Trudno opisać radość i wdzięczność 

tych osób. Warto być dobrym, bo do-
bro wraca do Ciebie. Uśmiechnij się! 
Życie jest piękne, gdy się kocha.

s. Maria Kasprzyk

Szkolne Koło Caritas w Olsztynie
Dnia 9 grudnia 14 uczniów 

Szkolnego Koła Caritas z klas 
pierwszych i drugich uczestniczyło 
w spotkaniu formacyjno-rekre-
acyjnym w Olsztynie.

Czas upłynął szybko i radośnie, na 
kształtowaniu charakterów i wspól-
nej zabawie z innymi Wolontariusza-
mi z Archidiecezji Częstochowskiej.

s. Maria Kasprzyk

Zbiórka żywności
„Tak, pomagam” – pod tym hasłem 

młodzież Szkolnego Koła Caritas z Gim-
nazjum nr 12 w Częstochowie w dniach 
12-13 grudnia 2014 od godz. 9.00 – 
19.00 z dużym zaangażowaniem i rado-
ścią włączyła się do VII Ogólnopolskiej 
Zbiórki Żywności Caritas. 

Nasza grupa zbiórkę przeprowa-
dzała w dwóch marketach sieci Bie-

dronka: przy ul. Okólnej i ul. Jana 
Pawła II. W akcję włączyło się 45 wo-
lontariuszy z różnych klas. Artykuły te 
trafiły do wielu osób z rodzin wielo-
dzietnych, samotnych rodziców, bez-
domnych i chorych. Dziękujemy rów-
nież wszystkim, którzy ofiarowali tę 
żywność. 

opiekun s. M. Kasprzyk

W klimacie świąt Bożego Naro-
dzenia i blasku choinkowych świec, 
19 grudnia uczniowie z  klasy 3a i 3d  
oraz chórek szkolny przedstawili ja-
sełka bożonarodzeniowe pt. „Świa-
tło zabłysło dla Ciebie i dla mnie”. 
Młodzież w przesłaniu chciała po-
dzielić się prawdą, że narodziło się 
Światło, które rozjaśnia wszelkie 
ciemności i że w Jezusie każdy czło-
wiek, jeśli chce, może odnajdywać 

nadzieję i sens swego życia. 
Nadzieja, wiara, pokój, wolność, 

radość, zaufanie i miłość są symbola-
mi darów, które przynosi nam Nowo-
narodzony Zbawiciel. Zechciejmy 
więc zabrać te światła do naszych 
serc, do naszych mieszkań, by one 
podczas rodzinnych spotkań przypo-
minały nam, że Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
Pokoju, Emmanuel, Wybawca na-
prawdę jest z nami.

s. Maria Kasprzyk

Jasełka

Dzień Prawnika
10 grudnia 2014r. obchodziliśmy 

Europejski Dzień Prawnika. Z tej 
okazji w Gimnazjum nr 12 im. Jana 
Matejki w Częstochowie odbyły się 
warsztaty o tematyce prawniczej. Z 
uczniami klasy 2c i 3b spotkał się 
radca prawny Roman Witek.

Tematem zajęć było prawo oby-
wateli do prywatności i ochrony da-
nych osobowych celem propagowa-
nia idei demokratycznego państwa 
prawa. Pan Roman Witek przybliżył 
młodzieży zawody prawnicze, pod-
kreślając rolę prawników jako obroń-
ców praw człowieka i reprezentan-
tów obywateli w rozstrzyganiu spo-
rów w postępowaniach sądowych 
oraz pozasądowych.

Jako punkt wyjścia do dyskusji z 
uczniami służyły przykłady sytuacji, 
które mogłyby mieć miejsce w życiu 

codziennym, takie jak: umieszczenie 
cudzego zdjęcia na Facebooku czy 
publikacja oszczerczego artykułu w 
Internecie. Radca prawny zwracał 
uwagę na możliwość zwrócenia się 
przez osoby pokrzywdzone o pomoc 
do prawników, których obowiązuje 
tajemnica zawodowa. Pan Roman 
Witek przypomniał również uczniom 
o prawach i obowiązkach oraz odpo-
wiedzialności karnej młodzieży od 
13-tego roku życia.

Spotkanie z człowiekiem wykonu-
jącym ciekawy zawód, to również 
okazja do spotkania z absolwentem 
naszej szkoły. Pan Roman Witek 
ukończył Szkołę Podstawową nr 41, 
która przed laty funkcjonowała w 
budynku obecnego Gimnazjum nr 
12 im. Jana Matejki w Częstochowie.
 Magdalena Witkowska

Przełam bariery
17 grudnia 2014 r. w Hali Sporto-

wej odbyła się kolejna Halowa Olim-
piada Sportowa pt.„Przełam Barie-
ry”. Udział w niej wzięli uczniowie i 
wychowankowie placówek opiekuń-
czo – wychowawczych, szkół integra-
cyjnych i specjalnych oraz stowarzy-
szeń wspierających osoby niepełno-
sprawne. Jak co roku nasi uczniowie 
wzięli udział w imprezie w charakte-
rze zarówno współorganizatorów, jak 
i uczestników. Wielu trzecioklasistów 
pomagało w organizacji stanowisk 
sportowych, obsłudze sprzętu i de-
monstracji ćwiczeń oraz sędziowa-
niu. Natomiast uczniowie klas inte-
gracyjnych z naszej szkoły uczestni-
czyli w zawodach w kategorii „Inte-
gracja”. Wśród reprezentantów na-
szego gimnazjum znaleźli się: Julia 

Wiesiołek (1a), Julia Karoń (1a), Alek-
sandra Rządkowska (1a), Natalia Kró-
lak (1a), Karolina Kędryk (1a), Maciek 
Piotrowicz (1a), Sebastian Garncarz 
(2a), Kacper Małasiewicz (2a), Bartek 
Sznober (3a), Antoni Braszczyński 
(3a). Wykazali się oni niezwykłą 
sprawnością i gibkością podczas ry-
walizacji. Celem imprezy było rozwi-
janie zainteresowań sportowych, 
wyrobienie nawyku czynnego wypo-
czynku oraz integracja i wspieranie 
aktywności osób niepełnospraw-
nych. Impreza zakończyła się uroczy-
stym wręczeniem medali i słodkości. 
Na koniec uczniowie wraz z opieku-
nami: p. Urszulą Gwardecką, Renatą 
Kuśmierską i Bożeną Zwolską ode-
brali pamiątkową statuetkę. 

Urszula Gwardecka

Kolędy

Uczniowie klasy II g wzięli udział 
w eliminacjach do  XXI edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek im. Ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie - największe-
go amatorskiego przeglądu mu-
zycznego w Polsce współorganizo-
wanego przez Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Katowicach. Dzisiaj, spośród 37 
ośrodków eliminacyjnych, za naszą 
wschodnią granicą istnieją trzy – 2 
na Ukrainie (w Równem, Żytomie-
rzu) oraz w białoruskich Baranowi-

czach. Ta liczba jest proporcjonalna 
do zainteresowania Festiwalem, na 
który corocznie zgłasza się około 2 
tysiące podmiotów wykonawczych 
(co daje łącznie przeszło 20 tysięcy 
osób). Nasi uczniowie byli przesłu-
chiwani przez komisję konkursową 
w częstochowskim ośrodku elimi-
nacyjnym w Regionalnym Ośrodku 
Kultury przy ulicy Ogińskiego 13a. 
Uczniami dyrygowała pani Agniesz-
ka Fiuk, a zespół przygotowała s. 
Marta Mielnicka.

s. Marta Mielnicka
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W najbliższą niedzielę, 4 stycznia Mi-
chał Bąkiewicz po raz pierwszy poprowa-
dzi drużynę AZS-u Częstochowa. Akade-
micy zmierzą się w hali przy ul. Żużlowej 
z Effectorem Kielce.

– Zależy mi na tym, abyśmy maksymal-
nie wykorzystali swój potencjał. Obiecuję 
sto procent zaangażowania i walkę do 
ostatniej piłki - zapowiada Michał Bąkie-
wicz, trener AZS-u. 

Częstochowianie od ostatnich ośmiu kolejek 
PlusLigi są w dołku. Przegrywają mecz za me-
czem. Czy tą fatalną passę uda się przerwać 
w niedzielę w Hali Sportowej Częstochowa? 
Z pewnością będzie ku temu doskonała okazja. 
W pierwszej fazie rozgrywek AZS pokonał na 
wyjeździe drużynę z Kielc bez straty seta. Mecz 
miał jednak bardzo zacięty przebieg. W drugim 
secie walka zakończyła się dopiero zdobyciem 
przez akademików 39 punktu. To zapowiada 
spore emocje w rewanżu w Częstochowie. KR

N – Bo... 
no bo to malkontenci.

M – Sami nic nie potrafią, 
ale uważają, 
że bardzo są mądrzy 
i sposoby znają, 
jak wszystko naprawić, 
jak świat zreformować…

N – Dziwne, 
że dotąd taki się nie znalazł, 
co by te dziwne pomysły 
wcielił w życie zaraz.             

* * * * *
M – A ty do cyklistów 

 dużą słabość czujesz.
K – Uległam modzie, 

jeżdżę na rowerze, 
przyznaję, 
ten rower mnie bierze.

M – Widzę, 
co kilka kroków rowerzysta:        
to masa krytyczna,        
to indywidualista, 
tylko ta piesza populacja 
coraz mniej jest liczna.

N – Boją się chodzić, 
gdy wokół pędzą rowerzyści, 
nie ma już dżentelmenów 
jak dawni cykliści.

K – Znowu się czepiacie. 
Jeżdżę na rowerze, 
bo robić coś trzeba, 
a zdrowie jak biblijna manna 
nie spadnie nam z nieba.

N – Niech tam, 
ja dzisiaj rocznicę świętuję, 
mija 25 latek, jak już nie pracuję, 
tedy to fabrykę nam 
zreformowano, 
a mnie z resztą załogi za bramę 
wylano.

K – Z tamtych czasów zachowam 
wspaniałe wspomnienia, 
dalej mi zazdroszczą tego 
powodzenia, 
które miałam…

M – I dalej imponujesz figurą 
wspaniałą, 
tak jakby ci co roku latek ubywało.

K – Powiem ci w tajemnicy co toto 
sprawiło: 
mój emerycki status – 
miejskie zniżki, ulgi, granty…

N – A złośliwi twierdzą, 
że to znowu kanty.

M – Z tamtych czasów 
mnie również zostały 
wspomnienia, 
wypłata na pierwszego, 
zebrania, szkolenia…

K – Dziś sam musisz zadbać o te 
sprawy ważne 
i często trzeba podjąć decyzje 
odważne. 
Zdrowie twoje od ruchu zależy 
i to od ruchu na powietrzu 
świeżym.

M – Wątpię, czy on zalecenia twoje 
zastosuje.

N – Po co? 
Wszak dobrze się czuję, 
a przy tym dbam o zdrowie.   
Dwa razy dziennie 
z kolegami chodzę…

M – Na piwko…
K – Gdzie?
N – Latem na jakiejś ławce, 

bo tak jest po drodze, 
a zimą... 
w zimie troszkę gorzej, 
ale także zdrowo, 
pijemy na dworze, 
a że w zimie jest zimno, 
no to przytupuję, 
bo przytupywanie 
dobre krążenie utrzymać jest w 
stanie.   

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 
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TABELA PlusLigi  
po 17 kolejkach

M Drużyna M Pkt Sety

1 Asseco Resovia 
Rzeszów 17 43 46:16

2 PGE Skra Bełchatów 16 40 45:14

3 Lotos Trefl Gdańsk 16 39 44:20

4 Transfer Bydgoszcz 17 36 41:24

5 Jastrzębski Węgiel 17 33 41:29

6 Cuprum Lubin 17 31 39:29

7 ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle 16 27 31:26

8 AZS Politechnika 
Warszawska 17 24 33:36

9 Cerrad Czarni Radom 17 23 30:34

10 Indykpol AZS Olsztyn 17 12 20:43

11 BBTS Bielsko-Biała 17 12 20:43

12 Effector Kielce 16 12 19:41

13 AZS Częstochowa 17 11 17:42

14 MKS Banimex Będzin 17 8 16:47

Effector Kielce

KADRA

Klub siatkarski z siedzibą w Kielcach 
jest jednym z młodszych zespołów w 
PlusLidze. Powstał stosunkowo nie-
dawno, bo w roku 2007. Od sezonu 
2012/2013 występuje pod nazwą  
Effector Kielce.

Wszystko zaczęło się 6 sierpnia 
2007 roku. Wtedy to odbyło się spo-
tkanie założycielskie. Zapleczem dla 
zespołu stali się zawodnicy kieleckie-
go Salosu i juniorzy z regionu. 

Do klubu trafili m.in. siatkarze wi-
cemistrza Polski juniorów w 2007, Ja-
daru Radom, mający również święto-
krzyskie korzenie. Sponsorem strate-
gicznym zostało Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych „Fart”, które za-
pewniło środki na II ligę. Szkoleniow-
cem został Dariusz Daszkiewicz. 

Swój drugoligowy debiut siatkarze 

Farta zakończyli na trzecim miejscu. 
To zaostrzyło apetyty w kieleckim ze-
spole. Mirosław Szczukiewicz, prezes 
Farta, zapowiedział, że klub w sezo-
nie 2008/2009 walczyć będzie o 
awans. Pomimo wielu problemów, 
siatkarze z Kielc zajęli  pierwsze miej-
sce w rundzie zasadniczej, wygrali 
play-off i z dużymi nadziejami przy-
stąpili do decydującej walki o awans 
na zaplecze ekstraklasy. Niestety, póź-
niej nie było już tak kolorowo. Siatka-
rzom z Kielc nie udało się bezpośred-
nio awansować do I ligi, ale na turnie-
ju barażowym w Jaworznie wywal-
czyli historyczny sukces. Po zakończe-
niu rozgrywek w sezonie 2009/2010 
drużyna awansowała do PlusLigi. Bój 
o nią był bardzo zacięty. W finale 
play-offów siatkarze z Kielc zmierzyli 
się z Treflem Gdańsk. Kielczanom 

udało się wygrać jedno ze spotkań 
rozgrywanych na wyjeździe. W trze-
cim spotkaniu rozgrywanym już u sie-
bie bez większych problemów zwy-
ciężyli 3:0, jednak w czwartym poje-
dynku to gdańszczanie wygrali i rywa-
lizacja ponownie przeniosła się nad 
morze. Ostatni mecz obfitował w du-
że emocje – czwarty set zakończył się 
wygraną kielczan 42:40! Doprowa-
dziło to do tie-breaka, w którym Fart 
zwyciężył po dwóch piłkach meczo-
wych 15:9 i awansował do PlusLigi. Z 
okazji wywalczenia promocji do siat-
karskiej ekstraklasy Fart otrzymał z 
kasy miejskiej nagrodę w wysokości 
100 tysięcy złotych.

Kielczanie w najwyższej klasie roz-
grywkowej zadebiutowali 22 paź-
dziernika 2010 roku. Rozegrali wtedy 
we własnej hali mecz z mistrzem Pol-

ski Skrą Beł-
chatów. 
Pierwszy se-
zon w PlusLi-
dze 
(2010/2011) 
zespół z 
Kielc zakończył na 9. miejscu, po tym 
jak zwyciężył w barażach o utrzyma-
nie. Drugi natomiast na 7 
(2011/2012). Po wycofaniu się z fi-
nansowania spółki Fart, drużyna zo-
stała przekazana nowym władzom i 
od sezonu 2012/2013 zarządza nią 
spółka Effector Kielce Świętokrzyska 
Siatkówka SA. Ostatecznie, sezon 
2012/2013 ekipa z Kielc zakończyła 
także na 7. miejscu. Podobnie zresz-
tą jak i kolejny – 2013/2014. W 
obecnym sezonie kielczanie zajmują 
12. miejsce.

KADRA:
Pierwszy trener: Dariusz Daszkiewicz
Drugi trener, drugi fizjoterapeuta, trener 

grup młodzieżowych: Mateusz Grabda
SKŁAD DRUŻYNY

ATAKUJĄCY
Sławomir Jungiewicz 
Data urodzenia:  21.06.1989 
Wzrost:  195 
Waga:  85 
Zasięg stojąc:  252 
Zasięg w ataku:  360 
Numer:  1
Arvydas Miselkis 
Data urodzenia:  17.09.1987 
Wzrost:  200 
Waga:  90 
Zasięg w ataku:  355 
Numer:  5
Bartosz Krzysiek 
Data urodzenia:  19.02.1990 
Wzrost:  208 
Waga:  95 
Zasięg stojąc:  260 
Zasięg w ataku:  356 
Numer:  17

ŚRODKOWI
Mariusz Wacek 
Data urodzenia:  3.02.1995 
Wzrost:  200 

Waga:  87 
Zasięg stojąc:  260 
Zasięg w ataku:  344 
Numer:  3
Jędrzej Maćkowiak 
Data urodzenia:  17.10.1992 
Wzrost:  198 
Waga:  86 
Zasięg stojąc:  255 
Zasięg w ataku:  345 
Numer:  6
Andreas Takvam 
Data urodzenia:  4.06.1993 
Wzrost:  201 
Waga:  98 
Zasięg stojąc:  265 
Zasięg w ataku:  364 
Numer:  11 
Mateusz Bieniek 
Data urodzenia:  5.04.1994 
Wzrost:  210 
Waga:  98 
Zasięg stojąc:  275 
Zasięg w ataku:  351 
Numer:  15

ROZGRYWAJĄCY
Marcin Janusz 
Data urodzenia:  31.07.1994 
Wzrost:  196 
Waga:  85 

Zasięg stojąc:  250 
Zasięg w ataku:  335 
Numer:  7
Grzegorz Pająk 
Data urodzenia:  1.01.1987 
Wzrost:  196 
Waga:  89 
Zasięg stojąc:  240 
Zasięg w ataku:  335 
Numer:  14

PRZYJMUJĄCY
Adrian Staszewski 
Data urodzenia:  31.05.1990 
Wzrost:  196 
Waga:  103 
Zasięg stojąc:  260 
Zasięg w ataku:  340 
Numer:  8
Humberto Machacon 
Data urodzenia:  5.10.1998 
Numer:  10
Adrian Buchowski 
Data urodzenia:  30.09.1991 
Wzrost:  196 
Waga:  86 
Zasięg stojąc:  243 
Zasięg w ataku:  345 
Numer:  13
Rozalin Penchev 

Data urodzenia:  11.12.1994 
Wzrost:  197 
Waga:  80 
Zasięg stojąc:  255 
Zasięg w ataku:  341 
Numer:  16
Adam Sobota 
Data urodzenia:  29.02.1996 
Wzrost:  193 
Waga:  69 
Zasięg stojąc:  245 
Zasięg w ataku:  336 
Numer:  20

LIBERO
Bartosz Sufa 
Data urodzenia:  11.08.1987 
Wzrost:  186 
Waga:  85 
Numer:  2
Bartosz Kaczmarek 
Data urodzenia:  17.01.1991 
Wzrost:  183 
Waga:  86 
Numer:  4
Bartosz Dzierżyński 
Data urodzenia:  13.11.1996 
Wzrost:  185 
Waga:  84 
Numer:  19

Czy Bąkiewicz poprowadzi AZS  
do zwycięstwa z Effectorem?

AZS Częstochowa – Effector Kielce, 4 stycznia, godz. 1800

http://www.sportowefakty.pl/siatkowka/zaksa-kedzierzyn-kozle
http://www.sportowefakty.pl/siatkowka/azs-czestochowa
http://www.sportowefakty.pl/siatkowka/mks-bedzin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jadar_Radom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jadar_Radom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Daszkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trefl_Gdańsk
http://pl.wikipedia.org/wiki/PlusLiga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Bełchatów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Bełchatów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Daszkiewicz


Kardos zrezygnował. 
Michał Bąkiewicz  

nowym trenerem AZS.

 Nowy wiceprezes 
częstochowskiego AZS

Zarząd częstochowskiego 
AZS poinformował, że trener 
Marek Kardos rozwiązał swój 
kontrakt z klubem za porozu-
mieniem stron. Nowym szkole-
niowcem akademików został 
Michał Bąkiewicz.

Ostatnio pod wodzą słowackie-
go szkoleniowca AZS przeżywał 
pasmo porażek. Czara goryczy 
przelała się po wyjazdowej klęsce z 
Czarnymi Radom. - Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni Markowi za wszyst-
kie lata spędzone w naszym klu-
bie. To był trudny okres, a ostatnie 
słabsze wyniki nie powinny prze-
słonić sukcesów, którymi również 
dzięki trenerowi Kardosowi się cie-
szyliśmy – mówi Roman Lisowski, 
prezes AZS Częstochowa.

Kardos trafił do Częstochowy w 
2009 roku,  jeszcze jako zawodnik. 
Po sezonie zakończył karierę i zo-
stał pierwszym trenerem zespołu. 
Największy sukces pod wodzą tego 
szkoleniowca AZS odniósł w 2012 
roku, gdy zdobył europejski Pu-
char Challenge.

Michał Bąkiewicz ma 33 lata i 
jest jednym z najwybitniejszych 
polskich siatkarzy ostatnich lat. 
Kilka tygodni temu z powodu kon-
tuzji zakończył swoją karierę. W 
dorobku ma m.in. mistrzostwo 
Europy, wicemistrzostwo świata, 
cztery tytuły mistrza Polski oraz 
srebrne i brązowe medale Ligi Mi-
strzów i Klubowych Mistrzostw 
Świata. Z AZS Częstochowa trzy-
krotnie zdobywał wicemistrzostwo 
Polski. Ponad dwieście razy wystą-
pił w reprezentacji Polski.

– Michał zaczynał w Częstocho-
wie swoją prawdziwą siatkarską 
karierę i tutaj też ją skończył. To 
niezwykle inteligentny człowiek, 
który doskonale zna się na siat-
kówce. Jesteśmy przekonani, że w 
roli trenera poradzi sobie tak, jak 
przez lata na boisku. Z pewnością 
to materiał na doskonałego szkole-
niowca – dodaje Lisowski.

Nowemu trenerowi będzie po-
magał związany z AZS-em od wie-
lu lat Ryszard Bosek, w przeszło-
ści m.in. trener reprezentacji Pol-
ski. KR

Na stanowisku wicepreze-
sa AZS Częstochowa Piotra 
Stolarskiego zastąpił Marcin 
Wnuk. To efekt ostatniego 
posiedzenia rady nadzorczej 
spółki.

W trakcie posiedzenia nowo 
wybranej rady jej członkowie 
wskazali również przewodni-
czącego i zastępcę przewodni-
czącego. Nową przewodniczą-

cą została Małgorzata Smoliń-
ska, a funkcję zastępcy pełnić 
będzie Karol Pilchowiec. Pre-
zesem zarządu AZS Często-
chowa pozostał Roman Lisow-
ski.

W radzie nadzorczej często-
chowskiego klubu są także: 
Aleksandra Rybak, Aleksan-
der Kaim oraz Adam Szlempo.

KR
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K – I widzicie, 
po to urząd pana Raczka. 
Zamiast piwka, 
dla emerytów basen, 
siłownia, a nawet ślizgawka.

M – Zapomniałaś, 
że również kino 
i w kawiarni kawka.

K – Widzę tu ślizgawkę, 
łyżew nie zabrałam, 
a w młodości tak pęknie 
na lodzie szalałam.

N – O emerytach to wasze bajanie 
– to nasza rzeczywistość – 
w pamięci częstochowian 
na długo zostanie.

K – Emeryci, 
ci u nas mają różne możliwości, 
trzeba z nich korzystać, 
nie dać się starości.

M – Słyszałem: 
jednego zaangażowano 
na modela, 
ma codziennie rano 
bywać u fryzjera.

N – Chwalił się, znam go. 
Ale on jest łysy, 
więcej, 
potrójnie łysy, 
łysy jak cholera.

K – To po co codziennie 
chodzi do fryzjera?

M – W reklamie robi, 
 trick taki, będą go golili.

N – Rozumiem, 
aby wyglądał jak jeden z goryli 
z obstawy…

M – Cicho, 
to chwyt reklamowy. 
Widzisz, jaki zmieniony, 
jaki z niego maczo.

K –  Maczo, a zębów nie ma, 
 bułkę w mleku macza.

M – Pamiętam jego zęby, 
dawno wyleciały.

K – Czy może go pobili?
M – Nie, skutek gorzały, 

którą pijał całe życie.
N – Takie czasy, emerycie. 

Zacznij pracować, 
to cię obgadają, 
nic nie robisz, 
tobą pogardzają 
i tak czy siak 
reputację twoją zaszargają.

* * * * *
K – Zawsze mówiliśmy tutaj o 

kulturze.
M – Tak. 

W tej dziedzinie mamy osiągnięcia 
duże, 
filharmonia, teatr, kina i galerie 
liczne, 
niektóre prywatne, a inne 
publiczne, 
są też przeróżne artystyczne 
„puby”, 
niektóre odwiedziłem, 
byłem tam dla próby. 
Raz pamiętam – wszedłem, 
pięciu twórców było, 
tego nie przewidziałem, 
tak mi się szczęściło…

K – Kto był  jeszcze?
M – Wiadomo,  widzowie, 

też ich pięciu było.
K – I jak to przebiegało?
M – No, piwo się piło!
N – To incydentalna sprawa, 

przeważnie w takich miejscach 
dobra jest zabawa, 
owszem, jest piwo 
i wino się zdarza.

K – Wszystko zależy od gości 
 i od gospodarza.
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Piłkarska Gwiazdka 
zagrała charytatywnie

Ponad siedemnaście tysię-
cy złotych zostało zebra-
nych podczas Piłkarskiej 
Gwiazdki. Kwota w całości 
została przekazana na cele 
charytatywne.

Podczas imprezy, która od-
była się 21 grudnia w Hali 
Sportowej Częstochowa, sprze-
dawano okolicznościowe ce-
giełki, z których dochód został 
przekazany na leczenie trzech 

młodych chłopców: Pawła, Fili-
pa i Szymona.

Oprócz kupna cegiełek, kibi-
ce i sponsorzy mogli również 
przekazywać dobrowolne datki 
na rzecz wspomnianych dzieci. 
Ostateczna suma, jaką udało 
się zebrać to 17 tysięcy 400 
złotych. Zostanie ona podzielo-
na równo na trzy i przekazana 
rodzicom chorych chłopaków.

KR

Złoto dla akademików

„Częstochowskie Gwiazdy Sportu” przygotował DARIUSZ FIUTY

Kiedy w 1999 roku siatkarze 
AZS Częstochowa po raz szósty 
w swojej historii zdobywali ty-
tuł Mistrzów Polski, jeszcze 
przed rozpoczęciem rozgrywek, 
nikt nie wątpił w ich sukces. Za-
liczono ich do grona zdecydo-
wanych faworytów. Na naszym 
zespole była bowiem oparta re-
prezentacja Polski.

To, co wydarzyło się w spotka-
niach o najwyższą stawkę zasko-
czyło jednak najzagorzalszych 
sympatyków. Akademicy trzy-
krotnie pokonali obrońców tytu-
łu Mostostal Kędzierzyn. Decydu-
jący pojedynek odbył się w „ja-
skini lwa”, a więc w mało dla nas 
gościnnej hali w Kędzierzynie. 
Akademicy nie zlękli się ogłusza-
jącego dopingu kibiców Mosto-
stalu i wygrali po raz trzeci, przy-
pieczętowując tym samym zdo-
bycie mistrzowskiego tytułu.

Szczęśliwy trener AZS Maciej 
Jarosz tak wówczas komentował 
zwycięstwo swojej drużyny: 
„Gdybyśmy przegrali finał o mi-
strzostwo Polski, bylibyśmy 
kompletnymi frajerami. Po 
dwóch zwycięskich meczach na 
własnym parkiecie nasi rywale 
znajdowali się pod ścianą i trzę-
sły im się ręce. Trochę obawia-
łem się, czy moi zawodnicy wy-
trzymają psychicznie trudy spo-
tkania, ale na szczęście było to 
bezpodstawne”.

W zwycięskim zespole grali: 
Radosław Panas, Fabian Matyja, 

Piotr Gruszka, Dawid Murek, 
Damian Dacewicz, Ireneusz 
Kłos, Bartosz Szcześniewski, Łu-
kasz Żygadło. Słowa uznania na-
leżą się wszystkim graczom. Ire-
neusz  Kłos udowodnił, że do-
świadczenie może wygrać z mło-
dością. Pierwszy rozgrywający 
był pewnym punktem drużyny 
(kilka razy ustąpił jednak miejsca 
niezwykle utalentowanemu za-
wodnikowi młodego pokolenia 

Łukaszowi Żygadle). Marcin No-
wak, Dawid Murek, Piotr Grusz-
ka, Radosław Panas, Damian 
Dacewicz od dawna tworzą 
zgrany zespół i nie zawiedli rów-
nież i w tym roku. Natomiast 
o najmłodszych Michale Jaszew-
skim, Bartoszu Szcześniewskim 
i Fabianie Matyi już niebawem 
usłyszeliśmy wiele dobrego.  
Warto też wspomnieć o trene-
rze Macieju Jaroszu, który do-

tychczas bardziej znany był jako 
zawodnik niż szkoleniowiec. 
Wiele razy reprezentował barwy 
naszego kraju. Zdobycie tytułu 
mistrza Polski z AZS-em jest jego 
największym osiągnięciem tre-
nerskim (wcześniej wprowadził 
do serii A zespół Gwardii Wro-
cław). W pracy szkoleniowej po-
magał mu, od lat związany z czę-
stochowskim klubem, Stanisław 
Gościniak.

Zwycięska drużyna Zdj. www.azsczestochowa.pl

http://m.in/
http://m.in/
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Miejska Licealiada  w koszykówce dziewcząt
Miejska Licealiada  w koszy-

kówce dziewcząt dobiegła koń-
ca . Dziewczęta podobnie jak 
chłopcy rozgrywali w bieżącym 
roku szkolnym mistrzostwa w 
formie ligi. Eliminacje wyłoniły 
6 najlepszych zespołów , które 
systemem „każdy z każdym”ro-
zegrały 21 meczy w lidze. Ostat-

ni turniej odbył się na hali IX 
LO im.CK Norwida gdzie w me-
czu o pierwsze miejsce spotkały 
się zespoły VII LO 
im.M.Kopernika i VIII LO Sa-
morządowego.

Dziewczęta z „Kopernika” 
okazały się nie do pokonania i 
bez przegranego meczu ukoń-

czyły mistrzostwa zdobywając 
już po raz kolejny mistrzostwo 
naszego miasta w koszykówce 
dziewcząt.Nauczycielem prowa-
dzącym drużynę VII LO jest Mi-
chał Machniewicz.

Ogółem wraz z eliminacjami 
rozegrano 30 spotkań na sa-
lach szkolnych; VII LO,VIII LOS 

TZN-u i IX LO. Koszykówka 
dziewcząt pomimo braku sekcji 
w naszym mieście cieszy się du-
żym zainteresowaniem młodzie-
ży i nauczycieli wychowania fi-
zycznego i z roku na rok przyby-
wa zespołów zgłoszonych do 
rozgrywek.

ts

VIII LO Samorządowe – II miejsce Zdj. arc

ZS im. J. Kochanowskiego – IV miejsce Zdj. arc

VII LO im. M. Kopernika – I miejsce Zdj. arc

IX LO im. C. K. Norwida – III miejsce Zdj. arc

N – W tych świątyniach sztuki 
różne cuda mamy.

M – W jednej na przykład jak żywą 
dżunglę podziwiamy.

N – W pięknych kolorach 
amazońska dżungla jest 
wymalowana, 
jak żywa, 
wszędzie zieleń, 
z drzewa zwisa liana…

K –  A  lwy, tygrysy, żyrafy, 
niedźwiedzie?

M – Nie ma ich w Amazonii, 
powinnaś to wiedzieć.

K – Pewnie wtedy nie było mnie w 
szkole. 
Chodźmy więc do muzeum, 
ja pamiątki wolę!

N – A nasze muzeum to powód do 
dumy.

M – Ostatnio przed drzwiami 
gromadzą się tłumy, 
zamknąć też trudno, zwiedzających 
tyle.

N – No to może my także zajrzyjmy 
na chwilę.

M – O, gabinet sławnych, 
jakaś postać znana.

 K – Czemu ten gabinet 
taki jest pstrokaty, 
- zapytuje pana- 
o, i czapka wisi, 
i jakieś plakaty, 
i jeszcze okulary, 
ale nie ma gaci…

M – Musiało to kosztować.
K – Czyśmy tak bogaci?!
M – Służbowa tajemnica, 

ile kosztowało 
dla ciebie pewnie dużo.

K – A twierdzą, że mało!
* * * * *

N – Słynne się stały częstochowskie 
bzdury 
i co najdziwniejsze, w dziedzinie 
kultury.

K – Rozumiem, co mówisz –   
sensu nie znajduję.

N – Widzisz, książka 
 teraz w nowej roli.

K – Więc jednak czytają!
M – Głupiaś, 

domino z książek ustawiają, 
a potem jeden prztyczek, 
konstrukcja zwalona.

K – A pani od polskiego?
M – Och, zadowolona, 

ona to wymyśliła, 
koniec z lekturami, 
ona zrównała książki 
z byle gadżetami.

K – Śnię chyba, jakiś żart ponury.
N – Mówiłem od razu 

– częstochowskie bzdury!
M – Nie tylko mamy bzdury, 

piękne są murale.
K – Piękne 

i pięknie nimi domy przystrojone, 
takich malunków kilka 
i miasto zmienione.

M – Pogodne się robi, 
 przyjazne dla ludzi…

N – Są jednak tacy, 
których wszystko brzydzi.

K – Słyszałam, że jak malowali, 
 interwencje były.

M – Tak, jedna paniusia, 
ta z piętra czwartego, 
spodziewała się czegoś 
zupełnie innego, 
na murze widziałaby 
postać zakonnika, 
co w czarnym habicie, 
pełen wyrzeczeń 
brnie przez ziemskie życie.
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OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ MIEJSC

LP M-CE SZKOŁA
1 I IX LO im.C.K.Norwida
1 II IV LO im.H.Sienkiewicza
3 III VII LO im.M.Kopernika
4 IV VIII LO Samorządowe
5 V Techniczne Zakłady Naukowe
6 VI III LO Biegańskiego
7 VII II LO im.R.Traugutta
8 VIII ZS Sam-Budowlanych

Drużyna IX LO im.C.K.Norwida: Sternik Łukasz, Dąbrowski Łukasz, 
Mucha Jarosław, Owczaryszek Paweł, Usowicz Łukasz, Niczke Alek-
sander, Polczyk Tomasz, Olszewski Jakub, Żywno Bartłomiej, Pawlak 
Rafał, Florczyk Piotr, Przybylski Filip, Lubczański Przemek, Sobieraj 
Patryk, Styrna Mariusz, Karoń Szymon, Ziemba Artur,  Banda Wiktor, 
Biliczewski Nikodem. Nauczyciel – Piotr Stachura.
Drużyna IV LO im.H.Sienkiewicza : Matyszczyk Bartosz, Winiarski 
Maciej, Kuziorowicz Bartosz, Wałęga Maciej, Nowak Kamil, Bereza 
Szymon, Zemła Miłosz, Manterys Marcin, Nabiałczyk Kacper, Migdał 
Mateusz, Pustuł Wojciech, Hutny Tomasz, Dzięcioł Filip, Mordal Da-
niel, Szczygieł Marcin, Włodarczyk Igor, Pędzik Patryk, Tomala Ro-
man, Polus Aleksander. Nauczyciel – Urszula Rydz
Drużyna VII LO Kopernika : Urbański Jakub, Kowalik Robert, Wie-
wióra Robert, Kierat Michał, Fudali Hubert, Malasiewicz Maciej, Reter-
ski Adam, Złotorowicz Michał, Ratka Rafał, Tomżyński Tomasz, Szew-
czyk Piotr, Blukacz Bartosz, Błaszkiewicz Adrian, Szamański Paweł, 
Kubik Łukasz, Zacharski Darek, Wilk Adrian. Nauczyciel – Rafał Bogus 

Licealiada młodzieży szkolnej – piłka siatkowa 
chłopców szkól ponadgimnazjalnych

Zakończyła się kolejna impre-
za organizowana przez Szkolny 
Związek Sportowy w Częstocho-
wie. Tym razem rywalizowały 
drużyny piłki siatkowej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych. Wy-
niki tych zawodów wliczane są do 
punktacji ogólnej współzawod-
nictwa sportowego szkół na naj-
bardziej usportowioną szkołę po-

nadgimnazjalną miasta Często-
chowy w roku szkolnym 2014/15. 
W licealiadzie uczestniczyli za-
wodnicy rocznika 1996 i młodsi. 
W mistrzostwach wystartowało 
15 drużyn ,które zostały rozloso-
wane do czterech grup elimina-
cyjnych grając każdy z każdym.

Drużyny ,które zajęły dwa 
pierwsze miejsca w swoich gru-

pach awansowały do dwóch grup 
półfinałowych grając każdy z 
każdym. Do finału A awansowa-
ły dwa pierwsze zespoły z półfina-
łów rozgrywając mecze o miejsca 
I – IV, pozostałe drużyny rozegra-
ły finał B o dalsze miejsca. 

Tytułu mistrzowskiego bronili 
chłopcy z IX LO im. C. K. Norwi-
da, którzy w ubiegłym roku zdo-

byli nie tylko tytuł mistrza Czę-
stochowy, ale również okazali się 
najlepsi w mistrzostwach woje-
wództwa śląskiego szkół ponad-
gimnazjalnych.

Drużyna siatkówki chłopców 
IX LO Norwida może się pochwa-
lić już dwunastym tytułem mi-
strza Częstochowy, jest to piękny 
rekord i dorobek. ts

TABELA  
M-CE SZKOŁA P-kty

I VII LO im.M.Kopernika 10
II VIII LO Samorzadowe 9
III IX LO im.CK Norwida 8
IV ZS im.J.Kochanowskiego 6
V ZSTiO im.S.Żeromskiego 6
VI III LO im.W.Biegańskiego 6

VII-IX TZN im.W.Sikorskiego
II LO im.R.Traugutta
I LO im.J.Słowackiego

VII LO im.M. Kopernika: Gabryel Karolina, Mio-
dek Anna, Woch Paulina, Różewicz Paula, 
Szulc Weronika, Wolska Julia, Woźniak Kinga, 
Huras Weronika, Bartnik Oliwia, Paruzel Mag-
dalena, Zych Wioletta, Kozłowska Gabriela, Wil-
czyńska Aleksandra, Knopik Julia, Kręrtuś Pa-
trycja, Desperak Julia, Mika Magdalena, Kuzio-
rowicz Kinga. Nauczyciel: Michał Machniewicz 
VIII LO Samorządowe: Klimczak Karolina, Si-
tek Martyna, Chwist Karolina, Smykla Aleksan-
dra, Kaim Sylwia, Czarnik Justyna, Żurawska 
Dominika, Nabiałczyk Paulina, Starczewska 
Aneta, Kierat Karolina, Pęczrowska Paulina. 
Nauczyciel Artur Płuciennik.
IX LO im.CK Norwida: Biernacka Michalina, 
Kasprzyk Katarzyna, Dorosińska Agnieszka, 
Grygiel Klaudia, Nowak Aleksandra, Chwist An-
na, Kurkowska Joanna, Marzec Marcelina, Zy-
skowska Monika, Kotas Kornelia, Kamińska 
Magda, Klar Natalia,Dudkiewicz Karolina,Tumal-
ska Inga. Nauczyciel Jacek Chądzyński.

VII LO im. M. Kopernika – III miejsce Zdj. arc

IX LO im. C. K. Norwida – I miejsce Zdj. arc

IV LO im. H. Sienkiewicza – II miejsce Zdj. arc
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TOYOTA COROLLA VERSO 1.6-16V VTI 
Niesamowity stan z Niemiec, 2002, 140 000 km, 110 

KM benzyna, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8-16V VTI 
Niesamowity stan z Niemiec, 2007, 74 000 km,  

129 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, czujnik 
deszczu, kier. wielof., czujnik parkowania, 
podgrzewana przednia szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Volkswagen Touran 1.6-16V Jeden wł. z 
Niemiec super stan, 2005, Van 124 000 km, 115 

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

IVECO DAILY 2.3 Auto-Laweta Super Stan, 2007, 
dostawczy do 3.5 t, biały, 198 000 km, 100 KM, 

ładowność: 1.460 kg, liczba osi: 2, hak, 
ABS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, 
wspomaganie kierownicy, CB radio, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

IVECO DAILY 35S13 Salon Polska, pneumatyka, 
2013, dostawczy do 3,5 t, 114 000 km, 130 KM 

diesel, ładowność: 1370 kg, 2 osie, grafitowy-metallic, hak, ABS, ASR, 
pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
ogrzewanie postojowe, CB radio, kabina 
sypialna, lodówka, TV, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

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

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

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

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

Peugeot 207 1.6 HDI-SW outdoor, 2008, kombi, 
139 000 km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, 

szyberdach, światła przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. 
zamek, radio, wspomaganie kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., podgrz. prz. szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

HONDA JAZZ 1.4-16V Jak nowa – tylko 73 tys. 
km 2005, 83 KM benzyna, automat, srebrny-

metallic, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, kier. wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FIESTA 1.3-16V, śliczny z Niemiec, jeden 
wł., 2008, 157 000 km, 70 KM benzyna, bordowy-

metallic, 2/3 drzwi, ABS, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
kier. wielof., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

AUDI A4 2.0-16V Ideał z Niemiec. Jeden wł., 2001, 
2001, 175 000 km, 130 KM benzyna, srebrny-metallic, 

alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik 
parkowania, podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Smart Forfour 1.1 Śliczny z Niemiec, 2005,  
134 000 km, 75 KM benzyna, srebrny-metallic, 

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

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

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

HYUNDAI TUCSON 2.0-16V, instalacja gazowa, 
jeden wł., 2008, SUV, 168 000 km, 141 KM 

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

 FORD FOCUS C-Max 1.6-TDCI Jak nowy z 
Niemiec, model 2008r., 2007, 132 000 km, 110 KM diesel, szary-
metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, cz. deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

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

srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, cz. parkowania, 
podgrz. prz. szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

Renault Scenic 1.6-16V Śliczny z Niemiec-
ORYGINAŁ, 2002, 145 000 km, 107 KM benzyna, 

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

SUZUKI SX4 1.6-16V, sedan, jeden wł. Jak nowy! 
2008, 44 800 km, 107 KM benzyna, srebrny-metallic, 

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

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

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

HONDA CIVIC 1.4-16V SPORT Super stan z 
Niemiec, 2004, 120 000 km, 90 KM benzyna, 

grafitowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, 
ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kierownicy,  
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

FIAT STILO 1.6-16V Bezwypadkowy z Niemiec, 
2003, 192 000 km, 103 KM benzyna, szary-metallic, 

bagażnik na dach, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

AUDI A3 1.8i 125 km. Jeden właściciel z Niemiec, 
2002, 205 000 km, 125 KM benzyna, czarny-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, 
przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
podgrzewane fotele, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

12.900 zł

24.900 zł

14.900 zł 24.700 zł

19.800 zł

46.900 zł

18.800 zł

13.800 zł

33.800 zł

27.800 zł

10.800 zł

8.900 zł

18.900 zł 19.800 zł15.900 zł

15.900 zł 30.500 zł

Oferta wybrana z dnia 29.12.2014 r.

26.800 zł

24.500 zł 39.000 zł 109.000 zł

11.800 zł

HYUNDAI i30 1.4-16V Śliczny z Niemiec. 
Instalacja gazowa, 2010, 123 000 km, 109 KM 

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

KIA PICANTO 1.0-Jeden wł. z Niemiec. Tylko 6 
tys. km, 2013, 70 KM benzyna, czarny-metallic,  

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

27.500 zł 23.900 zł
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

KARNISZE

CZYTAJ

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

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

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

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 

LOMBARDY

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MEDYCYNAA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

KOSMETYKA
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KLINIKI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DIETETYKA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

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

zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067
 — SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM

133 m2, budynek garażowy, 
gospodarczy 46m2 na działce 

1900 m2 położony w Lubiatowie, 
gm. Wolbórz, woj. łódzkie. 

Tel. 695 222 031

MOTORYZACJA
n SPRZEDAM części Fiat Uno, poj. 999, koła 

z felgami, rozrusznik, alternator, hak. 
Koła z felgami do Volkswagena poj. 1.6. 
Tel. 696 229 838

n SPRZEDAM opony zimowe z felgami 
stalowymi 185/65/R14. Stan bardzo dobry. 
Cena 360 zł. Tel. 603 664 249

NAUKA
n ANGIELSKI – przygotowanie do matury 

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

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

ODDAM
— BUDOWNICTWO —

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

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

n Sprzedaż, montaż bram garażowych, okien 
i drzwi. Firma „Mix-Door”. Tel. 887 627 682 

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

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

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

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

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

— ODZIEŻ —
n KURTKA skórzana męska – NOWA  

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

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

n SPRZEDAM kozła do stada.  
Tel. 696 229 838 

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

USŁUGI
n KARTOMANCJA – Medium – Wróżby.  

Tel. 883 11 80 12
n POMOGĘ skutecznie odzyskać zdrowie 

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

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

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

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

e-mail: 067robert@gmail.com
n DACHY - całoroczne usługi dekarskie  

i blacharskie, solidnie. Tel. 500 796 252
n DEKARSTWO - blacharstwo - pokrycia 

dachowe, rynny, obróbki, kominy.  
Tel. 513 348 452

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

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

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

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

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

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

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

Zatrudnimy pracowitą i sumienną panią 
z kilkuletnim doświadczeniem w pracach 

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

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

— SZUKAM PRACY —
n Poszukuję pracy stałej lub dorywczej. Może być 

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

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

n Przyjmę pracę na komputerze –może być 
w domu. Tel. 34 324 30 37 

MATRYMONIALNE
n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, 

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

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

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

FINANSE
Potrzeby większe niż zwykle? 

Mamy sposób na  nieoczekiwane 
wydatki! CHWILÓWKA do 1000 

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

Cz-wa, Al. NMP 43      664 954 928
n POSIADAM gotówkę – oczekuję propozycji. 

Tel. 883 118 012
NIERUCHOMOŚCI

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie – dwa pokoje z 

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

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

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

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

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

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

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

tel. 505 274 444

DIETETYK NUTRIS

Katarzyna Paluszewska

          Przez 
¿o³¹dek 

  do zdrowia           
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STYCZEŃ
l  Paulini podsumowali rok - około 3,5 milio-
na pielgrzymów i turystów odwiedziło w roku 
2013 Jasną Górę. W 200 ogólnopolskich piel-
grzymkach wzięło udział 805 tys. 261 osób.
l  Radny Jerzy Zając zrezygnował z dalszego 
członkostwa w Platformie Obywatelskiej.
l  Częstochowska Mennica Papieska działa-
jąca przy Muzeum Monet i Medali Jana Paw-
ła  II  wyprodukowała  największą  w  historii 
numizmatyki monetę z wizerunkiem papieża 
Polaka.
l  Premier  Donald  Tusk  odwiedził  Często-
chowskie Centrum Aktywności Seniora.
l  Syn Sławomira Drabika związał się trzylet-
nim  kontraktem  zawodowym  z  częstochow-
skim Włókniarzem.
l  28-letni Adedeji Sunday Akintays z Nigerii 
koczuje w namiocie pod Akademią Polonijną 
w  Częstochowie.  Domaga  się  zwrotu  ponad 
6,5 tys. euro, które wpłacił na poczet studiów. 
Tych jednak nie rozpoczął, gdyż nie otrzymał 
polskiej wizy.

LUTY
l Michał Świącik przejął rolę prezesa Stowa-
rzyszenia CKM Włókniarz. Z tej funkcji zrezy-
gnował Łukasz Banaś.
l  28-letni Adedeji Sunday Akintays z Nigerii 
zakończył swój protest, który prowadził przed 
Akademią Polonijną.
l  Komendant Zbigniew Hibner od lat związa-
ny ze strażą pożarną pożegnał się ze służbą.
l  Blisko  500  osób  wzięło  udział  w  uroczy-
stym otwarciu Klubu Seniora, który rozpoczął 
swoją działalność w Miejskim Domu Kultury 
przy ul. Łukasińskiego 50/68 oraz ul. Spadzi-
stej 13
l Mieczysław Hrehorów  jeden  z  najbardziej 
znanych i zasłużonych w Częstochowie  dzia-
łaczy w dziedzinie kultury fizycznej świętował 
podwójny  jubileusz  –  swoje  90  urodziny 
i 70-lecie działalności społeczno-sportowej.
l  ISD  Huta  Częstochowa  przygotowuje  się 
kolejnego  etapu  restrukturyzacji  zatrudnie-
nia.
l  Łącznik ulic Jagiellońskiej z Kościelną zo-
stał  oficjalnie  oddany  do  użytku.  Realizacja 
zadania pochłonęła 3 mln 140 tys. zł
l  16-letni  syn  Sławka  Drabika  triumfował 
w częstochowskiej gali lodowej na sztucznym 
lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego.
l  2 295 684,07 złotych pochłonęło powstanie 
nowego systemu monitoringu wizyjnego w na-
szym mieście. Dzięki niemu zamiast zaledwie 
18  kamer, mamy  ich  66.  Centrum  nadzoru 
monitoringu znajduje się w Komendzie Straży 
Miejskiej przy ulicy Krakowskiej 80.

MARZEC
l W częstochowskim magistracie pojawili się 
funkcjonariusze  Centralnego  Biura  Antyko-
rupcyjnego. Zabrali część dokumentów z Wy-
działu Kontroli i Nadzoru.
l  Szokującego  odkrycia  dokonali  strażnicy 
miejscy  patrolujący  ulice  naszego  miasta. 
W jednej z bram przy al. NMP znaleźli zwłoki 
mężczyzny.
l  Rząd  podjął  decyzję  zezwalającą  na  ogło-
szenie  przetargu  na  budowę  autostrady  A1 
z Pyrzowic do Częstochowy (wraz z obwodni-
cą miasta).
l  Kilka  tysięcy  miejscowych  kibiców  żużla 
owacyjnie  przywitało  żużlowców,  którzy  w  
nadchodzącym sezonie będą walczyć dla czę-
stochowskiego Włókniarza.
l W częstochowskim garnizonie policji trwa-
ją  prace  związane  z  remontem  kapitalnym 
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Częstochowie 
oraz  budową  nowego  Komisariatu  Policji 
w Kłomnicach.
l  Radni Sejmiku Województwa Śląskiego ob-
radowali w naszym mieście. Tematami prze-
wodnimi  sesji  były  problemy  demograficzne 
i polityka prorodzinna.

l  Jubileusz  55-lecia  powstania  świętowało 
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji 
w Częstochowie. W związku z rocznicą przy-
gotowano wiele atrakcji dla mieszkańców.
l  Łukasz Banaś zrezygnował z funkcji wice-
prezesa spółki CKM Włókniarz.
l MPK podpisało umowę na dostawę  sied-
miu fabrycznie nowych autobusów firmy So-
laris Bus & Coach.
l W  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  pobito 
Rekord  Guinessa!  Z  pięciu  tysięcy  książek 
ułożone  zostało  domino.  Puszczona w  ruch 
konstrukcja bez problemów pokonała kilku-
setmetrową drogę.
l  Rząd RP przyjął rozporządzenie zmieniają-
ce  granice  trzech  specjalnych  stref  ekono-
micznych:  wałbrzyskiej, krakowskiej oraz – 
najważniejszej  dla  nas  –  mieleckiej.  Dzięki 
temu tereny inwestycyjne w Częstochowie – 
w rejonie ulicy Koksowej i Korfantego – są już 
w specjalnej strefie ekonomicznej.
l  Powstało  nowe  ugrupowanie  samorządo-
we – Mieszkańcy Częstochowy. Jego liderem 
jest radny Marcin Maranda.
l  Rozpoczęto  przyjmowanie  wniosków  od 
par, które chcą skorzystać z dofinansowania 
zabiegów in vitro.
l  Trzy osoby zginęły w pożarze, do którego 
doszło w nocy w kamienicy przy ulicy Kate-
dralnej 7. Z budynku ewakuowano 25 osób.

KWIECIEŃ
l  Częstochowski radny Lech M. zatrzymany 
i  oskarżony  o  wykorzystania  bezradności 
dwóch kobiet  i doprowadzenia  ich do obco-
wania płciowego.
l  Paweł Mizgalski rezygnuje z funkcji preze-
sa Włókniarza. Obowiązki sternika pełnić bę-
dzie mecenas Dariusz Śleszyński.
l  KantorOnline nowym sponsorem tytular-
nym Włókniarza.
l  Pięć  tysięcy  kibiców  na  trybunach  Hali 
Sportowej  Częstochowa  emocjonowało  się 
galą Fight Night 8: The Legend. Wśród spe-
cjalnych  gości  był  Andrzej  Gołota  wraz  ze 
swoją małżonką.

MAJ
l  Nowym, większościowym akcjonariuszem 
AZS-u  Częstochowa  został  Tomasz  Górski. 
36-letni  częstochowianin  zapewnia,  że  klub 
czekają korzystne zmiany.
l  Były  premier,  a  obecnie  przewodniczący 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszek Mil-
ler odwiedził nasze miasto. Polityk spotkał się 
z włodarzami, przedsiębiorcami  i mieszkań-
cami Częstochowy, pojawił się także na placu 
budowy dwupoziomowego skrzyżowania DK-
1 z al. Jana Pawła II.
l  Jan Kobuszewski świętował swoje 80. uro-
dziny  nie  na  teatralnej  scenie  z  oklaskami, 
lecz  na  Jasnej Górze  z  pielgrzymami. Mszę 
św. odprawiono w Kaplicy Cudownego Obra-
zu z udziałem Jubilata, jego rodziny oraz wie-
lu aktorów.
l W Hali Sportowej Częstochowa podpisany 
został list intencyjny między AZS-em a Krajo-
wą Spółką Cukrową SA „Polski Cukier”.
l Wybory  do  Parlamentu  Europejskiego 
w naszym mieście wygrała Platforma Obywa-
telska.  Tuż  za  nią  uplasowało  się  Prawo 
i Sprawiedliwość i Koalicyjny Komitet Wybor-
czy  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej-Unia 
Pracy.
l  Jerzy  Brzęczek  będzie  nadal  prowadził 
częstochowski  Raków.  Zarząd  klubu  nie 
przyjął  jego  dymisji  ze  stanowiska  trenera 
pierwszej drużyny.

CZERWIEC
l W jaskini Studnisko, najgłębszej na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej,  doszło  do  tra-
gicznego  zdarzenia.  16-latka  została  przy-
gnieciona przez odłamek skały. Dziewczynki 
nie udało się uratować.
l W  Zespole Szkolno Przedszkolnym w Alek-
sandrii doszło do  tragedii. Jeden z uczniów 

tej  placówki  podczas  imprezy  z  okazji Dnia 
Dziecka  stracił  przytomność.  16-latka  nie 
udało się uratować.
l  Sponsor strategiczny KantorOnline Włók-
niarza  firma  K.J.G.  Company  przekazuje 
wszystkie  swoje  akcje  spółce  CKM  Włók-
niarz.
l  Polskie szczypiornistki po zaciętym meczu 
eliminacyjnym  do  mistrzostw  Europy  prze-
grały  z  Czarnogórą.  Spotkanie  rozgrywane 
było w Hali Sportowej Częstochowa. 
l  Częstochowskie MPK podpisało umowę na 
zakup  kolejnych  trzech  autobusów  marki 
Solaris Urbino 12.
l  Agencja Rozwoju Przemysłu, zarządzająca 
Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK 
MIELEC wydała pierwsze zezwolenia na pro-
wadzenie  działalności  gospodarczej  w  pod-
strefie w Częstochowie.

LIPIEC
l  Szpital w Blachowni zaczął znowu prowa-
dzić  działalność  medyczną.  Nieplanowana 
przerwa została wykorzystana na gruntowny 
remont i modernizację.
l  Firma Fortum przekazała częstochowskiej 
straży miejskiej kolejny samochód elektrycz-
ny. Tym razem funkcjonariusze będą jeździć 
nissanen leaf.
l  Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
opłat  za usługi przewozowe MPK. Obniżone 
zostały ceny biletów nocnych.
l W  miejscowości  Topolów  (gm.Mykanów) 
koło Częstochowy doszło do katastrofy lotni-
czej. Samolot ze skoczkami spadochronowy-
mi runął na ziemię i zapalił się. Bilans zda-
rzenia  jest  tragiczny –  z dwunastoosobowej 
załogi  znajdującej  się na pokładzie przeżyła 
tylko jedna osoba.
l  Częstochowski AZS pożegnał się ze swoją 
ikoną Dawidem Murkiem.
l  Konrad Pakosz rezygnuje z funkcji prezesa 
AZS-u. Jego miejsce zajmuje dotychczasowy 
wiceprezes akademików Roman Lisowski.
l  Tragicznie  zakończył  się  spływ  na  rzece 
Warcie w miejscowości Kłobukowice  (gmina 
Mstów). 2-osobowy kajak wywrócił się. Męż-
czyźnie udało się wypłynąć, kobiecie niestety 
nie.
l  Nad  klubem  KantorOnline  Viperprint 
Włókniarzem wiszą coraz ciemniejsze chmu-
ry. Rozważa on ogłoszenie upadłości i zawar-
cie „układu” z zawodnikami, dzięki któremu 
mógłby  rozłożyć  na  długoterminowe  raty 
spłatę zaległości wobec nich.

SIERPIEŃ
l  O.  Marian  Waligóra  został  wybrany  no-
wym przeorem Jasnej Góry. Na tym stanowi-
sku zastąpił dotychczasowego przeora klasz-
toru o. Łukasza Buzuna.
l  Spółka „OPERATOR ARP” została nowym 
sponsorem  strategicznym  siatkarzy  AZS  
Częstochowa. Umowa została podpisana na 
rok.
l  Ewelina C. – nazywana bestią w spódnicy 
– wyszła na wolność z więzienia w Lublińcu. 
Kobieta  opuściła  zakład  karny  mimo  że 
w opinii dyrektora więzienia, powinna trafić 
do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców 
w Gostyninie. Częstochowski sąd nie wyraził 
jednak na to zgody.
l  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przyznał Częstochowie 
prawie 66 milionów złotych na zakup 40   no-
wych  hybrydowych  autobusów,  napędza-
nych m.in. gazem (CNG).
l  Zarząd  ISD  Huty  Częstochowa  rozważa 
ponowne  uruchomienie  Stalowni.  Obecnie 
polscy  i  ukraińscy  eksperci  analizują  opła-
calność wznowienia produkcji. Decyzja w tej 
sprawie ma zapaść w drugiej połowie wrze-
śnia.
l  Po 13-tu latach były generalny konserwa-
tor zabytków Aleksander Broda został osta-
tecznie  uniewinniony  od  zarzutu  niedopeł-
nienia obowiązków.

N – Inna zaś paniusia, 
ta z piętra pierwszego, 
na murze widziałaby 
jakiegoś świętego, 
któremu anioły aureolę 
nad głową trzymają, 
a ludzie na ulicy 
przed murem klękają.

K – A piękna Świtezianka też im nie 
pasuje?

N – Nie pasuje, 
bo te zazdrośnice 
piękno denerwuje.

* * * * *
K – Chodziłam po galeriach, 

artystę widziałam, 
pięknie był odziany…

M –  Nie dziw się, 
nie miał co pokazać, 
a bardzo 
chciał być podziwiany.

* * * * *
N – O sporcie naszym dziś nic nie 

powiemy?
M – Co tu mówić: 

jak jest – dobrze wiemy. 
Raków, AZS, Włókniarz 
to jedna rodzina, 
wstyd miastu przynoszą 
i to jest przyczyna, 
że zmilczymy…

N – Podobno Włókniarzowi 
proces miasto wytoczyło, 
aby oddał kasę, którą wyłożyło 
– na promocję miasta…

M – Bo to co zrobili 
 – to promocja anty.

K – A ludzie o tym  mówią, 
że tam były kanty…    

M – To nie koniec, 
 został sport masowy.

N – Bo biorą w nim udział 
zwykłych ludzi masy.

M – To są ci, co latem 
nie jadą na wczasy.

K – Więc co robią?
M – Ćwiczą lub biegają.
K – Za co i po co?
N – Bo ten sport kochają.
K – A ty?
M – Bywam, raz przy mecie stałem.
M – Nie pamiętam, kto wygrał,   

chociaż to widziałem, 
ale kto biegał 
to zapamiętałem.

K – A na mecie władze miasta były?
M – Był sam Pan Prezydent.
K – Czy jak zawsze miły?
M – Tym razem po biegu zmęczony, 

troszeczkę zasapany 
i trochę spocony.

K – To on biegał?
M – Biegał wyśmienicie, 

jakby mu na bieganiu przebiegało 
życie.

* * * * *
M – Do końca spotkania z wolna się 

zbliżamy.
K – Powiedz, 

co jeszcze słuchaczom 
„sprzedamy”?

N – Mam kilka propozycji na ten 
Roczek Nowy.

M – To świetnie, 
bo mnie pomysł żaden 
nie przyszedł do głowy.

N – Po pierwsze – kontynuacja 
programu „Aleje”.

K – Czy to to,  „że tu się coś dzieje”?
M – To przecież projekt miejski, 

 prawie, że rządowy.

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 
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Co wydarzyło się w roku 2014?
Prezentujemy najważniejsze wydarzenia z życia Częstochowy i regionu
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N – Ale im mój pomysł nie przyjdzie 
do głowy.

K – Zdradź zatem swoją tajemnicę.
M – Mam nadzieję, że projekt 

jeszcze bardziej ożywi ulice.
N – Jasne, wszak to festiwal pieśni, 

pieśni pielgrzymkowych.
K – Głupi pomysł, 

choć przyznaję, 
że nietuzinkowy.

M – A inne pomysły równie 
poronione?

N – Co najwyżej mogą być chybione.
K – Co zatem proponujesz?
N – Widzę kuchnie liczne, 

byłyby mobilne, 
do tego uliczne.

K – Ciekawa propozycja i do tego 
nowa, 
mogłaby być kuchnia – powiedzmy 
– 
Dworkowa.

M – Lepiej Podwórkowa. 
 I to wszystko?

K – A może byśmy na placu tęczę 
postawili?

M – To zgrany pomysł, 
byłaby spalona.

K  – Widzę same korzyści: 
kamienna szarość będzie ożywiona, 
a jak spłonie, 
szkołę strażacką mamy w naszym 
mieście 
i tych młodych strażaków jest tam 
pewnie 200, 
gasić się nauczą bez symulowania.

N – To dobry pomysł. Jest do 
wykonania. 
Szczególnie, gdy młodzi ciągną do 
Warszawy, 
a my tu im damy gadżet do zabawy.

K – I tęczę własną mieć będziemy! 
i stolicę w tym względzie zaraz 
prześcigniemy.

* * * * *
N – Słuchajcie, 

mam newsa, 
właśnie zapodano, 
że w mieście na imię łosia 
konkurs rozpisano.

M – Jaki konkurs, na jakiego łosia?
K – W naszym Muzeum.
N – Oni łosia mają 

i ponoć na trawniku 
w parku go trzymają.

M – Tam już kaczki pływają po stawie 
ale żywy łoś – to eksponat 
równy mumiom prawie.

* * * * *
K – Mnóstwo pomysłów mamy 

na ten roczek nowy.
N – Co chwila coś nowego 

wpada nam do głowy.
M – To kończmy. 

Świtać zaraz będzie… 
Zacznie się Rok Nowy 
i tylko rano służby 
będą mieć ból głowy, 
jak sprzątnąć śmieci, 
butelki stłuczone 
i gdzie położyć rękawiczki 
przez kogoś zgubione.

Wszyscy kłaniają się, posyłają całusy, 
uśmiechy, leje się szampan, pękają 
petardy 
 – DO SIEGO ROKU 2015 – wołają.
M – Zaczęliśmy rok nowy, 

 i przez ten rok cały 
 będzie szopka trwała, 
 na koniec się okaże, 
 czy równie wspaniała!

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 

2014/2015

Co wydarzyło się w roku 2014?
Prezentujemy najważniejsze wydarzenia z życia Częstochowy i regionu

WRZESIEŃ
l  Urząd Wojewódzki wziął pod  lupę działal-
ność  spółki  lekarskiej  „Parkitka”,  która  za-
bezpiecza  około  85%  wszystkich  dyżurów 
w  Wojewódzkim  Szpitalu  Specjalistycznym 
w  Częstochowie.  Wojewoda  zakwestionował 
jej  legalność  i  nakazał  zaprzestania  prowa-
dzenia dyżurów. Istnieje duże ryzyko, że pla-
cówka przestanie istnieć.
l  Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg 
na remont dworca Częstochowa Stradom.
l  Zakończyły się prace remontowe na Oddzia-
le  Ginekologiczno-Położniczym  Miejskiego 
Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza. In-
westycja pochłonęła ponad 260 tysięcy złotych.
l  Katowicka  policja  rozbiła  zorganizowaną 
grupę przestępczą, która zajmowała się wyłu-
dzaniem  odszkodowań  komunikacyjnych. 
Dwóch  byłych  funkcjonariuszy  częstochow-
skiej policji stało na jej czele.
l  Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego  w  Częstochowie  mogą  odetchnąć 
z ulgą. Widmo zamknięcia placówki minęło. 
Spółka „Parkitka” zabezpieczająca tam około 
85% wszystkich dyżurów, wycofała wypowie-
dzenie umowy na świadczenie tych usług.
l  Wielki  Finał  Speedway  European  Cham-
pionships, który odbył się na stadionie przy 
ulicy  Olszyńskiej  w  Częstochowie,  za  nami. 
Czołowi żużlowcy Starego Kontynentu stanęli 
na starcie, aby powalczyć o złoty medal Indy-
widualnych Mistrzostw Europy. W klasyfika-
cji generalnej triumfował Rosjanin Emil Saj-
futdinow, drugie miejsce zajął debiutant cy-
klu  i  zawodnik  KantorOnline  Viperprint 
Włókniarza, Duńczyk Peter Kildemand.
l  Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent naszego 
miasta, na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, 
Rydza-Śmigłego i Równoległej wymusił pierw-
szeństwo  i  uderzył  w motorowerzystę.  Męż-
czyzna trafił do szpitala.
l  Czterokrotny pretendent do tytułu mistrza 
świata wagi ciężkiej Andrzej Gołota przyjechał 
do Częstochowy na cykl przygotowań do paź-
dziernikowej – ostatniej w jego karierze - wal-
ki  z  Danellem  Nicholsonem,  która  będzie 
głównym wydarzeniem gali Fight Night 9.

PAŹDZIERNIK
l  Jedna  z  największych  inwestycji  drogo-
wych w naszym mieście - budowa dwupozio-
mowego skrzyżowania DK-1 z al. Jana Pawła 
II – została zakończona. „Ślimak” jest już go-
towy i czeka na oddanie do użytku.
l  KantorOnline Viperprint Włókniarz nie bę-
dzie  musiał  rozgrywać  meczów  barażowych 
o  pozostanie  w  ekstralidze  żużlowej.  Klub 
z Łodzi zrezygnował z udziału w tych spotka-
niach.
l  Częstochowska firma Jawo zawiązała w Pol-
sce spółkę joint venture z japońskim gigantem 
spożywczym  Ajinomoto  Frozen  Foods.  Nowy 
podmiot  otrzymał nazwę Ajinomoto Jawo Sp. 
z o.o. Częstochowska firma w ramach nowego 
podmiotu  zaopatrywać będzie w japońskie pie-
rogi  goyza  cały  rynek  Unii  Europejskiej. 
W kwietniu 2015r. planowane jest uruchomie-
nie nowego zakładu produkcyjnego w Często-
chowie. Wartość inwestycji wynosi 8 mln. zł.
l  Częstochowa po raz drugi z rzędu zwycię-
żyła w programie charytatywnym Honorowy 
Dawca  Energii  Fortum,  który  pozwala  na 
wspieranie potrzebujących dzieci poprzez ak-
tywności fizyczne, takie jak bieganie, jazda na 
rowerze czy nordic walking.
l  Odsłonięciem  monumentalnej  pracy  we-
dług  projektu  Tomasza  Sętowskiego  zakoń-
czyła się tegoroczna akcja „Aleje – tu się dzie-
je”. Wieża Babel pokryła szczytową elewację 
budynku przy ulicy Dąbrowskiego.
l Wygląda na to, że KantorOnline Viperprint 
Włókniarz  nie  będzie  mógł  wystartować 
w przyszłym sezonie w ekstralidze  żużlowej. 
Polski Związek Motorowy odebrał klubowi li-
cencję nadzorowaną.
l  Na przejściu dla pieszych przy ulicy Mon-
te Cassino w Częstochowie 56-letni kierowca 

opla astry z powiatu pajęczańskiego potrącił 
czteroosobową  rodzinę.  35-letni  ojciec, 
31-letnia matka oraz 9-letnia dziewczyna i jej 
roczna  siostra  trafili  do  szpitala.  Niestety, 
najbardziej  poszkodowanego mężczyzny  nie 
udało się uratować.
l Motorniczy  z Częstochowy zmarł w  tram-
waju w zajezdni. Zanim pracownicy MPK zo-
rientowali się, że tramwaj nie wyjechał w tra-
sę upłynęło kilka godzin.
l Wszystko wskazuje, że spółka CKM Włók-
niarz prowadząca ekstraligową drużynę żuż-
lową ogłosi upadłość  likwidacyjną z powodu 
unieważnienia klubowi licencji nadzorowanej 
przez Polski Związek Motorowy.
l  Najwyższa Izba Kontroli postanowiła wziąć 
pod  lupę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im.  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Częstocho-
wie. Ocenie podlegać będzie okres 2010-2014. 
l  Protest  pielęgniarek  z Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie można uznać za 
zakończony.  Panie  domagały  się  podwyżek 
oraz  poprawienia  warunków  pracy.  Pielę-
gniarki na razie otrzymają dodatek do pensji 
w kwocie 100zł, a od 1 stycznia 2015r.  doda-
tek zostanie zamieniony na wzrost wynagro-
dzenia zasadniczego o 100 zł.
l  Kilka tysięcy kibiców dziękowało Andrzejo-
wi Gołocie za 30 lat spędzonych między lina-
mi.  Czterokrotny  pretendent  do  tytułu  mi-
strza  świata  zakończył  bokserską  karierę 
w Hali Sportowej Częstochowa.
l  Huta  Częstochowa  w  listopadzie  wznowi 
pracę. Zatrudnienie znajdzie około 175 osób, 
jednak połoza za pośrednictwem agencji pra-
cy tymczasowej.
l  Pojawiła się szansa na modernizację Starego 
Rynku. Częstochowski oddział Stowarzyszenia 
Architektów  Polskich  SARP  we  współpracy 
z Urzędem Miasta ogłosił właśnie konkurs dla 
architektów  na  koncepcję  zagospodarowania 
i zabudowy tego najstarszego fragmentu mia-
sta. Najważniejszym elementem aranżacji ma 
być Teatr Rzeźb Jerzego Kędziory. 
l  Starosta  częstochowski  Andrzej  Kwapisz 
w kancelarii notariusza Adama Sadowskiego 
podpisał  akt  notarialny,  na  mocy  którego 
przekazał Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej grunt pod budowę no-
wego  hospicjum  stacjonarnego.  Przekazana 
w  formie  darowizny  nieruchomość  Skarbu 
Państwa o powierzchni 1.5211 ha i wartości 
266.340 zł znajduje się w Lubojence gm. My-
kanów.

LISTOPAD
l W III alei odsłonięto ławeczkę znanego i lu-
bianego  aktora,  dyrektora  częstochowskiego 
teatru – Marka Perepeczki.
l W Olsztynie grasuje podpalacz. Policja wy-
znaczyła nagrodę za pomoc w jego ujęciu.
l  Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 
częstochowskiemu radnemu Lechowi M. Pro-
kuratura postawiła mu zarzut wykorzystania 
bezradności  dwóch  kobiet  i  doprowadzenia 
ich do obcowania płciowego. Grozi mu do 8 
lat pozbawienia wolności.
l  Ponad 150 pilotów pojawiło się na lotnisku 
Aeroklubu  Częstochowskiego  w  Rudnikach, 
aby pobić rekord w równoczesnym stawianiu 
paralotni. Udało  się! Równocześnie  skrzydło 
postawiły  i  trzymały pięć sekund nad głową 
163 osoby!
l Władze Częstochowy odstąpiły od umowy 
dzierżawy  stadionu  żużlowego  przy  ul. 
Olsztyńskiej przez spółkę CKM Włókniarz.
l  1 mln 780 tys. zł pochłonął remont oddzia-
łu pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego przy ul. Bony.
l Wiadukt przy ulicy Warszawskiej, biegnący 
nad DK-1, został oddany do użytku. Tym sa-
mym zakończył się pierwszy etap prac związa-
nych z przebudową zniszczonej i często zakor-
kowanej drogi krajowej nr 91, wiodącej w mie-
ście ulicami Warszawską i Rędzińską.
l Miejska  Komisja  Wyborcza  w  Częstocho-
wie podała oficjalne wyniki na prezydenta na-
szego miasta. Zgodnie z przewidywaniami od-

będzie druga tura. Zmierzą się w niej Krzysz-
tof  Matyjaszczyk  (SLD  Lewica  Razem)  oraz 
Artur Warzocha (Prawo i Sprawiedliwość).
l  Krzysztof Matyjaszczyk został przesłucha-
ny przez prokuraturę w sprawie wypadku, do 
którego  doszło  na  skrzyżowaniu ulic  Jagiel-
lońskiej, Rydza-Śmigłego  i Równoległej.  Pre-
zydent naszego miasta usłyszał zarzut.
l  Poznaliśmy wyniki wyborów do Rady Mia-
sta. Największym zwycięzcą wyborów samo-
rządowych w naszym mieście okazało się Pra-
wo i Sprawiedliwość. 

GRUDZIEŃ
l Miejska  Komisja  Wyborcza  w  Częstocho-
wie przedstawiła oficjalne wyniki drugiej tury 
wyborów prezydenckich. Przez następne czte-
ry  lata  naszym  miastem  rządzić  będzie 
Krzysztof Matyjaszczyk (SLD).
l  Kapitan  AZS-u  Michał  Bąkiewicz  zakoń-
czył  karierę  siatkarską  i  został  asystentem 
trenera Marka Kardosa.
l  Powstał  portret  pamięciowy  zboczeńca,  
który  atakuje częstochowianki. Sprawą zaj-
muje się policja i prokuratura. 11 kobiet wy-
stępuje  w  charakterze  pokrzywdzonych. 
Osiem z nich zostało zaatakowanych na osie-
dlu Trzech Wieszczów pozostałe 3 na Rakowie 
i Błesznie.
l  Częstochowscy  radni  wreszcie  wybrali 
przewodniczącego.  Jednak  było  to  nie  lada 
wyzwanie. Aby podjąć tę decyzję potrzebowa-
li aż trzech dni i kilkunastu głosowań. Osta-
tecznie, zdecydowali, że funkcję tę pełnić bę-
dzie Zdzisław Wolski z SLD.
l  Zakład Kompostowni, który powstał na te-
renie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego, został oficjalnie oddany do użyt-
ku. Inwestycja, która była współfinansowana 
przez Unię Europejską, pochłonęła ponad 35 
mln zł.
l  Francuski przyjmujący Guillaume Samica 
podpisał kontrakt z częstochowskim AZS-em. 
Były  wicemistrz  Europy  i  wicemistrz  Ligi 
Światowej przynajmniej do końca sezonu bę-
dzie zawodnikiem drużyny Marka Kardosa.
l  Częstochowskie  MPK  podpisało  umowę 
z  firmą  Lider  Trading  na  wyprodukowanie 
i zakup 40 fabrycznie nowych  autobusów hy-
brydowych o napędzie gazowo-elektrycznym. 
l W ręce stróżów prawa wpadł 24-letni bez-
domny, który sterroryzował małoletnią dziew-
czynkę nożem  i doprowadził  ją do poddania 
się tak zwanej innej czynności seksualnej. Na 
razie przedstawiono mu zarzuty popełnienia 
jednego przestępstwa, które miało miejsce 10 
grudnia. Nie ma pewności, czy mężczyzna ten 
jest odpowiedzialny za inne ataki na kobiety 
z naszego miasta.
l  Jest szansa na odbudowanie częstochow-
skiego żużla. Stowarzyszenie CKM Włókniarz 
otrzymało warunkową licencję na starty w II 
lidze.
l  Po kilku tygodniach prac drogowcy zakoń-
czyli  remont  newralgicznego  skrzyżowania 
w częstochowskiej dzielnicy Tysiąclecie – ul. 
Kiedrzyńskiej z al. Armii Krajowej.
l W  Hali  Sportowej  Częstochowa  odbył  się 
wielki finał Profesjonalnej Ligi MMA. W walce 
wieczoru W walce wieczoru Marcin Najman 
zmierzył  się  z  zawodnikiem  ze  Słowacji  Mi-
chałem  Dobiasem.  Pojedynek  zakończył  się 
w 44 sekundzie po tym, jak częstochowianin 
założył przeciwnikowi gilotynę.
l  Na  terenie klasztoru na Jasnej Górze do-
szło do kradzieży. Łupem złodziei padły me-
daliki z wizerunkami Jana Pawła II, o łącznej 
wartości około 1600 złotych.
l  Zarząd  częstochowskiego AZS poinformo-
wał,  że  trener Marek Kardos  rozwiązał  swój 
kontrakt z klubem za porozumieniem stron. 
Nowym  szkoleniowcem  akademików  został 
Michał Bąkiewicz.
l  Jak co roku częstochowianie mogli wspól-
nie wznieść toast za Nowy Rok. Podobnie jak 
w latach ubiegłych świętowanie odbyło się na 
placu Biegańskiego. Nie zabrakło elektryzują-
cych koncertów oraz pokazu sztucznych ogni.
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