
Helena Morawska, miesz-
kanka naszego powiatu, ob-
chodziła wyjątkowy jubileusz. 
Podopieczna Domu Pomocy 
Społecznej w Turowie skoń-
czyła 103 lata! Z tej okazji 
z kwiatami, prezentami i ży-
czeniami jubilatkę odwiedzili 
przedstawiciele władz powiatu 
częstochowskiego: wicestaro-
sta Henryk Kasiura, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Katarzyna Bu-
chajczuk i Marta Jabłońska – 
kierownik sekcji pomocy in-
stytucjonalnej w PCPR.

Pracownicy DPS przygotowali 
dla jubilatki wspaniałe przyjęcie 
urodzinowe. Był ogromny tort 
i mnóstwo słodkości, które star-
sza pani bardzo lubi. Wśród gości 
znaleźli się nie tylko najbliżsi jubi-
latce pensjonariusze domu w Tu-
rowie, pracownicy DPS-u z dyrek-
torem Marcinem Hurasiem na 
czele, ale także jej dawna sąsiadka 
z Janowa i opiekujący się panią 
Heleną lekarz Bogdan Malina 
z Olsztyna.

Helena Morawska urodziła się 

9 stycznia 1912 r. Jej życie nie 
należało do najłatwiejszych. Gdy 
miała siedem lat została sierotą - 
jej rodzice  zmarli na tyfus. Od 
tej pory musiała ciężko praco-
wać, by zarobić na swoje utrzy-

manie. Przeżyła dwie wojny 
światowe. Nigdy nie wyszła za 
mąż, nie ma dzieci. Od 20 marca 
2007 roku pani Helena mieszka 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Turowie. Jak podkreśla to 

właśnie inni podopieczni oraz 
pracownicy DPS są dla niej jedy-
ną rodziną.

Z tego miejsca redakcja ga-
zety składa najserdeczniejsze 
życzenia pani Helenie! kg

Nielegalne 
zakłady w 
internecie

Kilka razy w miesiącu do-
staję na maila informacje od 
Ryszarda Rembiszewskiego o 
wielkiej wygranej w Lotto, za 
10 lub 12 zakładów, w tym 
trzy gratis mam zapłacić  od 
18 do 21 zł, oczywiście kartą 
płatniczą. Jestem jednak 
ostrożna w grach hazardo-
wych oferowanych w interne-
cie – mówi jedna z częstocho-
wianek. - To nielegalne zakła-
dy w sieci, nie będziemy za 
nie płacić- ostrzega Totaliza-
tor Sportowy.

Tymczasem lada dzień  ruszą 
prace nad projektem nowelizacji 
ustawy hazardowej. Te pozwolą 
na grę przez internet Totalizato-
rowi Sportowemu. TS na razie 
walczy z nielegalnymi podróbka-
mi w sieci.  

Jak informuje portal Wirtual-
na Polska projekt zmian wpłynął 
do Sejmu w czerwcu ubiegłego 
roku. Jesienią sprawdzano, czy 
jest on zgodny z prawem unij-
nym. 3 lutego projekt skierowa-
no do pierwszego czytania w sej-
mowej komisji sportu. Na zmia-
ny w prawie czeka Totalizator 
Sportowy. Na strony internetowe 
podszywają się pod Lotto. Np. 
Lottoland reklamuje Pan Lotto, 
czyli Ryszard Rembiszewski nie-
legalnie. 

Totalizator Sportowy twierdzi, 
że nie ma nic wspólnego z tą grą 
i, że nie będzie wypłacać nagród 
uzyskanych tą drogą. 

TS powiadomił już prokuratu-
rę w sprawie Lottolandu. Chodzi 
o legalności jego działania oraz 
korzystania ze znaków graficz-
nych i symboli Lotto. 
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Pani Helena skończyła 103 lata!

Koniec z nocnymi 
tramwajami?

Biedroń lub... Matyjaszczyk 
nadzieją lewicy

PILNE!!!
Zatrudnimy na stanowiska:
ELEKTRONIKA  

SAMOCHODOWEGO
oraz

MECHANIKA  
SAMOCHODOWEGO

do profesjonalnego  
warsztatu  

samochodowego
Kontakt:

501 590 505

W czwartek, 29 stycznia, 
o godzinie 9.15 na świat 
przyszła Lena, pierwsze 
dziecko Martyny i Marcina. 
Dziewczynka waży niecałe  
3 kg i ma 54 cm wzrostu. 
Szczęśliwy rodzicom 
gratulujemy, a Lenę 
z radością witamy na 
świecie! Całej trójce 
życzymy, abyście w nowym 
składzie stanowili zawsze 
szczęśliwą i zgodną  
rodzinę!

Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu w Częstochowie 
postanowił wziąć pod lupę 
funkcjonowanie nocnej ko-
munikacji. Z tego też powo-
du przygotował pięć koncep-
cji dotyczących jej organiza-
cji. Tylko w jednej z nich jest 
mowa o tramwajach noc-
nych, pozostałe zakładają 
zastąpienie ich autobusami.

Pierwsza koncepcja zakłada 
funkcjonowanie nocnej linii 
tramwajowej kursującej w od-
stępach 30-minutowych w rela-
cji Fieldorfa-Nila – Stadion Ra-
ków w każdą noc. Linie autobu-
sowe N1, N2, N3 i N4 miałyby 

kursować nocą w weekendy. 
Wariant drugi mówi o zastąpie-
niu tramwajów autobusami N0. 
Częstotliwość kursowania co 30 
minut w relacji Fieldorfa-Nila – 
Stadion Raków w każdą noc. 
Trasa miałaby wyglądać tak sa-
mo jak w przypadku tramwa-
jów. Poza tym linie autobusowe 
N1, N2, N3 i N4 kursowałyby 
nocą w weekendy. Trzecia opcja 
również zakłada zastąpienie 
tramwajów autobusami N0. 
Częstotliwość kursowania co 30 
minut, w relacji Fieldorfa-Nila – 
Stadion Raków i Fieldorfa-Nila – 
Raków Dworzec PKP naprze-
miennie w każdą noc. 

Ciąg dalszy na str. 3

Jedyne osoby, które mogłyby 
a wręcz powinny stanąć na czele 
lewicy to prezydent Słupska Ro-
bert Biedroń albo prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk 
- tak uważa były prezydent nasze-
go kraju, Aleksander Kwaśniewski.

W wywiadzie udzielonym „Gaze-
cie Wyborczej”, Kwaśniewski dyplo-
matycznie unika odpowiedzi na py-
tanie czy podczas wyborów prezy-
denckich zagłosuje na kandydatkę 
SLD Magdalenę Ogórek. Twierdzi, że 
nawet jeśli osiągnie ona słaby wy-
nik, nie oznacza to końca ery Leszka 
Millera oraz lewicy. Zdaniem Kwaś-
niewskiego Miller z powodu swojej 
wiedzy politycznej, doświadczenia, 
ale także talentu przerasta wszyst-

kich swoich wewnątrzpartyjnych 
konkurentów. Dodaje, że partia na 
pewno nie powinna zwijać sztanda-
ru. Jego zdaniem lewica dzisiaj ma 
dwóch bardzo interesujących ludzi 
w samorządach, którzy w przyszło-
ści mogą stanąć na jej czele. – Jeden 
to jest Robert Biedroń, prezydent 
Słupska, a drugi to Krzysztof Maty-
jaszczyk – 40-letni lewicowiec, po 
raz drugi wybrany na prezydenta 
w świętym mieście Częstochowa. 
W Wadowicach też się pojawił cieka-
wy prezydent. Pytanie, na ile oni so-
bie dadzą radę w samorządzie, bo to 
będzie główne kryterium ich oceny, 
a po drugie, na ile jest w nich talen-
tu, by dogadać się z innymi – twier-
dzi Kwaśniewski.
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Ooo! Jakie fajne namioty! 
Możemy w nich spać?! A wi-
działeś te ogromne puzzle? – 
radośnie komentowały dzieci 
z oddziału pediatrycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie, na widok 
niespodzianki, którą dla nich 
przygotowaliśmy.

Początek nowego roku powi-
nien być radosny! Niestety ma-
luchom przebywającym w szpi-
talu do śmiechu nie jest. Posta-
nowiliśmy to zmienić! Niewiele 
myśląc, wyruszyliśmy na wielkie 
zakupy. Wspomogła nas Huta 
Szkła Stolzle. 

W naszym koszyku wylądo-
wało wiele zabawek i gier, które 
wykorzystaliśmy, aby doposa-
żyć szpitalną świetlicę. Później 
zaprosiliśmy najmłodszych 
przebywających na oddziale pe-
diatrycznym do wspólnej zaba-
wy. Chcieliśmy, aby choć na 
chwilę zapomnieli o chorobie i 
dyskomforcie związanym z po-
bytem w szpitalu. Na oddziale w 
momencie naszych odwiedzin 
przebywało ponad 20 pacjen-
tów. Niestety nie wszyscy mogli 
przyłączyć się do wspólnego 
szaleństwa. Niektórzy musieli 
pozostać w swoich łóżkach. 
Jednak podkreślali, że jak tylko 
odzyskają siły, to z pewnością 
pójdą pobawić się do szpitalnej 
świetlicy!
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”Życie” pomaga dzieciom!

Co obejmuje w Państwa szkole 
kurs przygotowawczy do matu-
ry?

Kurs przygotowawczy do matury obej-
muje 100 h w całości, jeśli rozpoczyna-
my od października. Teraz możemy 
jeszcze zaproponować semestr przy-
gotowania do matury. Na chwilę obec-
ną specjalnie dla osób z chatu mamy 
rabat 200 zł. Zapraszam do naszej 
szkoły empik Al. NMP 27 na spotkanie. 
Proszę powołać się na chat. Promocja 
obowiązuje do końca tygodnia.

Czy organizujecie obozy za gra-
nicą?

Obozy organizujemy w Polsce - dla 
dzieci i gimnazjum. Są to obozy języ-
kowe z nauką języka oraz warsztaty, 
np. fotografia. 

Co otrzymuję w ramach opłat 
w Empiku?

W ramach opłat w Empik School otrzy-
mują Państwo kurs językowy bardzo 
skuteczny, dostęp do platformy inter-
netowej z dodatkowymi materiałami 
oraz konwersacje dodatkowe z języka 
angielskiego i innych. Gwarancję, że 
tego języka Państwo nauczą się tak, 
aby porozumiewać się swobodnie. Je-
śli Państwo powołają się na chat to 
mają specjalną ofertę 200 zł rabatu – 
do końca tego tygodnia. 

Co się dzieje w przypadku choro-
by – czy przepadają zajęcia?

W  momencie choroby przysługują 
Państwu zajęcia dodatkowe, wyrów-
nawcze z lektorem – forma indywidu-
alna. Tak, żeby nadrobić stracony ma-
teriał. 

Czy macie kursy przyśpieszone - 
ile trwają, jakie języki, ile kosztuje 
taki kurs?

Jak najbardziej mamy kursy przyśpie-
szone, intensywne. 60 h w jeden mie-
siąc, czyli przyspieszony jeden se-

mestr w jeden miesiąc. Korzyścią jest 
bardzo szybkie opanowanie materiału. 
Kursy takie mamy cały czas więc za-
praszamy Al. NMP 27 tel: 34/3611906 

Jakie metody preferujecie 
w szkole dla dzieci, a jakie dla 
dorosłych? Ile kosztuje roczny 
kurs, a ile 1/2 roku?

Metoda nauczania dla dorosłych to IN-
SELL - metoda autorska, nastawiona 
na komunikację, porozumiewanie się. 
Otaczamy żywym językiem i gwaran-
tujemy, że Państwo będą używać tego 
języka w sposób bardzo skuteczny. 
Dzieci to metoda KLE - dopasowana 
do odpowiednich grup wiekowych na-
stawiona także na komunikację, kon-
wersację, ale też poprzez zabawę. Ma-
my sale przystosowane dla dzieci. 
Koszt kursu rocznego czyli 2 semestry 

to około 180 zł miesięcznie, ale dla 
Państwa mamy rabat 200 zł. A koszt 
kursu semestralnego 950 zł i też 200 zł 
rabaty tylko dla Państwa.

Czy można zarezerwować kurs 
tygodniowy - ile kosztuje?

Kurs tygodniowy oczywiście można 
zarezerwować.

Czy wykupiony kurs w Katowi-
cach mogę realizować w Często-
chowie?

Oczywiście kurs wykupiony w Katowi-
cach można realizować w Częstocho-
wie dzięki temu, że jesteśmy szkoła 
sieciową i mogą Państwo kontynuo-
wać naukę w każdym mieście. 

Czy uczycie hiszpańskiego i por-
tugalskiego?

Język hiszpański posiadamy w ofercie 

na różnych poziomach. Po feriach sta-
rują grupy na poziomie podstawowym. 
Zapraszamy – rabat z chatu obowiązu-
je - 200 zł przy zapisie. Język portugal-
ski - jako zajęcia indywidualne. 

Czy są jakieś kursy dla 5-letnich 
maluchów?

Dla maluchów 5-letnich mamy kursy 
języka angielskiego, jak i inne języki. 
W tej chwili też mamy propozycję Win-
ter Club na ferie. W przyszłym tygo-
dniu startują nowe grupy tygodniowe. 
Kurs standardowy rozpocznie się po 
feriach. Zajęcia to 2 x po 45 min lub 1 
x 90 min. 

Jakie poziomy kursów proponu-
jecie? Czy sa certyfikaty?

Jeśli chodzi o poziomy to mamy od po-
czątkującego do wysoko zaawanso-
wanych, np. C1. Po ukończeniu kursu 
od nas otrzymują Państwo dyplom 
ukończenia danego poziomu oraz jak 
najbardziej można zdawać certyfikaty 
różnego rodzaju. 

Czy sa u Państwa lektorzy zagra-
niczni? 

Mamy tzn. native speakerów, czyli lek-
torów obcojęzycznych. Są oni na kur-
sach standardowych oraz typowo kon-
wersacyjnych. Do tego prowadzą dar-
mowe konwersacje dla naszych kur-
santów. Koszt kursu jest taki sam, co 
z lektorem polskim, czyli około 180 zl 
miesięcznie.

Mam dwójkę dzieci. Czy jeśli 
zapiszę je na kurs, mogę liczyć 
na jakiś rabat? 

Oczywiście, dla dwójki dzieci damy ra-
bat tzw rodzinny oraz też dodatkowe 
bonusy w postaci, np. karty prezento-
wej dla Empiku księgarni lub Re-
served.

Ile kosztuje kurs języka francu-
skiego?

Francuski w tej chwili przy wykupieniu 

2 semestrów trzeci mają Państwo za 1 
zł i 200 zł rabatu za chat. Jeśli chodzi 
o jeden semestr w tej chwili to koszt 
około 180 zł miesięcznie. Francuski od 
podstaw rusza zaraz po feriach. 

Dlaczego powinnam się zapisać 
do Empik, a nie do innej szkoły? 
Co Was wyróżnia? Proszę mnie 
zachęcić do zapisania się do 
Waszej szkoły? / j. angielski/

Nasza szkoła jest szkołą sieciową, naj-
większą na rynku. Mamy autorską me-
todę nauczania INSELL  sprawdzona 
i skuteczna. Daje wysokie efekty na-
uczania za co gwarantujemy. W Czę-
stochowie jesteśmy od 2002 r. Mamy 
bogatą ofertę językową jak i szereg 
ofert i promocji np semestr za 1 zł 
(trzeci semestr nauki). Oprócz kursów 
można szkolić swój język na dodatko-
wych konwersacjach czy poprzez ćwi-
czenia na platformie. Jeśli nie mają 
Państwo czasu przychodzić do nas to 
mamy metodę on-line – bardzo sku-
teczną i wygodną. Poza tym oferujemy 
duży wybór godzin zajęć, np. zajęcia 
poranne, dopołudniowe, popołudniowe 
czy wieczorne oraz nowość niedzielne.

Ile kosztują lekcje indywidualne?
Zajęcia indywidualne to koszt około 
70 zł.

Jak weryfikowana jest wiedza 
uczniów?

Wiedza jest weryfikowana na podsta-
wie testów. Jest to test bardziej dla 
Państwa, żeby zweryfikować Państwa 
wiedzę i wiedzieć, jakie mamy braki 
i co należy poprawić.

Mam 60 lat. Czy wciąż mogę zapi-
sać się na kurs?

Mamy kursy dla seniorów z rabatem 
40% więc zapraszamy. Cieszą się 
ogromną popularnością i gwarantuje-
my, że będzie się Pan porozumiewał 
w tym nauczanym języku doskonale!

Z dyrektorem Empik School o kursach przygotowawczych do matury, metodach nauczania oraz opłatach

Czat z Beatą Kaczyńską, dyrektor Empik School  
w Częstochowie
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Wjechał autem  
w harcerzy

Dwóch nastoletnich harcerzy trafi-
ło do szpitala, wjechał w nich samo-
chód osobowy. 30-osobowa grupa szła 
do Kusiąt. – Harcerze szli prawidło-
wo, poboczem dwójkami, byli dobrze 
widoczni, każdy z nich miał  odblask 
– mówi podinsp. Joanna Lazar, rzecz-
nik prasowy KMP w Częstochowie.

 W środę ok. godz. 22.30 w okolicy hu-
ty szkła Guardian w Częstochowie kie-
rowca samochodu osobowego wjechał w 
grupę  ponad  30  harcerzy  maszerują-
cych w kierunku Kusiąt. Dwóch z nich 
zostało rannych. 15 i 18-latek z niewiel-
kimi obrażeniami trafili do szpitala.
35-letni kierowca został już przesłu-

chany. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić 
jak doszło do wypadku. Był trzeźwy. - 
Kierowcy  zostało  zatrzymane  prawo 
jazdy.
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Najechał na idącego 
jezdnią

Elżbieta Hurnik  
z nominacją profesorską

Zabiegani dla schroniska

Dokończenie ze str. 1
Linie autobusowe N1, N2, N3 

i N4 kursowałyby nocą w week-
endy.  Wariant  czwarty  zakłada 
uruchomienie  zamiast  linii 
tramwajowej  linii  autobusowej 
N5, która jeździlaby w każdą noc 
z częstotliwością co 30 minut od 
pętli  Kukuczki  ulicami:  Sosa-
bowskiego, Fieldorfa - Nila, Aleją 
Wyzwolenia,  Aleją  Armii  Krajo-
wej, Aleją Kościuszki, Aleją Wol-
ności,  Aleją  Niepodległości,  Ja-
giellońską, Orkana, 11 Listopa-
da,  Jesienną,  Bohaterów  Katy-
nia do pętli Błeszno. Jak twierdzi 
MZDiT, w porównaniu do aktu-
alnej  trasy  linii  tramwajowej 
zwiększyłaby  się  obsługa  pasa-
żerów  w  rejonie  północnym.  W 
południowej  części  linia  N5  zo-

stałaby  natomiast  skrócona  do 
pętli  Błeszno,  aby  w  weekendy 
nie dublować trasy z linią N4 do 
Stadionu Raków. Wariant piąty, 
ostatni zakłada także likwidację 
linii  tramwajowej. W  jej miejsce 
miałaby zostać uruchomiona li-
nia  autobusowa  N5,  która  jeź-
dziłaby w każdą noc z częstotli-
wością co 30 minut od Fieldorfa 
–  Nila  ulicami:  Aleją  Wyzwole-
nia,  Aleją  Armii Krajowej,  Jana 
Pawła  II, Warszawską,  Garibal-
diego/Katedralną,  Wilsona/Pił-
sudskiego,  Aleją  Najświętszej 
Maryi  Panny,  Aleją  Wolności, 
Aleją  Niepodległości,  Jagielloń-
ską, Orkana, 11 Listopada,  Je-
sienną,  Bohaterów  Katynia  do 
pętli Błeszno. Zdaniem MZDiT w 
porównaniu  do  aktualnej  trasy 

linii  tramwajowej  zwiększyłaby 
się  obsługa  pasażerów  w  śród-
mieściu.  I  tak  jak  w  czwartym 
wariancie, na południowej części 
linia N5  zostałaby  skrócona  do 
pętli  Błeszno,  aby  w  weekendy 
nie dublować trasy z linią N4 do 
Stadionu Raków.
Swoje  zdanie  na  temat  po-

szczególnych  wariantów  może-
my wyrazić do 28 lutego. Opinie 
dotyczące tego zagadnienia moż-
na kierować do MZDiT w dwóch 
formach:
l listownie na  adres: ul.  Popie-
łuszki 4/6; 42-217 Częstocho-
wa lub

l za  pomocą  poczty  elektronicz-
nej na adres: mzd@mzd.czest.pl
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Koniec z nocnymi tramwajami?

Kłobuccy śledczy wyjaś-
niają szczegóły i okolicz-
ności wypadku, do którego 
doszło w Miedźnie. - Ze 
wstępnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący polone-
zem najechał na pieszego, 
idącego przy osi jezdni – 
mówi sierż. szt. mgr Mar-
ta Ladowska, oficer praso-
wy kłobuckich stróżów 
prawa. 43-latek z licznymi 
obrażeniami ciała trafił do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło w śro-
dę (4.02.) po 17.00. - Jak wy-
nika  ze  wstępnych  ustaleń 
policjantów z kłobuckiej dro-
gówki,  kierujący  polonezem 
atu, jadąc drogą wojewódzką 
nr 491 w kierunku Miedźna 

w  terenie  niezabudowanym, 
najechał  na  pieszego,  znaj-
dującego się na tym samym 
pasie ruchu, przy osi jezdni. 
43-letni  pieszy  nie  posiadał 
przy sobie elementów odbla-
skowych, ubrany był w ciem-
ną  odzież,  a  odcinek  drogi, 
gdzie doszło do zdarzenia nie 
był  oświetlony  –  wyjaśnia 
sierż.  szt.  mgr  Marta  La-
dowska.  Potrącony  mężczy-
zna z poważnymi obrażenia-
mi  ciała  zabrany  został  do 
szpitala. Badanie 60-letniego 
kierowcy poloneza wykazało, 
że był trzeźwy. Wyjaśnieniem 
okoliczności  zdarzenia  zaj-
mują się śledczy z Kłobucka, 
wspólnie  z  częstochowskim 
prokuratorem.
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Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorow-
ski podczas uroczystości w 
Pałacu Prezydenckim wręczył 
akty nominacyjne nauczycie-
lom akademickim oraz pra-
cownikom nauki i sztuki. W 
zacnym gronie znalazła się El-
żbieta Hurnik, profesor nauk 
humanistycznych, pracownik 
Instytutu Filologii Polskiej 
Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie.

Elżbieta  Hurnik,  częstocho-
wianka,  w  latach  1972-1977 
studiowała  polonistykę  na  Uni-
wersytecie  Śląskim  w  Katowi-
cach.  Pod kierunkiem prof.  dra 
hab. Ireneusza Opackiego napi-
sała pracę magisterską oraz roz-
prawę doktorską na temat poezji 
międzywojennej Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej,  którą 
obroniła w 1987. W latach 1976-
1987  pracowała  w  Pałacu Mło-
dzieży  w  Katowicach,  w  Dziale 
Czytelnictwa. Od 1  lutego 1987 
związana  jest  zawodowo  z  Aka-
demią im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. Początkowo pracowa-
ła na stanowisku asystenta, od 1 
października 1987 - adiunkta. W 
okresie od 1 października 1994 
do 31 lipca 1997 pracowała jako 
lektor  języka polskiego w  Insty-
tucie Kształcenia Tłumaczy Uni-
wersytetu  Wiedeńskiego.  10 
kwietnia 2001 uzyskała stopień 
naukowy doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych w za-
kresie  literaturoznawstwa -  lite-
raturoznawstwa  porównawcze-
go. Od 1 lutego 2002 pracuje na 
stanowisku  profesora  nadzwy-
czajnego  w  Instytucie  Filologii 
Polskiej AJD. Kieruje Zakładem 

Historii  Literatury  Polskiej  XX 
Wieku  i  Literatury  Najnowszej. 
Jest  współorganizatorem  cy-
klicznych  konferencji,  współre-
daktorem  prac  zbiorowych  po-
święconych  recepcji  Dwudzie-
stolecia  międzywojennego,  prac 
naukowych. Poza  tym prowadzi 
zajęcia  z  historii  literatury Mło-
dej Polski, XX wieku i literatury 
najnowszej,  kultury  regionu, 
metodyki pracy naukowej litera-
turoznawcy,  seminarium  magi-
sterskie  i doktorskie. Od 1 paź-
dziernika  2012  jest  kierowni-
kiem  studiów  doktoranckich  w 
dyscyplinie:  literaturoznawstwo. 
Główne nurty  jej  zainteresowań 
badawczych to:  twórczość Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
zjawiska  kulturowe  i  literatura 
przełomu  wieków  na  gruncie 
polskim  i  wiedeńskim  oraz 
związki  pomiędzy  literaturą  a 
sztukami pięknymi. W kręgu za-
interesowań  Elżbiety  Hurnik 
znalazła  się  również  twórczość 
pisarzy wywodzących się z Czę-
stochowy  i  okolic.  Na  swoim 
koncie  ma  wiele  zaszczytnych 
nagród.
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Członkowie „Zabieganych” 
postanowili choć odrobinę 
zmienić rzeczywistość porzu-
conych zwierząt. Z tego też 
powodu, w każdy sobotni po-
ranek pojawiają się w schroni-
sku przy ulicy Gilowej i zabie-
rają czworonożnych przyjaciół 
na spacery.

Do  Klubu  Ludzi  Aktywnych 
„Zabiegni”  należą  sportowcy 
amatorzy  o  różnym  stopniu  za-
awansowania.  - Chcemy wspól-
nie popularyzować bieganie jako 
najprostszy  sposób  aktywności 
ruchowej  dla  wszystkich,  bez 
względu  na  wiek.  Marzymy,  że 
wspólnym  wysiłkiem  uda  nam 
się sprawić, że i Częstochowa za-
istnieje  w  przyszłości  na mapie 
biegowej Polski – mówią.

Joanna, jedna z koordynatorek 
ds  Organizacji  Wolontariatu 
w  częstochowskim  schronisko 

postanowiła  poprosić  ich  o  po-
moc.  -  Ponieważ  mamy  różne 
psiaki, w  tym klika  z  domieszką 
typu  Alaskan malamute  czy  Sy-
berian husky, które kochają bie-
gać,  zapytałam  „Zabieganych” 
czy  niektóre  treningi  mogliby 
przeprowadzać  w  towarzystwie 
spragnionych  wysiłku  psiaków. 
Aktywnych  wolontariuszy  jest 
garstka, a zająć się ok 400 czwo-
ronogami nie jest łatwo. Chciałam 
zmienić tę sytuację i właśnie stąd 
wziął się mój pomysł na tę niety-
pową aktywność – wspomina ini-
cjatorka  akcji.  Odpowiedź  nade-
szła  błyskawicznie.  „Zabiegani” 
uznali,  że  to  genialny  pomysł. 
I  w  taki  właśnie  prosty  sposób, 
w połowie września rozpoczęła się 
współpraca  pomiędzy  schroni-
skiem, a biegaczami-amatorami.

W  każdy  sobotni  poranek 
liczna  grupa  wolontariuszy 
z „Zabieganych” zjawia się przy 
ulicy Gilowej.  - Zadowoleni są 
wszyscy:  psy,  które  wychodzą 
na spacery i widzą świat z innej 
perspektywy,  mogą  zaznać  - 
tak bardzo im potrzebnej czuło-
ści w postaci pogłaskania, po-
klepania, dodania im siły, żeby 
mogły dalej wytrwać w nadziei, 
że  znajdą  kiedyś  nowy  dom 
oraz  kochających  i  odpowie-
dzialnych  opiekunów,  którzy 
ich już nie skrzywdzą. Zadowo-
leni  są  również  sami wolonta-
riusze  –  podkreślają  osoby 
związane  z  częstochowskim 
schroniskiem.
Jednak pomoc „Zabieganych” 

nie  kończy  się  tylko  na  wspól-
nych  spacerach  z  podopieczny-

mi  częstochowskiego  schroni-
ska. Miłośnicy biegów wspierają 
ich  także  w  inny  sposób.  Nie-
dawno z zebranych przez siebie 
funduszy zakupili smycze, szelki 
oraz  obroże.  Później  oczywiście 
przekazali  je  czworonożnym 
przyjaciołom. Akcję  tę wspomo-
gły także firmy: sklep „Pies i kot” 
z  ul.  Sikorskiego  5  oraz  www.
animals.amiplay.pl.
Przy  tej  okazji  zachęcamy 

wszystkie osoby powyżej 16. ro-
ku życia, które chciałyby pomóc 
zwierzętom  i  poznać  ciekawych 
ludzi,  aby  skontaktowały 
się  z  częstochowskim  schroni-
skiem.  Więcej  informacji  znaj-
dziemy  na  stronach:    www.
schronisko.czestochowa.pl  oraz 
www.czestochowadlazwierzat.pl
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Częstochowianka Kamila 
Wąs bierze udział w wybo-
rach Miss Nastolatek Śląska 
i Zagłębia. 18-latka przeszła 
pierwszy etap i już przygoto-
wuje się do kolejnego.

– Moja przygoda z modelin-
giem zaczęła się od założenia 
konta na stronie  maxmodels.
pl. Po jakimś czasie otrzyma-
łam pierwsze propozycje sesji 
zdjęciowych. Byłam modelką 
między innymi dla sklepu Lei-
la Boutque.  I tak to się kręci 
do dnia dzisiejszego – wspomi-
na Kamila.

Częstochowianka postano-
wiła spróbować swoich sił tak-
że w pokazach mody. - Zgłosi-
łam się do internetowego cast-
ingu na pokaz sukien ślub-
nych i dostałam się. Zawsze o 
tym marzyłam i wtedy właśnie 
spełniło się moje marzenie. 
Później już jakoś szło – poka-
zy, targi ślubne, sesje... I tak 
cały czas... Cieszę się, że pro-
wadzę taki tryp życia. Mode-
ling traktuje jako odskocznię 
od wszystkiego. Uwielbiam to 
robić... Jest to moja życia pa-
sja – twierdzi dziewczyna. Ka-
mila niedawno zgłosiła się na 
casting do Miss Nastolatek 
Śląska i Zagłębia. Przeszła 
pierwszy etap. – Teraz przede 
mną kolejny etap. Odbędzie 
się on 27 lutego. Konkurencja 
jest ogromna, ale wierzę w sie-
bie. Pomaga mi też moja ambi-
cja – zawsze dążę do wyzna-
czonego celu – dodaje.

Jak podkreśla, modeling fa-
scynował ją od dziecka. - Od 
kiedy pamiętam, z mamą oglą-
dałam wybory miss i ciągle po-

wtarzałam: kiedyś mnie tam 
zobaczysz, może mi się uda... 
Były to marzenia małej dziew-
czynki, które powoli zaczynają 

się spełniać. Mam nadzieję, że 
tak będzie dalej – podsumo-
wuje Kamila.

  kg
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Budynek po 
Urzędzie 

Skarbowym  
do sprzedania

Przeobrażenie wystawy Beksińskiego

Głupie pomysły  
i Vinylowe Delicje, czyli 

OPK zaprasza
Wśród propozycji Ośrodka 

Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” na najbliższe dni na 
szczególną uwagę zasługują 
między innymi: premiera 
przedstawienia „Głupie pomy-
sły” oraz kolejny wieczór przy 
czarnych krążkach i lampko-
wych wzmacniaczach, czyli 
Vinylowe Delicje.

Głupie pomysły
Premiera przedstawienia „Głu-

pie pomysły” odbędzie się 7 lute-
go (sobota) o godzinie 17.00 w 
Gaude Mater. - Spektakl „Głupie 
pomysły” jest sumą warsztatów, 
które Julia Liszewska prowadziła 
z grupą osób w wieku 55 + w 
Ośrodku Promocji Kultury „Gau-
de Mater” od października 2014 
roku do końca minionego miesią-
ca. Działanie to było dofinanso-
wane przez Centrum Amator-
skiego Ruchu Artystycznego – 
przypomina Tadeusz Piersiak, 
dyrektor OPK.

To już drugi projekt z seniora-
mi reżyserki i twórczyni Teatru 
Niezależnego TLEN. - Wcześniej-
szy odbył się w roku 2012, a jego 
finałem była premiera „Senior. 
Projekt człowiek”. Był to spek-
takl, który obalał stereotypy doty-
czące seniorów w Polsce - wspo-
mina Julia Liszewska.

Kolejna premiera to autor-
skie dzieło warsztatowiczów, 
pokazujące ich pasje i zmaga-
nia z życiem -  dowcipnie i z 
przymrużeniem oka. W projek-
cie wzięło udział kilkanaście 
osób, a w finalnym spektaklu 
wystąpi pięć pań: Maria Szymo-
nik, Jolanta Kokoszczyk, Ewa 
Folwaczny, Danuta Mazur i 
Barbara Gałaj. W spektaklu po-
jawia się też Karina Badura (ak-
torka Teatru Niezależnego 
TLEN), wspomagając seniorów 

wokalnie. Akompaniować bę-
dzie Jacek Stawiarski.

Vinylowe Delicje
Kolejny,  16 już, wieczór Viny-

lowych Delicji poświęcony będzie 
dwóm płytom -  zespołów: Porcu-
pine Tree oraz Pendragon. Począ-
tek spotkania przy czarnych 
krążkach i lampowych wzmac-
niaczach w czwartek 12 lutego o 
godzinie 18.00 w sali Ośrodka 
Promocji Kultury ”Gaude Mater”. 
Prowadzącym będzie tradycyjnie 
Zbigniew Burda. Wstęp wolny.

Pierwszy krążek to „The Sky 
Moves Sideways” - trzeci album 
w dorobku  Porcupine Tree. - Pły-
ta została wydana w lutym 1995 
r,  a ze względu na strukturę me-
lodyczną i kompozycyjną, bardzo 
często porównywana jest do zna-
komitego albumu „Wish You We-
re Here” grupy Pink Floyd – 
twierdzi Zbigniew Burda. Był to 
pierwszy album Porcupine Tree 
wydany w Stanach Zjednoczo-
nych, a zarazem pierwszy Porcu-
pine Tree jako zespołu (wcześniej 
nazwa ta była raczej pseudoni-
mem Stevena Wilsona). Cieka-
wostką jest to, że istnieją trzy 
wersje albumu: oryginalna bry-
tyjska, wersja wydana w USA, 
oraz wersja zremasterowana.

- „Not Of This World” grupy 
Pendragon jako całość jest bez 
wątpienia dziełem najbardziej 
dojrzałym, a tym samym znako-
mitym – mówi Zbigniew Burda o 
drugiej z płyt proponowanych na 
czwartkowy wieczór. - Muzyka z 
tej płyty, jeszcze nigdy dotąd nie 
była tak wspaniale brzmieniowo 
i kompozycyjnie wyważona. Wy-
daje się, że wraz z upływem cza-
su Pendragon, odbywa podróż 
ku rubieży zaginionego świata 
Pink Floyd i uzupełnia ten brak 
– podsumowuje. kg

Częstochowianka  
w Miss Śląska

Teren po dawnej siedzibie I Urzędu Skar-
bowego przy ulicy Rolniczej 33 w Często-
chowie zostanie wystawiony na sprzedaż.

Na terenie nieruchomości o powierzchni 
1475 m2 znajduje się budynek biurowy IV– 
kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony 
o powierzchni użytkowej 2100 m2 i powierzch-
ni zabudowy 529 m2. Wybudowano go w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Łącznie w budynku znajduje się 70 pomiesz-
czeń biurowych. – Nieruchomość wyposażona 
jest w sieci infrastruktury technicznej: energię 
elektryczną, wodociąg, kanał sanitarny i gaz. 
Teren częściowo utwardzony jest kostką bru-
kową i asfaltem. Działka posiada także bezpo-
średni dostęp do asfaltowej drogi publicznej – 
przypomina biuro prasowe magistratu.

Do 12 października ubiegłego roku w bu-
dynku mieścił się I Urząd Skarbowy w Często-
chowie, który przeniósł się do nowej siedziby 
przy ul. Filomatów 18/20.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Częstochowy, nieruchomość leży 
w obszarze terenów produkcyjno-usługowo-
-handlowych. Sprzedaż nastąpi w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. Cena 
wywoławcza to 2 mln zł.
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Muzeum Zdzisława Beksińskiego 
stanowi jedną z ważniejszych atrak-
cji kulturalnych Częstochowy i cie-
szy się dużym zainteresowaniem. 
Jednak ekspozycję w dotychczaso-
wej formie będzie można oglądać 
jeszcze tylko do końca 2015 roku.

Kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskie-
go (50 obrazów olejnych, 100 rysun-
ków oraz 100 fotografii),  przekazana 
w depozyt Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie przez właścicieli – An-
nę i Piotra Dmochowskich, prezento-
wana jest w naszym mieście od 2006 
roku. – Wtedy to na mocy wzajemnych 
ustaleń między władzami miasta, Miej-
ską Galerią Sztuki oraz właścicielami - 
w Częstochowie przygotowana została 
stała wystawa pod tytułem „Muzeum 
Zdzisława Beksińskiego” – przypomi-
na Anna Paleczek-Szumlas p.o. dyrek-
tor Miejskiej Galerii Sztuki. Mieści 
się ona w odrębnej sali wystawowej 
aranżowanej w sposób odpowiedni dla 
malarstwa Beksińskiego. Obrazy są 
oświetlone reflektorami, w których za-
stosowano specjalne soczewki. Wypły-
wające z nich promienie oświetlają wy-
łącznie płaszczyznę płótna, a ścianę 
obok zostawiają w półmroku. Tworzy 
to wrażenie „świecenia obrazów”, co 
wzmacnia jeszcze ich przejmujący 
i emocjonalny wyraz oraz perfekcjo-
nizm. Zwiedzaniu wystawy towarzyszy 
utwór muzyczny zamówiony specjalnie 
przez Piotra Dmochowskiego do gale-
ryjnej prezentacji prac Beksińskiego.

Taki stan rzeczy utrzyma się do końca 
2015 roku. Później prace artysty zostaną 
zebrane do Krakowa. Będzie je można 
oglądać w Nowohuckim Centrum Kultu-
ry. – Piotr Dmochowski, kierując się od 
dawna wyznaczonym sobie celem, by 
twórczość Beksińskiego nieustannie 
czynić przedmiotem zainteresowania 
publiczności, promować jego mistrzo-
stwo i wciąż zjednywać mu nowych zwo-
lenników, podjął decyzję o umieszczeniu 
zbioru w nowym miejscu. Nowohuckie-
mu Centrum Kultury należy pogratulo-

wać tej decyzji, ale i Częstochowa powin-
na zyskać na zmianie – twierdzi Anna 
Paleczek-Szumlas. Jak podkreśla, ko-
lekcjoner zadeklarował, że w miejsce za-
branych pięćdziesięciu obrazów, przeka-
że Miejskiej Galerii Sztuki dwadzieścia 
pięć innych, naprawdę nigdzie dotąd nie 
pokazywanych na stałe. Wnętrze Muze-
um dopełnią rysunki i fotografie, które 
nadal pozostają w dyspozycji MGS, a sa-
ma wystawa ulegnie przeobrażeniu, ale 
nie likwidacji.
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Poloneza czas zacząć!
Na sto dni przed maturą tak się bawił „Słowacki”

2015 rok rozpoczął się dla pol-
skiego kina niemałym sukcesem, 
ponieważ aż 3 polskie filmy otrzy-
mały nominacje do Oscara. Wśród 
nich znajduje się krótkometrażowy 
film „Nasza klątwa” w reżyserii To-
masza Śliwińskiego, którego mon-
tażystką jest absolwentka naszej 
szkoły – Justyna Król.

„Nasza klątwa” to bardzo osobi-
sty film, opowiadający o przeżyciach 
reżysera i jego żony, którym urodził 
się synek chory na bardzo rzadką 
chorobę nazywaną potocznie „klą-
twą Ondyny”. Ondyna to bogini 
z nordyckiej mitologii, która rzuciła 
czar na zakochanego w niej mężczy-
znę i spowodowała, że oddychał tyl-
ko wtedy, gdy o tym pamiętał. Kiedy 
zasnął, przestał oddychać, co dopro-
wadziło do jego śmierci. Mały Leo 
z filmu, mimo iż nie spotkał okrutnej 
bogini, zmaga się z podobną przy-
padłością, kiedy zasypia, przestaje 
oddychać, więc musi być wspoma-

gany respiratorem. Każdej nocy gro-
zi mu śmierć. Film opowiada o pro-
cesie akceptacji choroby Leo i  oswa-
jania się z jego „klątwą”.

Przed oscarową nominacją szcze-
rość i zdolność do przekazania osobi-
stych przeżyć, przyniosła twórcom fil-
mu wiele nagród na rozmaitych festi-
walach. Te same wartości wcześniej 
przysporzyły jednak kłopotu reżyse-
rowi podczas montażu, ponieważ nie 
jest łatwo odciąć się od własnych do-
świadczeń i potraktować je jako ma-
teriał filmowy, spojrzeć na nie „z ze-
wnątrz”. Z tego też powodu zdecydo-
wał się na współpracę z montażystką.

Wiele osób, nawet zagorzali kino-
mani, nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że oprócz kojarzonych z napisów koń-
cowych filmów reżyserów, aktorów 
i producentów, ogromny wpływ na 
końcowy  „kształt” filmu ma monta-
żysta. Mówi się, że film fabularny po-
wstaje trzy razy – podczas pisania 
scenariusza, na planie zdjęciowym 
oraz w montażowni.

Czym tak naprawdę zajmuje się 
montażysta filmowy?

Najłatwiej jest to wytłumaczyć, 
odnosząc się do angielskiego terminu 
„film editor” - montażysta jest filmo-
wym edytorem, redaktorem filmo-

wego materiału. Redaktor dba o to, 
żeby historia w książce została zapre-
zentowana zgodnie z wizją autora. 
Montażysta współpracuje z reżyse-
rem, aby przedstawić w jak najbar-
dziej ciekawy sposób historię zapisa-
ną wcześniej w scenariuszu. Jest 
pierwszym widzem materiału z planu 
zdjęciowego, zawierającego duble – 
powtórzenia ujęć, z których wybiera 
najlepsze pod względem gry aktorów 
i estetyki ujęcia. Nie oznacza to jed-
nak, że treść scenariusza zostaje od-
dana bez zmian w gotowym filmie. 
Tutaj pojawia się pole do popisu dla 
montażysty filmowego. Może on za-
proponować wycięcie niektórych 
scen, przestawienie ich kolejności, co 
może się nawet skończyć całkowitym 
wycięciem drugoplanowej postaci.

Jeszcze ciekawszym przypadkiem 
dla montażysty jest film dokumental-
ny – odrębny gatunek, skupiający się 
na ukazaniu losów prawdziwych po-
staci. W tym przypadku scenariusze 
„pisze” samo życie. Rola montażysty 

w dokumencie polega na odnalezie-
niu odpowiedniej konstrukcji filmu, 
wybraniu wydarzeń istotnych dla uka-
zania prawdziwego bohatera, tutaj nie 
ma już scenariusza, któremu podpo-
rządkowane są ujęcia i duble. Z tego 
powodu montaż filmu dokumentalne-
go to proces dużo bardziej kreatywny.

Zabiegi montażystów są niewi-
doczne i trudne do oddzielenia od 
pracy reżysera, jednak odgrywają 
istotną rolę dla końcowego kształtu 
filmu. Podczas oglądania „oscaro-
wych” filmów  zachęcam do zastano-
wienia się, jak zostały one zmonto-
wane. Jeśli historia „wciąga nas” i za-
ciekawia, jesteśmy w stanie nadążać 
za jej wydarzeniami, najpewniej 
oznacza to, że montażysta świetnie 
wykonał swoją pracę. Niech Akade-
mia Filmowa 22 lutego nagrodzi naj-
lepszych, a my trzymajmy kciuki za 
ekipę „Naszej klątwy”, wśród której 
znajduje się absolwentka I LO im. J. 
Słowackiego – Justyna.

Alicja Król IId

Rozważni,  
czy romantyczni?

O pracy montażysty filmowego i szansach na Oskara

Plakat filmu „Nasza klątwa” w reż. Tomasza 
Śliwińskiego, 2013

Spór o powstania 
narodowe. Słowacki 
kontra Traugutt!

Czy powstania na-
rodowe były potrzeb-
ne? 20 stycznia na to 
pytanie starali się od-
powiedzieć uczniowie 
naszego liceum oraz 
drużyna gospodarzy i 
pomysłodawców -  II 
LO im. Romualda 
Traugutta. Ambitni re-
prezentanci naszej 
szkoły (Małgorzata 
Mróz, Jakub Kmieć, 
Dominik Puchała, Ma-
teusz Garncarz – klasa 
Ia oraz Grzegorz Gra-
bowski – klasa IIa) wy-
brali opcję trudniejszą 
- antytezę i udowad-
niali, że powstania na-
rodowe i walka zbroj-
na z zaborcami były 
błędem. 

Debata rozpoczęła 
się o godz. 12:30. Dyskusja była bardzo zacięta i niezwykle inte-
resująca, a doskonałe przygotowanie merytoryczne naszej dru-
żyny zrobiło duże wrażenie. Członkowie drużyny przeciwnej 
także świetnie prezentowali swoje argumenty. Niestety publicz-
ność Traugutta nie ułatwiała Słowakom zadania – nie obyło się 
bez złośliwych uwag i zachowań. Od zaprzyjaźnionego liceum 
spodziewaliśmy się szlachetniejszej postawy. Decyzją jury w 
składzie: Pani Dyrektor I LO - Agnieszka Henel, prof. Patryk Fren-
dowski - II LO , p. Sławomir Maślikowski - IPN, Bartosz Paczyń-
ski – uczeń I LO i Jacek Misztal – uczeń II LO przegraliśmy z Trau-
guttem czterema punktami. Mimo to możemy być dumni ze 
świetnego wystąpienia naszych reprezentantów (przygotowa-
nych przez prof. Małgorzatę Kaim), którzy wykazali się ogromną 
wiedzą i kulturą dyskusji.

 Aleksandra Żurek, kl. 1a
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Lektury na scenie
15 stycznia uczniowie klas III obejrzeli w 

Klubie „Politechnik” spektakl „Balladyna” wy-
stawiony przez Teatr Nowy w Słupsku. Trzecio-
klasiści, podziwiając grę aktorską, mogli skon-
frontować swoje wyobrażenia dotyczące bo-
haterów z zamysłem reżysera.

Poloniści chętnie organizują wyjścia na 
adaptacje sceniczne lektur szkolnych, gdyż 

podczas ich oglądania można przypo-
mnieć treść poznanego na lekcji utworu. 
Jest to szczególny rodzaj powtórki przed 
egzaminem kończącym naukę w gimna-
zjum, poza tym daje uczniom możliwość 
subiektywnej oceny przedstawienie oraz 
napisania na tej podstawie recenzji.

Monika Orszulak

„Częstochowianie podczas II 
wojny światowej”

W związku z realizacją projektu „Częstocho-
wianie podczas II wojny światowej” uczniowie 
klasy 2c Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki pod 
opieką p. Katarzyny Żuk wzięli udział w spotka-
niu edukacyjnym w Sali Sesyjnej Urzędu Mia-
sta Częstochowa.

19 stycznia 2015r. młodzież szkół często-
chowskich wysłuchała wykładu pracownika In-
stytutu Pamięci Narodowej Sławomira Maśli-
kowskiego na temat roli Częstochowy, w której 
pod koniec II wojny światowej znalazło się do-
wództwo Armii Krajowej. 19 stycznia 1945r.
ostatni Komendant Armii Krajowej gen. Leo-
pold Okulicki ps. „Niedźwiadek” wydał rozkaz 
do swoich żołnierzy, w którym rozwiązywał Ar-
mię Krajową, największą armię podziemną w 
okupowanej Europie. W 70 rocznicę tego wy-
darzenia uczestnicy spotkania obejrzeli rów-
nież film „Ostatnia wojenna stolica”. 

Następnie uczniowie naszego gimnazjum 
wzięli udział w akcji „Patroni naszych ulic”. 
Mieszkańcom częstochowskich ulic, których 
patronami są bohaterowie II wojny światowej, 
zostały przekazane broszury IPN opisujące ich 
życie i działalność patriotyczną.

Magdalena Witkowska

Radość w Parafii Bożego Ciała

25 stycznia 2015 r. w związku z wizytacją Kano-
niczną ks. Arcybiskupa Metropolity Wacława De-
po par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa mło-
dzi parafianie uczęszczający do Gimnazjum nr 12 
im. Jana Matejki i działający w Szkolnym Kole Ca-

ritas przygotowali oprawę liturgiczną i jasełka. 
Przedstawienie miało przypomnieć o wielkiej do-
broci Boga oraz zwrócić uwagę, że Miłość to dar 
nad darami i należy ją ofiarować ludziom na ca-
łym świecie.  s. Maria Kasprzyk

Nagrody i wyróżnienia
Michał Zjawiony, uczeń klasy 2b naszego 

gimnazjum, zajął I miejsce w XII Regionalnym 
Konkursie Ortograficznym i   tym samym zdo-
był Puchar Królewny Ortografki. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 23 stycznia 2015 
roku w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Czę-
stochowie. W tym samym konkursie wyróżnie-
nie otrzymała uczennica klasy 1e Natalia Kruk. 
Gratulujemy sukcesu! – opiekunowie Agniesz-
ka Gryś i Jolanta Malasiewicz

Dnia 14 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w 
RODN „WOM” w Częstochowie odbył się II 
etap Konkursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego. Z naszego gimnazjum do etapu rejono-
wego (III) zakwalifikowali się: Aleksandra Wój-
cik z kl.1c i Bartłomiej Lisiński z kl.3e. Życzymy 
powodzenia! 

– opiekunowie Agnieszka Gryś i Monika Orszulak

Michał Maras, uczeń klasy 3b, został finali-
stą Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. 
II etap konkursu na szczeblu rejonowym odbył 
się w Koziegłowach 

– opiekun Elżbieta Chojnacka

Uczniowie z Gimnazjum nr 12 wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Przedmioto-
wym EDI „Biblia i Przypowieści Biblijne”. 
Wśród 1499 uczestników na poziomie gim-
nazjalnym nasi uczniowie osiągnęli wysokie 
wyniki. Serdecznie gratulujemy odwagi i zna-
jomości Pisma Św. Michał Maras z kl. 3 b 
otrzymał wyróżnienie. Wszystkich zachęca-
my do udziału w kolejnej edycji konkursu i ży-
czymy dalszych sukcesów w zdobywaniu mą-
drości życiowej.

s. Maria Kasprzyk

„Wręczyckie Jasełka”
Młodzież Gimnazjum nr 12 w Częstocho-

wie z kl. 3 a i 3 d dnia 15 stycznia 2015 roku 
wzięła udział w XIII Przeglądzie Zespołów Te-
atralnych we Wręczycy Wielkiej. Organizato-
rzy z Gminnego Ośrodka Kultury podkreślali, 
że inscenizacje prezentowały wysokim po-

ziom artystyczny. W niedzielę 18 stycznia w 
sali widowiskowej ogłoszono wyniki. Nasi 
młodzi artyści zajęli II miejsce w kategorii 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Gratu-
lujemy sukcesu!

    s. Maria Kasprzyk

Sportowe akcenty
Gimnazjum nr 12 awansowało w koszyków-

ce dziewcząt i chłopców do finałów o Mistrzo-
stwo Częstochowy. 

Drużyna siatkarska chłopców weźmie udział 
w finale o Mistrzostwo Częstochowy. 

 Do tych sukcesów przyczynili się uczniowie: 
Koszykówka dziewcząt: Ferenc Ela, Tarnow-

ska Karolina, Kaliściak Karolina, Kaliściak Natalia, 
Karońska Iza, Karońska Ania, Chajduk Ania, 
Chajduk Marta, Karoń Dominika, Królak Natalia.

Koszykówka chłopców: Szlufik Stanisław, 
Prusak Szymon, Filipczyk Marcin, Burzyński 
Hubert, Struski Tomek, Czerwiński Karol, Ogoń-
ski Nikodem, Jakubowski Adam, Gałuszka Łu-

kasz, Dolniak Krystian.
Siatkówka chłopców: Braszczyński Antek, 

Burzyński Hubert, Filipczyk Marcin, Zymek Mi-
chał, Błażejowski Tobiasz, Gałuszka Łukasz, Ja-
gielski Wojciech, Byczkowski Szymon, Bartosik 
Klaudiusz, Wencel Krystian, Ogoński Nikodem. 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Mar-
szu na Orientację(XX edycja Andrzejkowo – 
Mikołajkowego biegu na orientację Konopi-
ska.) 

II miejsce wywalczyły Natalia Zontek i  Karo-
lina Kluza, III miejsce Paulina Wysocka i Ewa 
Zajączkowska. 

Piotr Ruszel

Pomóżmy Julii
Dyrekcja,  Nauczyciele, Rodzice  i Uczniowie Gimnazjum nr 12 w Częstochowie już drugi rok 

angażują się w akcje, których celem jest pomoc  w leczeniu Julii Janik - uczennicy naszej szkoły. 
We współpracy z instytucjami miejskimi i  ludźmi dobrej woli podjęto się zorganizowania róż-
nych koncertów charytatywnych, festynu, kwest i  innych działań. Teraz także można wesprzeć 
leczenie Julii, odliczając 1 % swojego podatku. To tak niewiele…

Nie bądź obojętny ! Pomóż Julii! Przekaż znajomym dane!
Twoja pomoc jest  naprawdę potrzebna!

Społeczność Gimnazjum nr 12 zaprasza na

DNI OTWARTE 
w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

18, 19, 20 lutego 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00

18, 19 lutego 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00 spotkania indywidualne dla uczniów i rodziców
Zapraszamy wszystkich szóstoklasistów oraz ich rodziców!





Mamy olimpijczyka

Królewska parada

Młodzi przedsiębiorczy

Kolejny sukces Rafała

– Co postanawiasz zrobić z Sa-
toshim, Ritsu? – zapadło kolejne py-
tanie ze strony matki.

– A co mam zrobić? – odpowie-
działem, dodatkowo zamykając za 
sobą drzwi wejściowe. – Nie chcę go 
tym dołować, więc na chwilę obec-
ną sprawę swojej „choroby” pozo-
stawię dla siebie…

– Ale Ritsu…
– Mamo, przestań. – przerwałem 

jej. – Chociaż raz nie mieszaj się w 
to… Gdy będę gotowy, sam mu to 
wyznam, okej?

– Dobrze, ale wiesz… On jest 
Twoim przyjacielem. Z pewnością 

by to zrozumiał.
– O czym Ty teraz…? – uniosłem 

jedną brew ku górze. – Błagam, nie 
wznawiaj kolejny raz tego tematu… 
– westchnąłem z zażenowaniem. 

– Musisz mu w końcu o tym po-
wiedzieć – stwierdziła. – Spokojnie, 
już Ci dam spokój, bo widzę te iskier-
ki w Twoich oczach – zachichotała, 
po czym złożyła na moim czole po-
całunek.

– Weeeeź – odsunąłem się. – Nie 
mam już pięciu lat – złożyłem ręce, 
dodatkowo nabierając oburzonego 
wyrazu twarzy.

– Wiem, wiem, ale dla mnie za-

wsze pozostaniesz moim małym Rit-
sukim – pierwszy raz od tego całego 
zajścia na jej twarzy pojawił się 
szczery uśmiech. 

– W końcu się uśmiechnęłaś – 
wywinąłem kąciki ust w górę. 

Zamieniłem z nią jeszcze kilka 
słów, po czym udałem się do kuchni. 
Z lodówki wyjąłem jagodowy jogurt, 
natomiast z szafki małą łyżeczkę. 
Wieczko wyrzuciłem do kosza, na-
stępnie zająłem się jedzeniem jogur-
tu. Moją głowę cały czas zaprzątały 
myśli, co będzie dalej… Jakby na to 
nie patrzeć, rak płuc to poważna 
choroba. Ale jakim cudem ja mo-

głem na nią zachorować… 
Moje myśli przerwał donośny 

dzwonek do drzwi. Odłożyłem jo-
gurt na blat, później z kolei podszed-
łem do drzwi frontowych. Otworzy-
łem je, a gdy moim oczom ukazała 
się uśmiechnięta twarz Satoshiego, 
poczułem nieprzyjemny ucisk w 
klatce piersiowej. Chłopak automa-
tycznie wprosił się do mojego miesz-
kania. W tej chwili ponownie pomy-
ślałem o swojej chorobie oraz o tym, 
czy Satoshi powinien poznać praw-
dę. Z jednej strony, nie chcę, aby 
traktował mnie pobłażliwie, a z dru-
giej, jeśli mu nie powiem, czy to nie 

będzie źle świadczyło o naszej… 
przyjaźni? Racja, jesteśmy przyja-
ciółmi. Tylko przyjaciółmi. […]

– Co z Tobą? – zapytał, zbliżając 
się do mnie. – Jakiś niemrawy dziś 
jesteś. – przechylił głowę na bok. – 
Coś się stało?

– Niee, skąd – lekko się uśmiech-
nąłem. – Nie wyspałem się i tyle.

– Skoro tak mówisz… – wzruszył 
ramionami.

Satoshi oparł się o blat kuchenny, 
a ja spoglądałem na niego ukrad-
kiem. Czy dobrze robię, że ukrywam 
przed nim taką rzecz…?

Anna Małolepszy klasa IT

Eien ni anata to (fragment II)

XXIII Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia to ogólnopolski 
konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak 
zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy 
Olimpiady muszą wykazać się wie-
dzą dotyczącą m.in.: zdrowego od-
żywiania, przeciwdziałania uzależ-
nieniom, ekologii oraz zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Olimpiada przeznaczona jest dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych. Konkurs skła-
da się z czterech etapów: szkolnego, 
rejonowego, okręgowego i central-
nego, czyli finału. Na każdym etapie 
Olimpiady uczestnicy muszą rozwią-
zać test dotyczący promocji zdro-
wia, pierwszej pomocy, ekologii oraz 
promocji zdrowego stylu życia. 

W siedzibie OR PCK w Częstocho-

wie dnia 18 grudnia 2014 roku odbył 
się rejonowy etap olimpiady, w któ-
rej wzięło udział 9 uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Konkurs składał się z części teoretycz-
nej w postaci testu, który obejmował 
30 pytań z zakresu wiedzy o zdro-
wym stylu życia, sposobach ochrony 
zdrowia i pierwszej pomocy przed-
medycznej. Po zsumowaniu uzyska-
nych punktów zwycięzcą konkursu 
został Piotr Zięba, uczeń II klasy En 
technikum Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Częstochowie. Uczeń ten 
to odpowiedzialny, zrównoważony, 
ambitny i pracowity młody człowiek, 
który rok temu zajął II miejsce w tym 
samym konkursie. Mam nadzieję, że 
osiągnie sukces w kolejnym okręgo-
wym etapie konkursu, w którym za-
mierzam go wspierać.

mgr Monika Polak  
– opiekun szkolnego koła PCK

6 stycznia bieżącego roku był sło-
necznym i mroźnym dniem . Około go-
dziny 12 uczniowie klas munduro-
wych Zespołu Szkół Mechaniczno- 
Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskie-
go zebrali się pod szkołą, aby udać się 
wspólnie na uroczystość Trzech Króli, 
nad którą honorowy patronat objął 
arcybiskup Wacław Depo metropolita 
częstochowski. Po omówieniu ostat-
nich spraw organizacyjnych związa-
nych z przemarszem wyruszyliśmy 
pod Archikatedrę Świętej Rodziny, 
a stamtąd po zakończeniu mszy świę-
tej ustawieni w kolumnie podążyliśmy 
Alejami Najświętszej Marii Panny 
w kierunku placu Biegańskiego. 

Barwny orszak Trzech Króli budził 
duże zainteresowanie częstocho-
wian, którzy licznie dołączyli do ko-
lumny i często fotografowali głów-
nych bohaterów ubranych w stylowe 
stroje. W mędrców wcielili się przed-
stawiciele trzech częstochowskich 
uczelni: Akademii Jana Długosza, Poli-
techniki i Wyższego Metropolitarne-
go Seminarium Duchownego Archi-
diecezji Częstochowskiej i Diecezji 

Sosnowieckiej. Największą atrakcją, 
zwłaszcza dla dzieci, okazał się wiel-
błąd Yogi przybyły aż z Poznania. Pa-
radę uświetniła orkiestra pobudzają-
ca uczestników do śpiewania kolęd. 

Na placu Biegańskiego pod gma-
chem Ratusza Miejskiego rozpoczął 
się plenerowy występ artystyczny 
opowiadający o wizycie Trzech Króli 
złożonej Herodowi i o spotkaniu mo-
narchów z aniołem, który poradził 
im, aby podczas powrotu ze stajenki 
betlejemskiej ominęli pałac okrutne-
go władcy Judei. Po zakończeniu 
przedstawienia orszak wyruszył 
w kierunku Jasnej Góry. Mimo tem-

peratury, która wynosiła kilka stopni 
poniżej zera, mieszkańcy miasta 
tłumnie uczestniczyli w uroczystoś-
ciach. 

Ostatnim i najważniejszym punk-
tem przemarszu i zarazem kończą-
cym uroczystość było podejście pod 
Jasnogórskie Błonia, gdzie odbyła się 
druga część widowiska, a mianowicie 
złożenie darów Dzieciątku Jezus 
w postaci złota, kadzidła i mirry. Uro-
czystości zakończyło błogosławień-
stwo biskupa Antoniego Długosza, 
który podziękował wiernym za udział 
w Święcie Trzech Króli. 

 Michał Polaczkiewicz, klasa II En 

W dniu 14 stycznia 2015 roku 
dziesięciu uczniów Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych im. 
Kazimierza Pułaskiego przystąpiło 
do I etapu III Olimpiady Przedsię-
biorczości i Zarządzania. Głównym 
organizatorem olimpiady jest Wy-
dział Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej, a patronat honorowy 
sprawuje Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Koordynatorką olimpiady 
w naszej szkole była mgr Agnieszka 
Soduła. Celem tego przedsięwzięcia 

jest zwiększenie zainteresowania 
problematyką gospodarczą i dostar-
czenie dodatkowej wiedzy ekono-
micznej, służącej zrozumieniu za-
chodzących procesów gospodar-
czych. Rozstrzygnięcie I etapu będą-
cego eliminacjami szkolnymi i mają-
cego formę pisemnego testu z 
przedsiębiorczości, złożonego z 50 
pytań zamkniętych, nastąpi już 
wkrótce. Trzymamy kciuki za mło-
dych przedsiębiorczych!!!

 mgr Agnieszka Soduła

W czasie, kiedy ty oglądałeś tele-
wizje i ignorowałeś lekcje wychowa-
nia fizycznego, on wylewał pot na 
treningach. Po licznych sukcesach, 
jakie osiągał, uczestnicząc w krajo-
wych turniejach, nadszedł czas na 
podbój Europy. Rafał Sztark, zawod-
nik ,,KS Start Częstochowa”, uczeń 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych im. Kazimierza Pułaskiego, 
osiągnął zaszczytne trzecie miejsce 
w zawodach Pucharu Europy UFR-
-Mazowia Cup International w Tar-
nowie w kategorii do 70 kg. Fani Ra-
fała wraz z jego trenerem krytykują 
arbitra za jego nieudolne sędziowa-
nie, co spowodowało chwilowe 
podcięcie skrzydeł naszemu wojow-
nikowi. Mimo to w ostatniej walce 
odnalazł w sobie na tyle sił, by poko-
nać przeciwnika, zapewniając sobie 
podium.

Rafał Sztark miał już na koncie kil-
ka ważnych w jego karierze osiąg-
nięć, m.in.: – dwa złote medale w 
formułach semi i light-contact zdo-

byte w 2011 roku w Bielsku - Białej, 
– tytuł Złotego Medalisty Pucharu 
Polski z 2013 roku, – tytuł Wicemi-
strza Polski uzyskany w 2013 roku w 
Muszynie, – wyróżnienie Prezyden-
ta Miasta Częstochowy za osiągnię-
cia sportowe w 2013 roku. 

Poza tym nasz kolega jest wielo-
krotnym medalistą mistrzostw Pol-
ski.

Nie można temu zaprzeczyć, że 
wyżej wspomniane sukcesy w dużej 
mierze zawdzięcza swojemu trene-
rowi, byłemu mistrzowi Europy Łu-
kaszowi Wabnicowi, który przygoto-
wywał go do walk i wspierał od 
najmłodszych lat. On tak naprawdę 
szlifuje ten diament.

 Adam Musiał, klasa II F
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ASLAN. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2007 
Rasa: mix. Umaszczenie: wilczaste 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 533/13. Boks: 36 A

ASLAN to energiczny, żywiołowy, przyjazny, 
łagodny, miły i kochany psiaczek. Lubi 
spacery a kontakt z człowiekiem sprawia mu 
wiele radości. Będzie wspaniałym puchatym 
przyjacielem rodziny. W stosunku do innych 
psiaków raczej obojętny.  
W schronisku od 27 lipca 2013 r.

DELA. Płeć: suka. Rok urodzenia: 2007 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: jasnobrązowe 
Wielkość: mała. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 581/12. Boks: 9 A

Opis: Dela to sympatyczna, poczciwa, miła, przyjazna i 
łagodna sunia. Bezkonfliktowa i przyjaźnie nastawiona 
do innych psów. Uwielbia spacery i kontakt z ludźmi. 
Jest kochanym psiakiem i na pewno będzie wspaniałą 
małą przyjaciółką rodziny. Trafiła do schroniska  
26. czerwca 2012 r. poprzez interwencję. 

SZER. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2006 
Rasa: mieszaniec. Umaszczenie: brązowe 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 428/11. Boks: 17 B
SZER na początku był skrajnie nieufny, 
bojaźliwy, wystraszony. Wciąż ma dystans do 
ludzi. Z pewnością był bity. Potrzebuje 
spokojnego, cierpliwego, świadomego 
i odpowiedzialnego właściciela. Czeka na 
drugie życie od 12.05.2011 r.

SPRINTER. Płeć: pies. Rok urodzenia: 
2011. Rasa: mix. Umaszczenie: czarne 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: 
tak. Numer karty: 721/13. Boks: 5 A
SPRINTER to energiczny, żywiołowy, 
troszkę nieśmiały, ale bardzo miły i 
przyjazny piesek. Uwielbia spacery i 
kontakt z człowiekiem. Czeka na nowy 
dom od 13 października 2013 r.

PILA. Płeć: suka. Rok urodzenia: 
03.2013. Rasa: mix. Umaszczenie: 
czarne podpalane. Wielkość: średnia 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 864/13. Boks: 38 A
PILA to młoda energiczna, żywiołowa, 
miła, sympatyczna i przyjazna 
psinka. Uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem. Będzie 
wspaniałym towarzyszem rodziny i zabaw na świeżym 
powietrzu. W schronisku od 9 grudnia 2013 r. 

MILUSIA. Płeć: suka. Wiek: ok 2 
lat. Umaszczenie: biało-brązowe 
Wielkość: mała. Boks: 39 A
MILUSIA gdy trafiła do schroniska 
była wylękniona, wystraszona, 
zdezorientowana, nie rozumiała 
sytuacji, w której się znalazła. Boi 
się gwałtownych ruchów, ale po za tym jest świetną psinką. 
Byłaby wspaniałym małym przyjacielem rodziny.

RYSIEK. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2004. Rasa: 
mieszaniec. Umaszczenie: piaskowe. Wielkość: mały 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 273/09. Boks: VII 
RYSIEK to radosny, przyjazny, bardzo  
kontaktowy i zawadiacki pies. Chociaż ma już niemało lat, to 
wykazuje się energicznym usposobieniem i wielką chęcią do 
życia.  W schronisku od 27.03.2009 r.

FAGOT. Płeć: pies 
Rok urodzenia: 2007. Rasa: mix 
Umaszczenie: czarny podpalany 
Wielkość: średni 
Sterylizacja/kastracja: tak 
Numer karty: 591/13. Boks: 36 A
FAGOT to miły, energiczny, żywiołowy, przyjazny i kochany 
psiak. W stosunku do innych psów raczej obojętny.  
W schronisku od 19 sierpnia 2013 r. 
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Jak się rozgrzać 
zimą?

Seniorzy chętnie pili kawę

Nic tak nie rozgrzeje nas 
w zimowe dni jak pyszne na-
poje. Niektórzy twierdzą, że 
są tak dobre, że warto czekać 
na mrozy, bo wtedy można 
się nimi rozkoszować w peł-
ni. Możemy je przyrządzić 
sami w domu lub zamówić 
w restauracji, knajpie, ka-
wiarni. Jedno jest pewne – 
wszędzie – gdy za oknem 
ściska mróz – będą smako-
wać znakomicie i pomogą 
nam się rozgrzać.

Ciepłe, a nie gorące, bo napo-
je o zbyt wysokiej temperaturze 
mogą mieć wpływ na rozwój wie-
lu chorób. Na rynku dostępny 
jest wiele smacznych i zdrowych 
produktów, których dodanie do 
herbaty, kawy czy kakao, popra-
wi smak napoju, a do tego spra-
wi, że będzie nam cieplej. Jeśli 
zatem przemarzliśmy do szpiku 
kości i szukamy sposobu na 
szybkie rozgrzanie, jest na to ra-
da. Wystarczy do naszych napo-
jów dodać niezastąpione przy-
prawy korzenne. Będzie ciepło 
i smacznie. W tym okresie szcze-
gólnie polecany jest kardamon, 
imbir, cynamon, a także goździ-
ki. Ich intensywny smak i aro-
mat wystarczą by rozgrzać naj-
większego zmarzlucha.

Godnym polecenia dodat-
kiem do herbaty są syropy owo-

cowe. Syropy malinowe, z czar-
nej porzeczki, imbirowy, z pę-
dów lub szyszek sosny, nie tyl-
ko wyśmienicie smakują, ale 
także wzmacniają naszą odpor-
ność i działają rozgrzewająco.

Herbata z malinami, cytryną 
czy pomarańczą znana jest każ-
demu. Ale w tę mroźną porę ro-
ku można połączyć ją z zieloną 
gałązką rozmarynu. Gwarantu-
je on aromatyczny, ale też roz-
grzewający napar. Dodatkowo 
rozmaryn ma działanie bakte-
riobójcze, wirusobójcze oraz 
rozkurczające. Pozwala więc za-
dbać o stan naszego organizmu 
w kompleksowej formie.

Miłośnicy kawy w kwestii na-
pojów rozgrzewających mogą 
poszaleć. Kawa po irlandzku 
lub kawa z chili i czekoladą po-
mogą niejednemu zmarzlucho-
wi. Ciekawą alternatywą jest 
także czekolada po meksykań-
sku. Ten bogaty, ciepły i roz-
grzewający napój błyskawicz-
nie poprawia nastrój. Przecież 
czekolada pobudza produkcję 
endorfin, czyli hormonów 
szczęścia!

W okresie zimowym w re-
stauracjach i kawiarniach znaj-
dziemy szeroki wybór napojów 
rozgrzewających. Nic tylko 
siąść, kosztować i rozgrzewać 
się w te mroźne dni.

kg

Ponad 1400 kuponów 
uprawniających do zakupu 
kawy lub herbaty za symbo-
liczną złotówkę wydano w 
ramach kolejnej edycji akcji 
„Kawiarenka dla seniora”.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej akcję „Kawiarenka 
dla seniora” realizuje od 2009 
roku. Od samego początku za-
łożenie jest takie samo: akty-
wizowanie częstochowskich 
seniorów i umożliwienie im 
pełniejszego udziału w życiu 
społeczności lokalnej. Tego-
roczna akcja w ramach, której 
rozdawane były karnety 
uprawniające do wypicia aro-
matycznej kawy lub dobrej 
herbaty za symboliczną zło-
tówkę, ruszyła w maju. Brali w 
niej udział również seniorzy 
objęci pomocą i wsparciem 
przez Częstochowskie Cen-
trum Aktywności Seniorów, a 
także mieszkańcy Domu Po-
mocy Społecznej w Częstocho-
wie, ul. Kontkiewicza 2.

W ostatniej edycji akcji bra-
ło udział 7 restauratorów, za-
praszając seniorów do swoich 
lokali. - Dzięki ich uprzejmości 
kolejny raz częstochowscy se-
niorzy w wybranych kawiar-
niach, restauracjach i klubach 
mogli za symboliczną złotówkę 
kupić kawę bądź herbatę i spę-
dzić miło czas, aktywizować 
się. Beneficjentami akcji byli 
mieszkańcy Częstochowy (ko-
biety i mężczyźni powyżej 60. 
roku życia), bez względu na 
wysokość posiadanego docho-
du – przypomina Maciej Ha-

sik, rzecznik prasowy MOPS-u.
Seniorzy na podstawie spe-

cjalnych karnetów mogli zaku-
pić kawę bądź herbatę za sym-
boliczną złotówkę. W sumie 
wydano ich ponad 1400. - W 
przygotowanie wszelkich do-
kumentów związanych z reali-
zacją akcji, a także w wydawa-
nie karnetów uprawniających 
seniorów do korzystania z ofer-
ty: kawa i herbata za 1 zł, za-
angażowali się pracownicy 
Sekcji Obsługi Stypendiów, 
Usług i Ośrodków Wsparcia 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
wraz koordynatorem akcji z 
ramienia Ośrodka, Anetą Fe-
derak. (siedziba Sekcji: Czę-
stochowa, Al. Niepodległości 
20/22, IV piętro, tel. 34 363-
02-09 ) - podsumowuje Maciej 
Hasik.

„Kawiarenki dla seniora” nie 
udałoby się jednak zrealizo-
wać, gdyby nie chęć współpra-
cy częstochowskich restaura-
torów oraz właścicieli klubów i 
kawiarni. kg

W roku 2014 w realizację akcji włączyły się 
następujące lokale:

n Restauracja TORRA (dawniej Restauracja Chińska-Klub 

TORI ) – Częstochowa, ul. Racławicka 2,

n Klub PARADOKS – Częstochowa, ul. Wilsona 16  

(budynek Filharmonii Częstochowskiej),

n Restauracja TOPOLLINO – Częstochowa, Al. NMP 67,

n Restauracja POP-ART – Częstochowa,  

Skwer Solidarności,

n Kawiarnia CAFE BELG – Częstochowa, Al. NMP 32,

n Kawiarnia CAFFE DEL CORSO – Częstochowa,  

Al. NMP 53,

n Gospoda Rybna – Częstochowa, ul. Focha 16 .

Nowymi lokalami biorącym udział w tegorocznej akcji były:

n Klub PARADOKS i Gospoda Rybna
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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

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

KOSMETYKA

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

tel. 505 274 444
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FINANSE
Potrzeby większe niż zwykle? 

Mamy sposób na  nieoczekiwane 
wydatki! CHWILÓWKA do 1000 

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

Cz-wa, Al. NMP 43      664 954 928

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

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę budowlaną 7.150 m2 
przy ul. Przestrzennej 31 (siła, gaz, 
wodociąg). Cena do uzgodnienia.  
Tel. 34 324 30 07 

n SPRZEDAM udział w działce 600 m2.  
Tel. 34 362 94 27

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

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

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ lokal w Biznes Centrum 

ryneczek 2 x 20 m 22 na handel, usługi lub 
biuro. Tel. 508 703 286

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) 

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

NAUKA
n ANGIELSKI – lekcje dla firm i osób 

prywatnych, konwersacje, przygotowanie 
do egzaminów studenckich, język biznesu. 
Lektor szkoły wyższej, 18 lat pracy, 
dojazd, od 30 zł/godz.  
admiral_piett@wp.pl Tel. 508 569 307

n ANGIELSKI – przygotowanie do matury 
(poziom podstawowy i rozszerzony). 
Anglistka z wieloletnim doświadczeniem.  
Tel. 533 903 128

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

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

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

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

— ELEKTRONIKA —
n TABLICA diodowa – wyświetlacz tekstu 

120 x 20 cm. Tel. 603 350 752
n SPRZEDAM NOWE profesjonalne organy 

Korg i-30 z dwoma kolumnami, jedną 
kolumną z mikserem 100 W, podnóżki pod 
organy, futerał, cały osprzęt, 2 instrukcje. 
Cena 2000 z (do negocjacji).  
Tel. 796 16 17 25

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

— HOBBY —
n SPRZEDAM znaczki polskie od roku 

1960 do 1995. Tel. 692 515 893
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM aparaty fotograficzne autom. 
na klisze - cena do uzgodnienia. Lustro 
kryształowe „retro” szlif., szeroka rama 
złocona 150 x 80 cm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 34 324 30 07

n SPRZEDAM komplet sztućców 
posrzebrzanych, model amerykański firmy 
Hefra, 43 sztuki. Tel. 534 074 601 po 1600

n SPRZEDAM tacki w kolorze złota z 
wizerunkiem i 6 szklaneczek z figurką 
jelenia na wierzchniej stronie.  
Tel. 534 074 601 po 1600 

USŁUGI
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe. 

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

Tel. 883 11 80 12
n POMOGĘ skutecznie odzyskać zdrowie 

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

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

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

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

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

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

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

n NAPRAWA pomp wodnych 
samochodowych – hydroforowych – 
cyrkulacyjnych. Tel. 34 322 07 54,  
669 245 082

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

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

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

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

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

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

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

PRACA
— DAM PRACĘ —

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 Naprawa pomp wodnych – różnych. Przyjmę 

chałupnictwo – montaż lub naprawy. 
Narzędziowiec. Tel. 669 245 082,  
34 322 07 54

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

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, jestem blondynką, niezależną 
finansowo, bez nałogów. Pragnę poznać miłego, 
sympatycznego Pana, bez nałogów i 
zobowiązań, zmotoryzowanego. 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 

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

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

KLINIKI

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

DIETETYKA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

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

DIETETYK NUTRIS

Katarzyna Paluszewska

          Przez 
¿o³¹dek 

  do zdrowia           

SPRZEDAM DOM

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

Tel. 695 222 031

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

BHP

ODZIEŻ ROBOCZO-OCHRONNA

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu, ul. Robotnicza 28/12 ogłasza ustny przetarg 

nieograniczony dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 10/22 
wycenionego na podstawie operatu szacunkowego na 103.700,00 zł – cena wywoławcza. 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2015 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Koniecpolu przy ul. Robotniczej 28/12. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn. Informację o lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 34 355 12 31.
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Bilet na pociąg PKP 
kupisz na... poczcie

Chcemy zaostrzenia kar za łamanie 
przepisów ruchu drogowego

PKP Intercity testuje nowy kanał sprzedaży bi-
letów. Właśnie ruszył pilotażowy program realizo-
wany we współpracy z Pocztą Polską. Projekt po-
trwa 3 miesiące i obejmie 37 wybranych placówek 
z 3 województw.

W  wybranych  placówkach  Poczty  Polskiej  można 
kupić bilet na pociąg PKP Intercity. Klienci mogą sko-
rzystać z oferty dostępnej za pośrednictwem interne-
towego systemu sprzedaży e-IC.
–  Chcemy  ułatwiać  naszym  klientom  zakup  bile-

tów.  Sprzedaż w  placówkach  Poczty  Polskiej  to  roz-
wiązanie dla tych, którzy mają bliżej do placówki, niż 
niekiedy  do  dworca  kolejowego  -  wyjaśnia  Zuzanna 
Szopowska, rzecznik PKP Intercity. -Testy potrwają 3 
miesiące  i po tym okresie wspólnie zdecydujemy czy 
wdrożymy  rozwiązanie  w  pozostałych  punktach  na-
szego partnera w całym kraju - dodaje.
W ramach testów podróżni mogą kupić bilety w 37 

placówkach Poczty Polskiej na terenie 
3  województw:  śląskiego  (18  placówek),  dolnoślą-

skiego  (8  placówek)  i  podlaskiego  (11  placówek). 
W kilku  z wytypowanych miast  (Łapy,  Suwałki, By-
tom,  Chorzów,  Tarnowskie  Góry,  Oborniki  Śląskie, 
Świebodzice, Żmigród) PKP Intercity nie prowadziło do 
tej pory sprzedaży biletów w kasach, tak więc będzie 
to dodatkowe udogodnienie. 
W Częstochowie bilet na pociąg PKP Intercity moż-

na kupić na poczcie przy ulicy Orzechowskiego 7 oraz 
przy ulicy Drogowców 43.
– Poczta Polska to firma, która dociera do każdego 

zakątka  naszego  kraju.  Jesteśmy  blisko  naszych 
klientów stąd każde rozwiązanie, które pozwala im za-
łatwiać  w  placówkach  różnego  rodzaju  dodatkowe 
usługi  i  sprawy  jest  dla  nas  atrakcyjnym  rozwiąza-
niem – mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy 
Poczty Polskiej.
Dodatkowo, w wytypowanych placówkach podróżni 

mogą  uzyskać  informacje  o  połączeniach  i  ofertach 
promocyjnych PKP Intercity, otrzymać fakturę VAT do 
zakupionego biletu, bądź złożyć w formie pisemnej re-
klamację.

kg

Polacy chcą by na drogach by-
ło bezpieczniej. Tak wynika z ba-
dań opinii publicznej przeprowa-
dzonego na zlecenie Sekretaria-
tu Krajowej Rady BRD.  Aż 
85 proc. badanych popiera za-
ostrzenie kar za łamanie przepi-
sów drogowych, fotoradary sta-
cjonarne i patrole policji.

Większość ankietowanych jest za 
zaostrzeniem kar za łamanie prze-
pisów, zwłaszcza za jazdę pod wpły-
wem  alkoholu.  Zauważamy  rów-
nież problem prędkości  jako czyn-
nika wpływającego na bezpieczeń-
stwo użytkowników dróg. Egzekwo-
wanie    jej ograniczenia   akceptuje 
ponad 85 proc. badanych. Dużym 
poparciem cieszy się również wpro-
wadzany  właśnie    odcinkowy  po-
miar prędkości. Poza tym z badań 

wynika,  że  znacznie  więcej,  bo  aż 
90 proc., popiera „Blokady alkoho-
lowe”.  Podobnie,  bo  80  proc.,  jest 
za  wzmocnieniem  ochrony  pie-
szych,  poprzez  nałożenie  na  kie-
rowców obowiązku zatrzymania się 
przed przejściem dla pieszych,  już 
w  momencie  gdy  niechroniony 
uczestnik  ruchu  drogowego  zbliża 
się  do  przejścia  i  sygnalizuje    za-
miar przekroczenia jezdni, a nie jak 
obecnie  dopiero  wówczas,  gdy  na 
przejściu się znajdzie. 
Wnioski, które wyciągnięto z prze-

prowadzonego  badania,  posłużą 
Krajowej  Radzie  BRD  do  rekomen-
dowania zmian w przepisach mają-
cych  na  celu  poprawę  bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, m.in. proce-
dowanych w sejmie prac nad nowe-
lizacją właściwych aktów prawnych 
w odniesieniu do nietrzeźwych kie-

rujących, czy przepisów dotyczących 
pierwszeństwa pieszego.
Tymczasem  Platforma  Obywatel-

ska chce, aby jeszcze przed wakacja-
mi  zostały  podwyższone  kary  dla 
kierowców,  którzy  nie  dostosowują 
się  do  ograniczeń  prędkości.  Klub 
chce  nie  tylko  wprowadzanie  wyż-
szych mandatów,  ale  także  przepi-
sów,  które  pozwolą  na  łatwiejszą 
utratę prawa jazdy. W myśl tych za-
sad uprawnienia do kierowania po-
jazdami  mogłyby  zostać  odebrane 
na  przykład  w  przypadku  przekro-
czenia prędkości o 50 km/h w tere-
nie zabudowanym. Poza  tym wyso-
kość mandatów miałaby być uzależ-
niona od średnich zarobków w kraju 
za poprzedni rok, czyli w 2015 roku 
taryfikator byłby oparty na średniej 
z roku 2014.

kg
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Zimowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2015  
– łyżwiarstwo szybkie dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych

Zimowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej 2015 zostały zainau-
gurowane zawodami dziew-
cząt szkół ponadgimnazjal-
nych w łyżwiarstwie szybkim. 
Jak co roku na przełomie 
stycznia i lutego na  sztucz-
nym lodowisku MOSiRu wal-
czą o tytuł mistrza Częstocho-
wy szkolne zespoły w łyżwiar-
stwie szybkim.

Dziewczęta startowały na 
dwóch dystansach /2 okrążenia 
i 3 okrążenia /Suma czasów 
przejazdu zawodniczek decydo-
wała o kolejności .Na czas druży-
ny składały się czasy  przejazdu 

trzech zawodniczek z każdej 
drużyn.

W tegorocznych zawodach 
najlepsze okazały się zawodnicz-
ki z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, które zdecydowanie poko-
nały pozostałe drużyny.

Dziewczęta z „Ekonomika” 
wygrały również w klasyfikacji 
indywidualnej – zajmując trzy 
pierwsze miejsca.

Opiekunem zespołu jest  Mał-
gorzata Saboczyńska.

Kolejne wyniki Zimowych 
Igrzysk – chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych w kolejnych wy-
daniach „Życia...”

ts

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE DZIEWCZĄT 
– SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 CZĘSTOCHOWA 2014/2015
 I II  Suma 
 dystans dystans

1. Zespół Szkół Ekonomicznych            
nauczyciel Małgorzata Saboczyńska        

1. Krawczyk Monika 42,15 56,58 98,73*
2. Dawid Paulina 30,59 42,86 73,45
3. Magiera Natalia 29,64 43,25 72,89
4. Rorat Klaudia 27,77 41,24 69,01 
 Razem 215,3 3,35,35

2. III LO im. W. Biegańskiego  
nauczyciel Krzysztof Cygan

1. Szafert Magda 31,59 45,91 77,50
2. Kamińska Martyna 30,26 44,23 74,49
3. ZuzannaChabinowswka  35,32 57,08 82,40*
4. Patynowska Angelika 32,28 46,18 78,46
 Razem 230,45 3,50,45

3. IV LO im. H. Sienkiewicza  
nauczyciel Anna Marciniak

1. Haczyk Aleksandra 30,36 44,71 75,07
2. Wróbel Kamila 33,09 49,42 82,51
3. Szymonik Agata 31,74 47,28 79,02
 Razem 236,60 3,56,60

4. VII LO im. M. Kopernika 
nauczyciel Michał Machniewicz

1. Okularczyk Katarzyna 31,00 47,44 78,44
2. Bednarczyk Natalia 34,84 55,01 89,85
3. Ujma Monika 45,35 65,53 110,88*
4, Desperak Aleksandra 32,33 47,51 79,84
 Razem 248,13 4,08,13

5. I LO im. J. Słowackiego 
nauczyciel Marlena Nowak

1. Gajda Natalia 42,75 64,12 106,87
2. Muskała Olga 34,05 49,94 83,99
3. Jeziorska Ada` 36,45 55,37 91,82
 Razem 281,68 4,41,68

6. ZS im. J. Kochanowskiego 
 nauczyciel Paweł Trebert
1. Denkiewicz Wika 33,99 50,94 84,93
2. Gadosz Kinga 50,33 76,60 126,93*
3. Jońska Ada 47,89 67,52 115,41
4. Pająk Rozalia 38,11 54,11 91,66
 Razem 292,00 4,52,00

Klasyfikacja indywidualna

1. Rorat Klaudia       ZSE 27,77 41,24 69,01
2. Magiera Natalia    ZSE 29,64 43,25 72,89
3. Dawid Paulina       ZSE 30,59 42,86 73,45
4.  Kamińska Martyna III LO 30,26 44,23 74,49

IV LO im. H. Sienkiewicza – III miejsce

III LO im. W. Biegańskiego – II miejsce

ZS  Ekonomicznych – I miejsce

Komplet uczestniczek zawodów
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AZS nie dał rady  
beniaminkowi z Lubina

Porażka Skry w meczu 
towarzyskim z ligowym 

rywalem
Drużyna Michała Bąkiewi-

cza przegrała w środę, 4 lute-
go w Hali Sportowej Często-
chowa 1:3 z Cuprumem Lubin. 
Tym samy akademikom nie 
udało się zrewanżować benia-
minkowi za porażkę z ubiegłe-
go roku. 

– Nie był to nasz najlepszy 
pojedynek w tym sezonie - przy-
znaje Michał Bąkiewicz, trener 
akademików. -  Biorę pełną od-
powiedzialność za wynik tego 
spotkania. Widocznie popełni-
łem kilka błędów w przygotowa-
niu drużyny do meczu z Cupru-
mem. 

Częstochowianie dość nerwo-
wo rozpoczęli środowy pojedy-
nek. Na początku w ataku po-
mylił się Artur Udrys. Chwilę 
później punkt dla lubinian zdo-
był Ivan Borovnjak. Przy stanie 
3:1 dla gości zablokowany zo-
stał Guillaume Samica. AZS 
zdołał odrobić część strat jesz-
cze przed pierwszą przerwą 
techniczną. Po wznowieniu gry 
asem serwisowym popisał 
się Grzegorz Łomacz i Cuprum 
prowadził 9:7. Do wyrównania 
doprowadził Bartosz Jane-
czek, który zdobył punkt z za-
grywki. Częstochowianie wyszli 
na prowadzenie po tym jak Ra-
fał Szymura wykorzystał piłkę 
przechodzącą. Janeczek znów 
dał o sobie znać w polu zagryw-

ki i było 12:10 dla AZS-u. Po 
asie serwisowym Szymury go-
spodarze powiększyli przewagę 
do trzech punktów (14:11). Lu-
binianie wzięli się do odrabiania 
strat i przed drugą przerwą 
techniczną dogonili rywali. W 
końcówce punkt dający prowa-
dzenie przyjezdnym zdobył Bo-
rovnjak, a po asie serwiso-
wym Jeroena Trommela Cu-
prum odskoczył częstochowia-
nom na dwa „oczka” (21:19). 
Siatkarze Michała Bąkiewi-
cza zdołali jeszcze wyrównać 
(23:23), ale ostatnie piłki nale-
żały do zespołu z Lubina. 

Drugi set rozpoczął się od 
prowadzenia AZS-u 4:2. Po 
dwóch udanych blokach na Ja-
neczku to jednak goście scho-
dzili na pierwszą przerwę tech-
niczną, prowadząc 8:7. Przez 
dłuższy czas żadna z drużyn nie 
potrafiła wypracować sobie 
większej przewagi. Przy stanie 
21:20 dla Cuprumu na blok na-
dział się Janeczek, a w kolejnej 
akcji punkt z kontrataku zdobył 
Trommel. Goście nie dali już so-
bie wyrwać zwycięstwa w tej 
partii i wygrali 25:21. 

Akademicy zdołali się pod-
nieść w trzeciej odsłonie, choć 
na początku przegrywali 2:4. Po 
asie serwisowym Udrysa scho-
dzili na drugą przerwę technicz-
ną z zapasem trzech punktów 
(16:13). Do końca kontrolowali 

już przebieg tego seta, pokonu-
jąc rywali 25:21. 

Od początku czwartej odsło-
ny minimalną przewagę mieli 
goście. Po udanej kontrze Szy-
mona Romaća prowadzili 11:8. 
Trzy kolejne punkty padły jed-
nak łupem częstochowian. Gdy 
wydawało się, że mają realne 
szanse, aby doprowadzić do tie-
-breaku, lubinianie wypracowa-
li sobie dwa punkty przewagi. 
AZS stracił wszelkie nadzieje po 
tym jak  punkt z zagrywki zdo-
był Borovnjak, kontrę wykorzy-
stał Romać, a następnie zablo-
kowany został Samica. Przy sta-
nie 14:12 dla Cuprumu punkt z 
zagrywki zdobył Borovnjak, 
kontrę wykorzystał Romać, a 
następnie zablokowany został 
Samica. Goście prowadzili już 
17:12 i stało się jasne, że ten 
mecz wygrają w czterech se-
tach. 

AZS Częstochowa – 
Cuprum Lubin 1:3 

(23:25, 21:25, 25:21, 20:25)

AZS: de Amo, Samica, Przybyła, 
Janeczek, Szymura, Udrys, 
Stańczak (libero) oraz Napiór-
kowski, Buczek, Khilko.

Cuprum: Łomacz, Trommel, Ka-
dziewicz, Romać, Borovnjak, 
Pashytskyy, Rusek (libero) 
oraz Michalski, Kryś.

Piłkarze częstochowskiej 
Skry przegrali w środę, 4 lute-
go w Rudzie Śląskiej 0:3 spa-
ring z ligowym rywalem dru-
żyną Grunwaldu.

W trzecioligowej tabeli obie 
drużyny dzieli aż dziesięć miejsc. 
Skra zajmuje piątą pozycję, a 
Grunwald ociera się o strefę 
spadkową. W sparingu lepsi 
okazali się jednak gospodarze, 
którzy trafiali trzy razy do bram-
ki częstochowskiej drużyny. 

Pierwszy gol padł w 8. minucie 
meczu po szybkiej kontrze Grun-
waldu. Patryka Procka pokonał 
Dariusz Kot. W pierwszej połowie 
częstochowianie trafili do bram-
ki, ale sędzia odgwizdał spalony. 
Trochę szczęścia zabrakło Dawi-
dowi Niedbale. Po jego strzale pił-
ka odbiła się od słupka. 

Pięć minut po rozpoczęciu 
drugiej części spotkania fatalny 
błąd w środku pola popełnił Bar-

tłomiej Rorat, który podał piłkę 
Marcinowi Jaskierni. Zawodnik 
Grunwaldu znalazł się w sytua-
cji sam na sam z Adrianem 
Woszczyną i wykorzystał swoją 
szansę. Wynik meczu ustalił w 
60. minucie Rafał Stanisławski. 

W najbliższą sobotę, 7 lutego 
częstochowianie rozegrają dwa 
sparingi na stadionie przy ul. Lo-
retańskiej. O godz. 10 zmierzą 
się z Ruchem Radzionków, a trzy 
godziny później z rezerwami Le-
gii Warszawa.

Grunwald Ruda Śląska – 
Skra Częstochowa 3:0 (1:0)

Skra: Procek – Kowalski (46. 
Kardas), Gerega (46. Błaszkie-
wicz), Górecki (46. Szwarga), 
Tomczyk (46. Tarnowski) – 
Suślik (46. Rorat), Mastalerz 
(46. Ogłaza), Niedbała (46. So-
bala), R. Czerwiński, Barzak 
(30. Musiał, 60. Nocoń) – An-
drzejewski (46. Nowak)
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Raków lepszy w sparingu  
od Zagłębiu Lubin

W pierwszym z zaplano-
wanych sparingów podczas 
zgrupowania w Gutowie czę-
stochowski Raków pokonał 
w środę, 4 lutego w Uniejo-
wie 4:1 Zagłębie Lubin.

W pierwszej połowie optycz-
ną przewagę mieli piłkarze Za-
głębia. Stworzyli sobie więcej 
dogodnych sytuacji, ale brako-
wało im szczęścia. Bramki Ra-
kowa dobrze strzegł Mateusz 
Kos, który już w 2. minucie 
meczu obronił rzut karny.

Gdy wydawało się, że pierw-
sza połowa zakończy się bez-
bramkowym remisem, w polu 
karnym sfaulowany został 
Wojciech Okińczyc. Sędzia 
wskazał na „jedenastkę”, któ-
rą zamienił na bramkę Dariusz 
Pawlusiński.

W drugiej połowie na boi-
sku pojawił się Peter Hoferica. 
31-letni Słowak przyjechał w 
środę, 4 lutego do Gutowa i 
od razu znalazł się w kadrze 
na mecz z Zagłębiem. Środko-
wy pomocnik ma za sobą 76 
występów w ekstraklasie sło-
wackiej.

Częstochowianie powiększy-
li prowadzenie w 78. minucie 
po rzucie wolnym. Eryk Krupa 
dośrodkował z lewej strony, a z 
kilku metrów Daniel da Silva 
głową skierował piłkę do bram-
ki rywali. 

Zagłębie zdobyło kontakto-
wego gola na cztery minuty 
przed końcem regulaminowe-
go czasu gry. Chwilę później 
było 3:1 dla Rakowa. Piłka po 
dośrodkowaniu trafiła na gło-
wę Artura Pląskowskiego, 

który pokonał bramkarza ry-
wali.

Wynik spotkania ustalił w 
90. minucie Robert Brzęczek.

Kolejny mecz sparingowy 
częstochowianie rozegrają w 
sobotę, 7 lutego w Gutowie 
Małym. Rywalem Rakowa bę-
dzie GKS II Bełchatów.

Zagłębie Lubin - Raków 
Częstochowa 1:4 (0:1)

Raków: I połowa: Kos - Bucz-
kowski, Cyfert, Radler, 
Waszkiewicz, Balogun, Re-
iman, Kmieć, Pawlusiński, 
Serafin, Okińczyc; II połowa: 
Stępień - Krupa, Da Silva, 
Cyfert, Góra, Ł. Kowalczyk, 
Hoferica, Marchewka (Sz. 
Kowalczyk), Mońka (Holik), 
Brzęczek, Pląskowski

Hubert Łęgowik zaprasza 
na Częstochowską Galę 

Lodową
Na sztucznym lodowisku 

przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 
znów zawarczą motory żużlo-
we. Częstochowska Gala Lodo-
wa odbędzie się 21 lutego. Nie 
zorganizuje jej jednak Sławomir 
Drabik tylko Hubert Łęgowik.

W turnieju wystartuje dwuna-
stu żużlowców. Oprócz organiza-
tora gali lodowej ścigać się będą: 
Piotr Pawlicki, Oskar Polis, Ad-
rian Bialk, Kacper Gomólski, 
Rafał Malczewski, Borys Mitur-
ski, Artur Czaja, Adam Strzelec, 
Wojciech Lisiecki, Mateusz Ko-
walczyk oraz Sebastian Ułamek. 
- Mamy również dwóch rezerwo-

wych zawodników w razie, gdyby 
ktoś wypadł z listy startowej - 
mówi Hubert Łęgowik.

Podczas Częstochowskiej 
Gali Lodowej zaplanowano wie-
le dodatkowych atrakcji. Będą 
pokazy częstochowskich qua-
dowców. Na lodzie zaprezentuje 
się Bartek Mirecki w rajdowym 
samochodzie. Organizator za-
dbał także o grzane piwo i kieł-
basę z grilla.

Galę ma poprowadzić dosko-
nale znany w środowisku żużlo-
wym dziennikarz sportowy To-
masz Lorek.

Początek imprezy o godz. 17. 
Bilety kosztują 15 zł.

Exact Systems Norwid rozpoczyna walkę  
o medale i  awans do mistrzostw  

Polski juniorów
Od 6 lutego w hali sporto-

wej LO im. C.K. Norwida roz-
grywany będzie turniej finało-
wy Mistrzostw Województwa 
Śląskiego Juniorów.

O medale i awans do Mi-
strzostw Polski Juniorów oprócz 
gospodarzy turniej drużyny Exa-
ct Systems Norwid Częstochowa 
powalczą: UKS Top Jedynka 

Bielsko-Biała, MOSM Tychy oraz 
Jastrzębski Węgiel. 

Program turnieju:
piątek, 06.02 

godz. 16 Exact Systems Norwid 
Częstochowa - MOSM Tychy

godz. 18 UKS Top Jedynka 
Bielsko-Biała - Jastrzębski 
Węgiel

sobota, 07.02
godz. 16 MOSM Tychy - 

Jastrzębski Węgiel
godz. 18 Exact Systems Norwid 

Częstochowa - UKS Top 
Jedynka Bielsko-Biała

niedziela, 08.02
godz. 11 UKS Top Jedynka 

Bielsko-Biała - MOSM Tychy
godz. 13 Jastrzębski Węgiel - 

Exact Systems Norwid 
Częstochowa

Kibice Rakowa organizują 
kolejny turniej pamięci 
Piotra Bolkowskiego

W najbliższą sobotę, 7 lute-
go w hali sportowej przy ulicy 
Zamenhofa 23  odbędzie się 
kolejna edycja Turniejów Kibi-
ców Racovia Cup 2015 im. 
Piotra „Bolka” Bolkowskiego 
pod patronatem Joker Sport 
Pubu.

- Bolek dla wielu kibiców Ra-
kowa to postać szczególna. Ce-
chowała go niezwykła otwartość 
na otoczenie oraz umiejętność 
zjednywania ludzi. Wielu kibi-
ców stojących dziś w młynie, czy 
też jeżdżących na wyjazdy, za-
częło swoją przygodę z Rakowem 
od poznania się z Piotrkiem 
- mówi prezes Stowarzyszenia 
kibiców Wieczny Raków, Marcin 
Grzejszczak. - Był on jednym z 
inicjatorów założenia Wiecznego 
Rakowa i pierwszej edycji turnie-
ju. Po jego śmierci naturalnym 
dla wszystkich było podjęcie de-

cyzji, że Racovia Cup będzie no-
sić imię Piotrka „Bolka” Bolkow-
skiego. 

Co roku turnieje obserwuje z 
trybun Bożena Bolkowska, mat-
ka Piotrka. - Taki turniej to nie-
samowite i wzruszające dla mnie 
przeżycie - twierdzi Bożena Bol-
kowska. - Łezka w oku się kręci, 
gdy widzi się flagę z podobizną 
Piotrka i zaangażowanie osób 
przy tym turnieju. W ostatnich 
godzinach życia koledzy odwie-
dzali Piotrka i cały czas wierzyli, 
że to nie jest ich ostatnie spotka-
nie z kolegą. 

W tegorocznej edycji turnieju 
wystąpi dziesięć drużyn. W gru-
pie A zagrają: Raków Zachód, 
Wychowani na Rakowie, Ferajna 
z Północy, Zawodzie Banda, 
Chemik Kędzierzyn. Grupę B 
tworzą: Videoton, Południowa 
Strona Miasta, Sektor Promila, 
Łada Biłgoraj, Centralna Koali-
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