
Tym zabójstwem żyła cała 
Polska. 21 listopada 2008 
roku ktoś zaatakował i za-
mordował 22-letnią Kamilę, 
fryzjerkę z Częstochowy. 
Sprawca zbrodni do tej pory 
chodzi wolno. Po ośmiu la-
tach śledztwo w tej sprawie 
zamierzają wznowić poli-
cjanci z Archiwum X. 

Do zabójstwa doszło w piątek, 
21 listopada 2008 roku. Kamila 
W. skończyła pracę i tuż po 
godz. 19.00 wracała do domu. 
Nigdy tam jednak nie dotarła. 
Dzień później jej zwłoki znalazł 
przypadkowy przechodzień pod 
mostem przy al. Niepodległości 
w Częstochowie. Kobieta była w 
28. tygodniu ciąży, zabójca za-
dał jej kilka ciosów nożem w 
okolice brzucha. Nieprzytomną 
wrzucił do rzeki. Bezpośrednią 
przyczyną zgonu było właśnie 
utopienie. Motyw? Rabunkowy. 
Zebrany materiał dowodowy nie 
pozwolił na skazanie sprawcy 
tego czynu. 

W trakcie śledztwa wykryto, 
że ojcem dziecka Kamili W. 

był Karol L., zaręczony z inną 
kobietą. Ciąża mogła więc być 
dla niego motywem morder-
stwa. Mężczyzna ani jego ów-
czesna narzeczona nigdy jed-
nak nie zostali powiązani z tą 
sprawą. 

Zdaniem śledczych, czynności 
dowodowe wykluczają udział Ka-
rola L. w tej zbrodni. Mimo to 
śledztwo pokazało, że jego kobie-
ta dzwoniła i wysłała smsy z po-
gróżkami do Kamili W. Jej kole-
ga natomiast śledził fryzjerką.  

Po roku od zabójstwa, nastą-
pił przełom. Policjanci areszto-
wali 22-letniego Roma – Norber-
ta B., podejrzanego o napady na 
dwa salony gier i punkt ksero. 

Ciąg dalszy na str. 3

Niewiele brakowało, aby 
doszło do tragedii w jednym 
z mieszkań na ulicy Wojska 
Polskiego w Lublińcu. Nie-
sprawny piec i niedrożne 
przewody wentylacyjne, spo-
wodowały wydostanie się nie-
bezpiecznego tlenku węgla. 
Do szpitala trafiło dwoje do-
rosłych i dziecko.

Do zdarzenia doszło w środę 
(28.12.) przed godziną 21.00. Ofi-
cer dyżurny lublinieckiej komen-
dy został powiadomiony przez 
dyspozytora Powiatowego Cen-
trum Powiadamiania Ratunko-
wego o podejrzeniu zatrucia tlen-
kiem węgla. Na miejscu okazało 
się, że dwie osoby dorosłe i 3-let-
nie dziecko, z objawami zatrucia 

trafiły do szpitala. Pomiary wyko-
nane przez strażaków wykazały 
niebezpieczne stężenie trującego 
gazu w jednym z mieszkań oraz 
na dwóch klatkach schodowych. 
Z uwagi na zagrożenie z budynku 
ewakuowano 50 osób. Mieszkań-
cy schronili się w postawionych 
przed blokiem namiotach. Mogli 
się tam ogrzać i poczekać do cza-
su zakończenia działań służb ra-
tunkowych. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że przyczyną ulatnia-
nia się tlenku węgla mógł być 
uszkodzony piec i niedrożne prze-
wody wentylacyjne. Po przewie-
trzeniu pomieszczeń i odcięciu 
dopływu niebezpiecznego gazu, 
mieszkańcy bloku mogli wrócić 
do swoich mieszkań. 
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Nie przegap!

Te zmiany czekają nas w 2017
Początek roku to zwykle 

czas, w którym w życie wcho-
dzi wiele istotnych zmian 
w przepisach. W poniższym 
tekście zebraliśmy te najważ-
niejsze. Zobacz, które z nich 
będą dotyczyć Ciebie!

Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia płaca minimal-

na wyniesie 2 tysiące złotych. 
Będzie to minimum, które nale-
ży zapłacić osobie zatrudnionej 
na umowę o pracę w wymiarze 
pełnego etatu. Ale zmiany czeka-
ją również tych, którzy zatrud-
niają lub pracują na umowy 
o świadczenia usług i zlecenie. 
W tym przypadku stawka godzi-
nowa nie będzie mogła być niż-
sza niż 13 złotych. 

Prostsze prawo budowlane
Planujesz budowę domu? 

Prawo budowlane przewiduje 
zwolnienia niektórych robót bu-
dowlanych z obowiązków zgła-
szania. Chodzi między innymi 
o parterowe budynki gospodar-
cze do powierzchni zabudowy 35 
m2, zjazdy z dróg powiatowych 
i gminnych, przepusty o średni-
cy do 100 cm, instalacje klima-
tyzacyjne. Skróceniu z 30 do 21 
dni ma też ulec termin rozpatry-
wania zgłoszeń budowlanych, 

zawiadamianie z urzędu o braku 
podstaw do sprzeciwu budowla-
nego przed terminem, po upły-
wie którego następuje „milcząca 
zgoda” oraz uznanie za „nieistot-
ne odstępstwo od projektu bu-
dowlanego” zmiany wymiarów 

nieliniowego obiektu budowla-
nego nieprzekraczającej 2 proc.

Wyższy wkład własny do 
kredytu hipotecznego

Od stycznia minimalna wyso-
kość wkładu własnego w kredy-

cie mieszkaniowym wynosi 20 
proc. wartości nieruchomości. 
Chcesz kupić mieszkanie za 300 
000 złotych? Na początek mu-
sisz mieć 60 000 złotych wła-
snych środków. 

Zmiany w zasiłkach
Od początku 2017 roku pra-

wo stanie się bardziej przychylne 
dla opiekunów osób niepełno-
sprawnych – zyskają oni prawo 
do pobierania zasiłku do bezro-
botnych lub świadczenia 
przedemerytalnego. Wzrośnie  
świadczenie pielęgnacyjne – do 
1406 netto (plus składki na 
ubezpieczenie społeczne).  

Obniżony wiek emerytalny
Politycy zdecydowali się na 

wprowadzenie przepisów, które 
umożliwiają kobietom przecho-
dzenie na emerytury w wieku 
60, zaś mężczyznom – 65 lat.

Jednocześnie wprowadzono 
zapis, który nieco łagodzi skutki 
finansowe tej decyzji. Bo prze-
cież krótsza praca oznacza niż-
sze świadczenie. Otóż będzie 
można pracować dłużej, czyli do 
67 lat (i kobiety, i mężczyźni) 
i nie tracić ochrony przedemery-
talnej. Każdy zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę zosta-
nie pod parasolem ochronnym 
Kodeksu pracy przez pełne czte-
ry lata nawet wtedy, gdy w tym 
czasie osiągnie powszechny wiek 
emerytalny. Ostatnie osoby 
z chronionych roczników przej-
dą na emeryturę w 2021 r.
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 SZOPKA NOWOROCZNA 2016/2017
W  ubiegłym roku zaliczyliśmy 
13. szopkę noworoczną napisaną 
przez Zbisława Janikowskiego. 
Sam autor mówił wtedy, że to 
chyba ostania, że brak mu po-
mysłów, a  świat wokół taki sta-
bilny, że nie ma do czego przy-
czepić się, że wszystko już było 
i że wszystko, co było do powie-
dzenia, zostało już powiedziane. 
Niby tak, a może jednak nie.
Sprawdzicie. Jeszcze raz spró-
bujmy. Zaczynamy, 14. odsłona 
Szopki Noworocznej.
A  otoczenie też zmienione, 
przed nami Nowe, nowe miejsce, 
nowe twarze – prawda, że urocze 
– trudno o coś lepszego. Za to te-
maty stare, stare jak świat ...

Występują:
– Pani I
– Pani II
– Pani III
– Kelnerka
– Narrator
N: – Kawiarnia w centrum 

miasta, oczywiście III Aleja, 
przy stoliku 3 koleżanki, nad 
nimi w wyczekującej postawie 
kelnerka. Panie przeglądają 
karty dań...

K – Panie już zdecydowały?
III – Jeszcze chwilę, zawołamy.
I – Jaka natrętna…
II – Nie będę nic jadła,  

od tych słodkości  
przybywa mi sadła.

I – Ślicznie wyglądasz, taka 
okrąglutka…

II – Nie bądź złośliwa
III – Chciała być milutka…
II – Nie trzeba,  

ja w swej skórze  
wybornie się czuję,  
jem i piję, co lubię  
i se nie żałuję. 

I – To widać, oponki, wałeczki...
II – A nie taka chudzina, jak 

postny śledź z beczki.
...........................................................
N – I tak sobie gwarzyły stare 

przyjaciółki.
...........................................................
K – Czy mogę już przyjąć od pań 

zamówienie?
I – Kochanie, 

late kawę poproszę, 
bo moje ciśnienie  
za wysokie trochę, 
do tego torcik,  
tak, czekoladowy 
i jeszcze mały soczek,  
no – pomarańczowy.

II – Ja diety przestrzegam, 
galaretka z owoców, lecz z bitą 
śmietaną, 
gorącą czekoladę jak 
codziennie rano 
i jeszcze kilka faworków, 
no, powiedzmy 7. 

I – Dla mnie jeszcze faworek, 
ale tylko jeden.

III – Nieźle sobie poczynasz! 
Ja chociaż nie jadłam 
śniadania, 
przestrzegam diety – nic do 
objadania! 

Proszę coś lekkiego,  
serniczek wiedeński  
i kawa do tego, 
i dużo cukru,  
mój stary mówił:  
cukier w kostkach krzepi.

II – A mój jeszcze dodawał: 
„wódka dużo lepiej”.

III – Jeszcze lody, niech będą 
polane 
tym dipem z adwokatem, albo 
z marcepanem.

K – Kawa, czekolada, jeszcze 
kawa late, 
(zwraca się do N) 
jak zwykle herbatę? 
(ten kiwa głową).

N – Taką miłą rozmową panie się 
bawiły, 
potem łapczywie jadły, 
gdy się posiliły,  
rozmowę podjęły 
i – posłuchajcie – kogoż 
na języki wzięły. 

III – Mam wrażenie, że tu  
w naszym mieście, 
ktoś zaczął rządzić.

I – I rządzi nareszcie.
II – To prezydent.
I – Ja go akceptuję, 

przyglądam się, co robi,  
nawet dumę czuję,  
że to w Częstochowie,  
czyli w moim mieście 
tyle się zmieniło...

II – Nie przeczę, zmieniło 
nareszcie, 
tyle ulic nowych 
i kilometry ścieżek 
rowerowych…

III – Ulice raczej stare, tylko  
wkrótce się przekonamy,  
czy dobrze zrobione,  
czy po 3. miesiącach dziury nie 
powstaną,

I – Znowu zrzędzić zaczyna, jak 
codziennie rano.

II – Widzisz,  
jej natura taka,  
mija jej na widok ładnego 
chłopaka.

I – ...mamy piękne tramwaje, 
autobusy nowe… 

III – Nie myślałam, że stać na to 
naszą Częstochowę.

N – A te autobusy bez przerwy 
się psują…

I – Nowe, więc producenci niech 
je reperują.

II – Sądzisz, że to wszystko, pana 
prezydent sprawił?

I – Prezydent i jego cały zespół, 
on by się nie bawił  
w każdy szczegół,  
zarządza i tyle.

II – A miasto dzięki temu nie 
zostaje w tyle. 

N – Wygrane konkursy  
i certyfikaty, 
stąd z europejskiej kasy są 
bonifikaty.

I – Twierdzisz, że to nie tylko 
prezydenta zasługa? 

II – Jasne, 
III – Zatem zasłużonych lista jaka 

długa.
II –Trudno wprost uwierzyć,  

jest ich kilku, może kilkunastu.
III – Czyżby jakaś klika? 
I –Te autobusy to sprawka 

Bolczyka,
III – A klika?
I – To nie klika, tylko zespół 

zgrany, mimo,  
że przez opozycję ciągle 
podgryzany.

JIII – Ja tam uwagę zwróciłam 
tylko na jednego, 
bardzo przystojny  
i wysportowany, 
a przy tym zawsze dobrze jest 
ubrany…

II – Czy to ten od siatkówki?  
To może nasz AZS znowu się 
odrodzi.

I – On teraz ma inne cele, 
dla miasta pracuje…

II – Żonaty, z rodziną…
I – Jego widok sprawia, że czasem 

dziewczynom,  
miękną nogi.

II – O czym ty mówisz, Boże! 
Boże drogi! 
Takie erotyki u nas zakazane. 

I – No, może nie do końca, ale…
N – Zaręczam, nie będą tu 

cenzurowane.
K – Drogie Panie, może coś do 

picia? 
Dobry trunek polepsza 
krążenie.

I – Jej już bez tego skoczyło 
ciśnienie.

 I – O drinka poproszę,  
– lepiej się już czuję, 
już wracam do żywych – 
campari dzisiaj posmakuję.

II – Dla mnie dżin. 
– Czy jest ten holenderski?– 
(kelnerka kiwa głową) 
tak, tak, dżin z lodem, 
lecz lodu niewiele,  
tak symbolicznie,  
prawie mimochodem. 

III – A ja o piwko proszę, 
pilzner,  
tak, butelkowane,  
to nie jest oszukane,  
znawcy twierdzą, 
że w Czechach w flaszki jest 
nalane.

N – Tu znajomość trunków panie 
wykazały,  
widać, że w tej materii 
państwowy egzamin by zdały..

I – Na czym to nasza rozmowa 
stanęła?

N – Omawiały panie problemy 
kadrowe,  
na miejskim szczeblu…

II – Pamiętam, o prezydencie 
i zastępcach było,

III – Jak o nich przyjemnie dzisiaj 
się gwarzyło, 
z takim spotkać, tak bardzo 
bym chciała.

I – Nie wiem, czy byś się wtedy 
nie rozczarowała,

III – Moje koleżanki w Urzędzie 
pracują,  
mówią…

I – Co mówią????
III – Ja tam nie plotkuję, 

a mówią, że oni wszyscy 
o swój wygląd dbają 
i nawet tak modnych bród nie 
zapuszczają.

III – Może sam szef na to nie 
zezwala.

II – E, to niemożliwe, 
jeden wąsy nosi.

I – Wąs to nie broda, zapytaj się 
Zosi,  
jej stary zawsze wąsem 
epatował.

II – Skąd wiesz o tym, czyżby cię 
całował? 

K – Czy któraś z pań jeszcze o coś 
prosi? 
(pytanie pozostało bez 
odpowiedzi).

III – A inni? 
I – Drugi zawsze zabiegany,  

gospodarz,  
ma plany, 
dba przy tym i o miejską kasę.

III – Kasa kasą, ale czy ma klasę? 
II – Są jeszcze inni…
III – Jeden od oświaty. 
I – Od edukacji, złotko,  

widzisz, takie czasy,  
teraz nie oświata, tylko 
edukacja, 
to przecież sprawiła nowa 
demokracja…

 II – Szkoły są, a w nich uczniów 
mało.

I – On ma sprawić,  
żeby się udało w naszych 
szkołach  
tę reformę wdrożyć... 

II – I do kiepskiego interesu dużo 
nie dołożyć. 

III – A jeszcze zarobić, 
ciekawe, czy sztuczka się uda? 

I – Nie wiem. 
Dzieci i młodych nie ma,  
sami emeryci 
i mimo propagandy  
z przyrostu wciąż nici. 

N – Antykoncepcja, choć 
niereklamowana,  
skutecznie przez młodych jest 
praktykowana. 

III – Grzeszni zatem ci młodzi. 
II – Może i grzeszni, ale ich 

obchodzi  
niezależność  
i swoboda wielka, 
dla nich wzorcem pozycja 
syngielka.

 I – Ich nawet zachęty 500+ nie 
skusi.

II – Emeryt jest w odwodzie, 
lecz ten też nie musi! 

N – A wiecie, 
na emerytów stawia miejska 
władza.

I – Stawia i bardzo im dogadza. 
II – Dało im Raczka,  

a Raczek to władza  
emerycka, 
dobrze se poczyna, 
reprezentuje, przemawia, 
plany wielkie snuje…

II – Z nikim nie wojuje.
III – Czy to ten Raczek,  

którego już znamy…
II – Znamy,  

a jak teraz wypadnie,  
wnet się przekonamy. 

III – Takie nowe wcielenie 
czasem ludzi zmienia.

II – Wojował, wojował  
wreszcie wyszedł z cienia.

III – A emeryci są już 
dopieszczeni?

I – Tak to wygląda,  
nie wiem jednak, czy 
zadowoleni.

N – Miasto wpływu nie ma na 
ZUS, 
ile płaci…

I – A ZUS uważa, że emeryci są 
bardzo bogaci,  
na konta im przecież pieniążki 
wpływają,  
a oni bezmyślnie wszystko 
przejadają, 
mają darmowe leki, 
a gdy cierpliwie troszkę 
poczekają, 
to – za darmo, po 8. latach – 
zaćmę usuwają. 

II – Endoprotezę wstawią,  
też po kilku latach, 
nawet z prostatą dziadek 
szansę swą dostanie... 

N – Jeśli grzecznie w kolejce 
– na kilka dni – stanie.

III –Ten facet defetysta (wskazuje 
narratora) 
tak mnie denerwuje,  
kraj cały się rozwija, a on 
kombinuje,  
jakby sukcesy nasze 
pomniejszyć 
i wszystko zohydzić

I – Wieczny malkontent,  
nie ma co się dziwić. 
Pamiętam, jak Gierkowi  
wszyscy pomagali,  
on stał z boku…

III – Ty Gierka pamiętasz, 
to tak dawno było…

I – Nie pamiętam, w domu się 
mówiło...

III – O emerytach? 
I – Nie, o młodych raczej, 

wszyscy się łudzili, że będzie 
inaczej... 

III – I jak się skończyło? 
I – W szkole nie uczyli?
III – Mnie wtedy nie było, 

chorowałam właśnie.
II – Nie macie o czym mówić 

– niech to piorun trzaśnie – 
spójrz na tego pana,  
jego postać znana,  
kogoś przypomina.

III – Mnie proboszcza mego, 
też tęgawy, zgarbiony, 
jeszcze sepleni – słowem, do 
niczego.  
Był młody wikary, 
proboszcz go sekował, 
a potem skutecznie  
gdzieś przed nami schował.

II – Widziałam uroczą emerytów 
parę.

I – ?
III –?  

No mów proszę...
II – Czyściutcy, syci i zadbani 

byli.
Ciąg dalszy na str. 3
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Wznawiają śledztwo 

Brutalny mord po ośmiu latach
Dokończenie ze str. 1

Wydawać by się mogło, 
że mężczyzna z tą sprawą 
nie miał nic wspólnego. 
Jednak - ku zaskoczeniu 
śledczych - podczas prze-
słuchania w komendzie, 
przyznał się do zabójstwa 
dziewczyny. Kamilę znał z 
podwórka. Twierdził, że 
szedł za nią, by ukraść jej 
torebkę. Na głowie miał 
kaptur, ale gdy zaatakował, 

dziewczyna rozpoznała go. 
Wtedy - jak mówił - zacią-
gnął kobietę pod most i za-
dał kilka ciosów nożem. 
Później, w prokuraturze, 
Norbert B. odwołał zezna-
nia twierdząc, że policjanci 
sugerowali mu odpowiedzi. 
W śledztwie użyto nawet 
wykrywacza kłamstw, ba-
dano też ślady DNA. Nieste-
ty, nie udało się zebrać ta-
kich dowodów, by sporzą-

dzić akt oskarżenia o zabój-
stwo. Norbert B. został ska-
zany w 2009 roku na cztery 
lata za inne rozboje. W 
2010 roku prokuratura 
umorzyła śledztwo w spra-
wie śmierci Kamili z powo-
du niewykrycia sprawców. 
Od tej decyzji odwołała się 
do sądu matka dziewczyny. 
Sąd przyznał rację proku-
raturze. Pani Krystyna 
chciała wnieść do sądu pry-

watny akt oskarżenia prze-
ciwko B. Niestety nie mogła 
tego zrobić, gdyż sąd utrzy-
mał w mocy umorzenie pro-
kuratorskie. Do tej pory czę-
stochowianie przychodzą 
pod most i palą znicze, pa-
miętają o tej zbrodni, a ta 
wciąż jest niewyjaśniona. Te-
raz – po ośmiu latach od za-
bójstwa – sprawą mają zająć 
się policjanci z Archiwum X.

kg

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 

2016/2017
Dokończenie ze str. 2

I – Bo oni dzięki miastu na basen chodzili, 
mogli popływać ...

 II – Wiesz przecież, nie wszyscy pływają.
III – To po co pływającym miejsca zabierają.
I – Ci, co nie pływają po płyciźnie brodzą, 

a jak miasto funduje – biorą, choć nie chodzą.
III –Jeszcze się przeziębią, a potem chorują.
II – Lecz do seniorady już się wykurują. 
N – Mogą też iść do kina 

na seans ulgowy, 
lub na jakieś warsztaty …

III – O, tych nie brakuje, chodzi tam sąsiadka, 
nauczyła się wypiekać bardzo dobre ciastka.

II – Moje sąsiadka po warsztatach kije zakupiła,  
lecz po pierwszej lekcji już zdanie zmieniła  
i astronomii bez reszty czas swój poświeciła.

I – Widzę, 
że miasto emerytom chce przychylić nieba.

N – Bo im się należy...
II – Szwagier opowiadał, 

że u niego w bloku,  
dziadek spadochron kupił 
i po pierwszym skoku  
już do szpitala trafił.

N – Widać lądować miękko 
dziadek nie potrafił...

II – My tu sobie w ciepełku beztrosko gadamy,  
a o miejskich problemach wręcz zapominamy.

III – Tak ciekawie było.
I – A tobie co nowego teraz się przyśniło?
II – Miejska rada, 

o niej nie wspomnieć dzisiaj nie wypada.
I – Tak sądzisz, czy masz doświadczenia?
II –Nie, tylko wyrzuty sumienia, 

że ich pomijamy  
i ani słowem tu nie wspominamy. 
Ja wiem tyle, że przewodniczący,  
to taki doktor Judym, 
chorych wciąż leczący. 

III – A ja w nim widzę inną postać znaną, 
profesor Wilczur, 
przyznaję, troszkę zapomnianą…

II – Och, pamiętam, 
profesora los bardzo mnie wzruszył…

I – Powiedz, 
co go łączy z tym przewodniczącym?

III – Nie wiem, ot tak powiedziałam 
i przyznaję,  
że się nad tym nie zastanawiałam.

Ciąg dalszy na str. 4

O włos od tragedii

Cichy zabójca znów w akcji
Dokończenie ze str. 1

Czad nazywany cichym 
zabójcą, to bezwonny gaz. 
W Polsce każdego roku, 
z powodu zatrucia tlen-
kiem węgla pochodzącym 
z gazowych grzejników 
wody przepływowej, umie-
ra ok. 100 osób, a kilka 
razy więcej ulega zatruciu 
wymagającemu hospitali-
zacji. 

Cichy zabójca – tlenek 
węgla – jest gazem bez-
barwnym i bezwonnym. Co 
ważne jest także nieco lżej-
szy od powietrza, co powo-
duje, że łatwo się z nim 
miesza i w nim rozprze-
strzenia. Zazwyczaj ataku-
je we śnie, doprowadzając 
do śmierci.

Potencjalne źródła cza-

du w pomieszczeniach 
mieszkalnych to kominki, 
gazowe podgrzewacze wo-
dy, piece węglowe, gazowe 
lub olejowe i kuchnie gazo-
we. 

Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, 
że tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym dla czło-
wieka. Dostaje się do orga-
nizmu przez układ odde-
chowy, a następnie jest 
wchłaniany do krwioobie-
gu. Uniemożliwia prawi-
dłowe rozprowadzanie tle-
nu we krwi i powoduje 
uszkodzenia mózgu oraz 
innych narządów we-
wnętrznych. Po 6-7 minu-
tach przebywania w po-
mieszczeniu, w którym stę-
żenie CO wynosi ok. 70% 

doprowadza do nieodwra-
calnych zmian w organi-
zmie, a po 20 minutach 
następuje zgon. Jednak 
przy większej ilości CO 
w pomieszczeniach za-
mkniętych śmierć może 
nastąpić błyskawicznie, 
już po kilku oddechach, na 
skutek uduszenia w wyni-
ku porażenia ośrodków od-
dychania. Przy wysokich 
stężeniach CO nie wystę-
pują żadne sygnały ostrze-
gawcze (jak bóle głowy, na-
gła słabość itp.) 

Jak zapobiegać?
Przede wszystkim nale-

ży, więc zapewnić możli-
wość stałego dopływu 
świeżego powietrza do pa-
leniska (pieca gazowego, 

kuchenki gazowej, kuchni 
węglowej lub pieca) oraz 
swobodny odpływ spalin. 
Ponadto należy regularnie 
sprawdzać prawidłowość 
działania urządzeń mogą-
cych być źródłem tlenku 
węgla, szczelność we-
wnętrznych instalacji ga-
zowych, przewodów komi-
nowych i wentylacyjnych 
oraz kanałów nawiewnych. 

Dodatkowo w trosce 
o nasze bezpieczeństwo 
można zamontować w do-
mu specjalne czujniki, któ-
re ostrzegą nas przed za-
grożeniem. Koszt takich 
urządzeń jest niewspół-
miernie niski do korzyści, 
jakie zapewnia zastosowa-
nie tego typu urządzeń.

kg

Lubliniec

Tragiczny wypadek na placu budowy
W Ligocie Woźnickiej na 

terenie budowy autostra-
dy – w pobliżu rozlewiska 
– przewróciła się ładowar-
ka teleskopowa. 29-letnie-
go operatora maszyny nie 
udało się uratować.

Do zdarzenia doszło we 
wtorek na terenie budowy 

autostrady. Z dotychczaso-
wych ustaleń wynika, że 
przed 13.00, jadący samo-
chodem jeden z pracowni-
ków budowlanych, w odle-
głości kilkuset metrów od 
głównej drogi, zauważył 
przewróconą w rozlewisku 
wodnym ładowarkę tele-
skopową. Kabina maszyny 

była całkowicie zanurzona 
w wodzie. 

Znajdujący się w pobliżu 
pracownicy natychmiast 
przystąpili do akcji ratun-
kowej, a na miejsce wezwa-
no karetkę pogotowia. Nie-
stety, wysiłki ratujących nie 
przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. 

Przybyły na miejsce le-
karz stwierdził zgon 29-let-
niego operatora maszyny. 
Przyczyny śmierci mężczy-
zny wyjaśni sekcja zwłok. 
Na miejscu zdarzenia obec-
ny był prokurator oraz 
przedstawiciel Okręgowego 
Inspektoratu Pracy.

kg
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Po śmierci gwiazdora

Charytatywna działalność 
George’a Michaela

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 

2016/2017
Dokończenie ze str. 3

N – Wilczur ofiarą losu, 
chociaż z happy endem.

I – A nasz przewodniczący,  
choć atakowany, 
to nie był przez los amnezją 
karany,  
przeciwnie,  
moc okazał, 
kiedy przewodniczy,  
to z jego zdaniem nawet 
prezydent się liczy.

II – Uśmiechał się, 
gdy kwiatki z wdziękiem 
wręczał nagrodzonym…

III – A elektorat jest zadowolony?
K – Przyniosłam rogaliki,  

to prezent, 
firmowe, 
prosto z pieca 
– czy nie odlotowe?

N – Czy mogę chociaż 
spróbować jednego?

I – Prosimy,  
niech pan siądzie z na na 
czwartego.

III – Oczywiście, 
milej z mężczyznami!

N – Panie mi pochlebiają,  
wspaniale się czuję 
i od mojej firmy drinki wam 
funduję.

II – A co to za firma?
N – Taka partia nowa,  

no, może nie najnowsza,  
trochę odnowiona, 
lifting przeszła.

III – Tak, jak pana żona...
I – Nie obrażaj pana.
N – Zatem zna pani moją 

połowicę?
III – Znam, znam 

i bardzo się szczycę tą 
znajomością.

II – O kogo chodzi, zdradź nam 
tajemnicę.

K (Przynosi 4 szklanki 
z zawartością) 
 – Proszę, 
proszę bardzo, 
toż to „napój bogów”…

III – Wygląda nie bardzo…
K – Za to smak, wyborny...
N – I wchodzi do głowy…
I – I jak każdy trunek jest nie 

bardzo zdrowy...
N – Za to wyostrza dowcip, 

poprawia krążenie.
II – Wpływa na ciśnienie?
III – Nie tylko na ciśnienie, ale 

i sumienie.
N – Szczególnie drugiego dnia 

rano,  
gdy trudno sobie 
przypomnieć to, co 
wyrabiano…

I – Jak skromna i szczera, 
myślałby kto, że niewinność 
sama, 
a takie zachowanie to po 
prostu dramat.

N – Drogie panie, po co te 
tematy, 
pamiętam dobrze, jak przed 
wielu laty…

I – Daj pan spokój,  
nieważne, jak tu kiedyś było, 
ważne, co ostatnio nam się 
przytrafiło.

Ciąg dalszy na str. 5

Nie przegap!

Te zmiany czekają 
nas w 2017

Po śmierci brytyjskiego mu-
zyka na jaw wychodzą kolejne 
fakty świadczące o jego impo-
nującej działalności charyta-
tywnej. Zmarły 25 grudnia, je-
den z najbogatszych Brytyj-
czyków, chętnie dzielił się 
swoimi pieniędzmi oraz ser-
cem z potrzebującymi. 

O autorze hitu „Last Christ-
mas” pisano najczęściej w kon-
tekście kolejnego nadużycia nar-
kotyków, samochodowych stłu-
czek czy też kolejnych partnerów. 
Po śmierci muzyka okazało się 
jednak, że miał on jeden sekret, 
którym za życia nie podzielił się 
z szerszą publicznością ani razu. 

Mowa o jego działalności do-
broczynnej. George Michael 
chętnie wspierał instytucje oraz 
prywatne osoby potrzebujące 
pomocy. Dla przykładu przez 
wiele lat pracował jako wolonta-
riusz w schronisku dla bezdom-
nych. Aby uniknąć rozgłosu na 
ten temat prosił wolontariuszy, 
aby zachowali to w tajemnicy. 
Jedna z pomagających w schro-
nisku kobiet opowiedziała o tym 
fakcie dopiero po jego śmierci. 

Fani przypomnieli również sy-
tuację, w której George Michael 
pomógł potrzebującej kobiecie. 
Sytuacja miała miejsce w jednej 
z restauracji, gdzie wokalista za-
uważył płaczącą kobietę. Okaza-
ło się, że rozpaczała ona nad 
swoimi długami. Gwiazdor po-
prosił kelnerkę, by ta przekazała 
potrzebującej 25 tys. funtów. In-
ny przykład? Jako zwolennik in 
vitro, George Michael przezna-
czył 15 tysięcy funtów na zabieg 
sztucznego zapłodnienia, kobie-
cie, która ogłosiła w jednym 
z programów telewizyjnych 
zbiórkę na ten właśnie cel.

ad

Dokończenie ze str. 1
Waloryzacja emerytur  

– minimum tysiąc złotych 
dla każdego 

W marcu 2017 r. emerytów 
i rencistów czeka  kolejna walo-
ryzacja świadczeń. Powody do 
zadowolenia mogą mieć przede 
wszystkim pobierający minimal-
ne emerytury. Ich świadczenia 
od marca przyszłego roku wy-
niosą równo tysiąc złotych (poło-
wę minimalnego wynagrodze-
nia). Pozostali emeryci nie zy-
skają zbyt wiele. Żeby ZUS nie 
skarżył się, że koszt wysyłki de-
cyzji o waloryzacji jest wyższy 
niż samo zwiększenie świad-
czeń, uchwalono, że podwyżka 
nie może być mniejsza niż 10 zł.

Nowelizacja ustawy o VAT
Nowela, która wchodzi w życie 

wraz z 2017 ma zmniejszyć lukę 
podatkową o 2 pkt proc., czyli o 
3,4 mld zł. W tym celu rozszerzo-
ne zostanie stosowanie tzw. me-
chanizmu odwróconego obciąże-
nia (gdy nabywca, a nie dostawca 
rozlicza VAT) na transakcje, któ-
rych przedmiotem będą m.in. 
określone usługi budowlane.

Oznacza to, że od 1 stycznia 
polscy i zagraniczni podwyko-
nawcy usług budowlanych będą 
wystawiać faktury bez VAT. Ten 
zostanie rozliczony przez nabyw-
cę, który nie będzie mógł odliczyć 
błędnie wykazanego podatku na-
liczonego.

Nowela ustawy o VAT zmienia 
również zasady dokonywania 
zwrotu VAT. W przyszłym roku 
przedsiębiorcy, po spełnieniu 
określonych w ustawie warun-

ków, otrzymają zwrot w przyspie-
szonym terminie 25 dni.

Ograniczono również stosowa-
nie kwartalnych rozliczeń VAT. 
Podatnicy składający takie dekla-
racje będą musieli zmienić proce-
dury rozliczania podatku.

Nadal z tej formy rozliczeń bę-
dą mogły korzystać tylko małe 
przedsiębiorstwa, tj. podatnicy 
podatku VAT, u których wartość 
sprzedaży nie przekroczyła 1,2 
mln euro w poprzednim roku po-
datkowym.

Od 2017 roku część podatni-
ków będzie musiała składać de-
klaracje podatkowe w formie 
elektronicznej. 

Obniżka CIT
Przyszły rok przyniesie również 

zmiany w CIT dla małych podat-
ników. Od 1 stycznia 2017 r. da-
nina ta płacona przez małych 
przedsiębiorców zostanie obniżo-
na z 19 do 15 proc.

Zgodnie z nowymi przepisami 
zmniejszoną stawkę podatkową 
płacić będą firmy, których roczny 
obrót nie przekracza 1,2 mln eu-
ro. Rozwiązanie to będzie również 
dotyczyć podatników rozpoczy-
nających działalność. Preferen-
cyjną stawką podatku nie zosta-
ną objęte podatkowe grupy kapi-
tałowe

Według szacunków - z obniżo-
nej - 15 proc. stawki podatku do-
chodowego od osób prawnych bę-
dzie mogło skorzystać ok. 90 
proc. podatników CIT, czyli bli-
sko 400 tys. firm. 

Nowe progi kwoty wolnej od 
podatku

W 2017 kwota wolna wynie-
sie 6600 zł rocznie. Oznacza to, 
że osoby zarabiające w skali ro-
ku dokładnie tyle lub mniej, nie 
zapłacą podatku dochodowego.

Dla zarabiających rocznie po-
nad 11 000 zł, ale mniej niż 85 
528 zł – czyli dla większości po-
datników – nie zmieni się nic. 
Kwota wolna nadal będzie wy-
nosiła 3091 zł.

Za to w przypadku tych, któ-
rzy zarabiają powyżej 85 528 zł, 
kwota zmniejszająca podatek 
będzie się stopniowo kurczyć. 
Najmocniej stracą najbogatsi. 
Przy dochodach powyżej 127 
tys. kwota wolna zniknie całko-
wicie.

Oprac. ad

Zabrał ojcu samochód

16-latek  
za kierownicą

Policjanci z Myszkowa za-
trzymali 16-latka, który za-
brał ojcu samochód, spowodo-
wał kolizję i uciekł z miejsca 
zdarzenia. O jego dalszym lo-
sie zadecyduje sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło na ulicy 
Kościuszki w Myszkowie. Oficer 
dyżurny przyjął informację, że 
kierujący passatem najechał na 
zaparkowanego peugeota, a na-
stępnie uciekł. Po krótkim czasie 
do komendy zgłosił się 16-letni 
mieszkaniec Gniazdowa wraz ze 
swoim ojcem. Nastolatek przy-

znał się, że to on spowodował ko-
lizję. Z relacji nieletniego wyni-
kało, że wykorzystał okazję, że 
ojciec wysiadł z samochodu i po-
zostawił kluczyki wewnątrz po-
jazdu. Jak ustalili stróże prawa,  
16-latek  zabrał samochód, bo... 
chciał spotkać się z kolegami. 
Podczas jazdy nie zapanował 
nad pojazdem i wjechał w prawi-
dłowo zaparkowanego peugeota. 
W obawie przed dalszymi konse-
kwencjami uciekł. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd ro-
dzinny.   kg
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25. Finał WOŚP

Odliczamy do wspólnego grania
25. Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy co-
raz bliżej. 15 stycznia całą 
Polskę kolejny raz zaleje fa-
la czerwonych serduszek. 
W częstochowskim sztabie 
trwa dopinanie szczegółów 
związanych z organizacją te-
go wyjątkowego wydarzenia.

„Dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci  na oddziałach ogól-
nopediatrycznych  oraz dla za-
pewnienia  godnej opieki me-
dycznej seniorom” - tak brzmi 
hasło tegorocznej edycji WOŚP. 
- 25 lat grania Orkiestry to po-
ważna część historii Polski. 
Przez ten okres pomogliśmy 
praktycznie każdemu szpitalo-
wi w naszym kraju – zaznacza 
Jerzy Owsiak, prezes zarządu 
Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. – To, że 
Orkiestra działa i to z tak dużą 
skutecznością, to oczywiście za-
sługa wszystkich darczyńców, 
to efekt każdego grosza wrzuco-
nego do puszki. Nie boję się 
użyć stwierdzenia, że Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
to wspólne dobro wszystkich 
Polaków, także   tych mieszka-
jących za granicą, bo przecież 
wiele sztabów gra także na ob-
czyźnie – podkreśla.

Pediatria już po raz kolejny 
będzie głównym tematem Fina-
łu. Do tej pory na jej rzecz  Or-

kiestra grała podczas 11, 12 
i 24 finału. - To przerażające jak 
pediatria w Polsce wciąż jest za-
niedbana. Mimo ogromnej po-
mocy   ze strony Orkiestry, na-
dal na tych oddziałach brakuje 
elementarnego wyposażenia. 
Łóżeczka, które stoją w szpita-
lach w wielu przypadkach nie 
spełniają norm bezpieczeństwa, 
a na salach szpitalnych można 
by z powodzeniem kręcić filmy 
w rzeczywistości lat 60-tych bez 
budowania scenografii. –  mówi 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Te-
resa Jackowska, konsultant 
krajowy   w dziedzinie pediatrii.  
Należy przy tym pamiętać, że 

oddziały pediatryczne są prze-
widziane dla pacjentów od 0 do 
18 roku życia, tym samym po-
trzeba trzech różnych rodzajów 
długości łóżek. – Lekarze w an-
kietach, które przeprowadzili-
śmy na oddziałach, prosili tak-
że o nowe pulsoksymetry, kar-
diomonitory czy ciśnieniomie-
rze. W opłakanym stanie są 
także stanowiska w gabine-
tach zabiegowych. Są oczywi-
ście oddziały, które mogą słu-
żyć jako przykład – wyremon-
towane i nowocześnie wyposa-
żone, a tych na szczęście jest 
coraz więcej – dodaje prof. Jac-
kowska.

Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy nie za-
pomina również o seniorach. 
To właśnie dzięki zakupom 
w ramach ostatnich 4 Fina-
łów stan polskiej geriatrii 
znacznie się poprawił, jed-
nak wciąż jest jeszcze dużo 
do zrobienia.

W częstochowskim sztabie 
trwa dopinanie szczegółów 
związanych z organizacją tego 
wyjątkowego wydarzenia.  Ser-
ce Orkiestry w naszym mieście 
tradycyjnie zabije na placu 
Biegańskiego. Oczywiście nie 
zabraknie najróżniejszych 
atrakcji. Każdy, kto tylko czu-
je w swoich nogach choć odro-
binę chęci i zapału do rozru-
szania kości, ścięgien i sta-
wów, może stawić się na star-
cie Częstochowskiego Biegu 
„Policz się z cukrzycą”. To 
świetna okazja do zadbania 
o swoją kondycję fizyczną 
w bezstresowej atmosferze – 
tutaj każdy jest zwycięzcą, 
a bieg jest symbolicznym wy-
darzeniem. W naszym mieście 
odbędą się również najróżniej-
sze licytacje. Jak na Wielką 
Orkiestrę przystało w tym wy-
jątkowym dniu nie może za-
braknąć muzyki. Gwiazdą te-
gorocznego Finału będzie ze-
spół  FEEL, który zagra tuż po 
„Światełku do nieba”.

kg
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II – Ostania kolejka dosyć mocna 
była,  
obawiam się, czy nam 
myślenia troszkę nie zmąciła.

III – Wiecie dziewczyny, że na 
rynku byłam, 
bite 3 godziny,  
tam się napatrzyłam, 
towarów jest tyle, jak 
w markecie jakim.

II – Podobno kupić można tam 
żywe prosiaki. 

III – Może, nie sprawdziłam, 
ale wiele rzeczy kupiłam, 
a ile ciuchów, moda dla 
każdego  
i okulary, 
i jeszcze do tego... 

II – A jest okulista?
I – Ty pewnie byś chciała,  

żeby i dentystka też tam 
przyjmowała… 

N – Połowę rynku żelastwo 
zajmuje, 
znam takiego pana, który tam 
się czuje,  
jak ryba w wodzie. 

II – A karpie sprzedają?
III – Oczywiście! I na miejscu 

zaraz oprawiają. 
Można też kupić drzewa oraz 
kwiaty.

N – Są tacy, co kupują części do 
armaty. 

K (Zjawia się kelnerka) 
– Może jeszcze drinka? 
Nie,  
szkoda, 
a kieliszek winka?

III – Koniec z drinkami, wino 
mąci w głowie, 
jak wrócę na bani, to co mój 
chłop powie?

I – Powiesz, że wspólnie myśmy 
pracowały  
i wiele miejskich problemów 
prawie rozwiązały.

II – O jednym ani słowa dzisiaj 
nie słyszałam, 
choć przecież w wyobraźni 
tutaj go widziałam. 

I – Kogo?
II – Tego przystojniaka 

z wydziału kultury. 
III – Tego, który… 

Tego, co w Alejach imprezy 
firmuje  
i jeszcze w wolnych chwilach 
sportem się zajmuje.

II – Tak, tak, do tego czasem 
pisze książki, 
wolnego czasu nie ma, same 
obowiązki.

I – Zostaw zatem marzenia o tym 
przystojniaku,  
tylu innych masz wokół, 
chłopak przy chłopaku.

II – W teatrze, w filharmonii, 
także w Gaude Mater.

III – Przyznaję, fajne chłopy…
 I – A gdzie są kobiety?
N – No, tych jest niewiele, 

tak już jest, niestety. 
II – Jedna w miejskiej Galerii się 

realizuje,  
wystawia, wystawia…

Ciąg dalszy na str. 6

Przez trzy dni leżał na podłodze

Nie był w stanie wezwać pomocy
W drugi dzień świąt, 

mieszkaniec Herbów za-
niepokojony nieobecno-
ścią sąsiada i odgłosami 
dochodzącymi z jego 
mieszkania, poprosił o in-
terwencję lublinieckich 
policjantów. Jak się oka-
zało, mężczyzna przez 
trzy dni leżał na podłodze 
w swoim mieszkaniu. Nie 
był w stanie sam wezwać 
pomocy.

26 grudnia po godzinie 
21.00 z dyżurnym lubliniec-

kiej komendy skontaktował 
się mieszkaniec Herbów. Męż-
czyzna od trzech dni nie wi-
dział swojego sąsiada. Zanie-
pokoiły go również odgłosy do-
chodzące z jego mieszkania. 

Pod wskazany adres na-
tychmiast wyruszył policyjny 
patrol. Początkowo na puka-
nie do drzwi nikt nie odpo-
wiadał. Po kolejnej próbie 
nawiązania kontaktu, będą-
cy w środku mężczyzna po-
wiedział, że leży na ziemi 
i nie jest w stanie otworzyć. 
Policjanci wybili szybę 

w drzwiach balkonowych 
i po wejściu do mieszkania 
zastali leżącego na podłodze 
mężczyznę. 

65-latek poinformował, że 
3 dni wcześniej poczuł gwał-
towny ból w klatce piersio-
wej, przewrócił się i nie był 
w stanie wezwać pomocy. Na 
miejsce natychmiast wezwa-
no pogotowie ratunkowe, 
które przetransportowało 
chorego do szpitala. Dzięki 
interwencji sąsiada pomoc 
nadeszła na czas.

kg

W bazylice  
na Jasnej Górze

Wspólne 
kolędowanie 

z Antkiem 
Smykiewiczem
Jeden z najciekawszych głosów mło-

dego pokolenia – Antek Smykiewicz – 
pojawi się wkrótce w naszym mieście. 
W niedzielę, 8 stycznia, w bazylice ja-
snogórskiej weźmie udział w mszy świę-
tej, a później zaprosi na wspólne kolę-
dowanie. 

– Nie ma większej radości od tej, że z mi-
łości do człowieka na świat przychodzi Bóg. 
Rodzi się miłość. Chcemy więc przedłużyć 
ten czas świętowania uroczystości Bożego 
Narodzenia poprzez wspólne kolędowanie – 
zachęca Katolickie Radio Fiat, organizator 
wydarzenia.

Młody artysta 6 stycznia pojawi się 
w Mstowie i w Wieluniu, 7 stycznia 
w Kłobucku i Zawierciu, a 8 stycznia 
w Radomsku oraz właśnie w Częstocho-
wie. Na Jasnej Górze kolędowanie roz-
pocznie się od wspólnej eucharystii, któ-
rą zaplanowano na godzinę 11.00. Tuż 
po niej rozpocznie się koncert kolęd.

  kg

„Rozmowa z …”

Z. Sowiński – fotografia i film
Ostatnim w 2016 roku 

bohaterem „Rozmów 
z …” Zbisława Janikow-
skiego w gościnnych pro-
gach Ośrodka Promocji 
Kultury „Gaude Mater” 
był Zdzisław Sowiński – 
fotografik, filmowiec 
i dziennikarz, od lat za-
trudniony w częstochow-
skiej redakcji TVP p Od-
dział w Katowicach. Było 
to niezwykłe spotkanie 
z osobą, która udowodni-
ła, że mimo przeciwności 
można zrealizować mło-
dzieńcze marzenia.

Jego droga do łódzkiej 
„filmówki” wiodła przez 
Techniczne Zakłady Na-
ukowe Górnictwa Rud 
w Częstochowie, gdzie za-
interesował się fotografią, 
która później zdetermino-
wała jego przyszłość. Tutaj 

właśnie rozpoczęła się jego 
wielka przygoda związana 
z fotografią i filmem – dzie-
dzinami, które stały się pa-
sją, a nawet sensem jego 
życia.

Ze swadą opowiadał o la-
tach studenckich oraz póź-
niejszej pracy zawodowej, 
o swoich przyjaźniach np. 
z kompozytorem Wojcie-
chem Kilarem, któremu po-
święcił kilka wystaw foto-
graficznych, także filmów. – 
Zdobyć zaufanie tego wspa-
niałego kompozytora, który 
był wielkim samotnikiem, 
było czymś niezwykłym. 
Zwłaszcza po śmierci jego 
żony Basi drzwi do domu 
Wojtka były dla mnie za-
wsze otwarte – wspominał 
Z. Sowiński. Mówił też 
o swoich fascynacjach twór-
czych. Jedną z nich był ma-
larz Władysław Strzemiński 

(bohater ostatniego filmu 
Andrzeja Wajdy „Powido-
ki”), któremu poświęcił cykl 
specyficznych pod wzglę-
dem formy zdjęć, równie 
oryginalnych jak twórczość 
samego Strzemińskiego.

Swoją twórczość filmową 
Z. Sowiński związał głównie 
z tematyką jasnogórską. 
Jeden z jego obrazów, zre-
alizowany z okazji jubile-
uszu 350-lecia obrony Ja-
snej Góry (cudowne ocale-
nie klasztoru w 1655 roku 
w czasie potopu szwedzkie-
go) zaprezentowano pod-
czas spotkania. Za ważny 
w swoim dorobku uznaje 
film o pracy i życiu misjo-
narzy w Brazylii, o czym 
zresztą również ciekawie 
opowiadał (jeden z misjona-
rzy „zarządzał” np. parafią 
obszarowo równą Polsce).

DF

Antek Smykiewicz - wokalista, kompo-
zytor, autor tekstów. Karierę rozpoczął 
w 2010 r. jako wokalista w zespole 
Ściana Wschodnia, którego był również 
współzałożycielem. W tym samym roku 
wygrał ogólnopolski festiwal karaoke. 
W 2011 r. zajął 2. miejsce w The Voice 
of Poland. Piosenką „Pomimo burz”, 
z którą wystąpił w Opolu, podbił rynek 
muzyczny i serca fanów. Jego de-
biutancka płyta „Nasz Film” uzyskała 
status Złotej Płyty. Właśnie ukazała się 
wyjątkowa reedycja tego albumu 
w wersji Deluxe.   



U nas w RE:ymoncie

Sezon   II. Odcinek III pt.: 

„Jesień / zima”
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N – I kwiatki hoduje.  
? (ogólne zdziwienie)

N – Od ulicy galerię nimi 
obsadziła  
i szare otoczenie w ogród 
zamieniła.

III – A co wystawia?
I – Idź tam, 

a zobaczysz sama, 
jak tam współczesna sztuka 
jest eksponowana.

II – Słyszałam. 
Nowe muzeum.

I – Raczej trochę stare, 
numer 2 nazwane,  
ażeby dać wiarę  
ciągłości.

III –I ludzie przychodzą?
II – Więcej, wprost się tłoczą…
III – A to muzeum, kto mu 

patronuje?
I – Mistrza Beksińskiego tam się 

eksponuje.
III – Dlaczego numer 2?
I – Co komu do tego,  

tak pomyślano i tak 
wykonano, 
i sponsorów akcept na to 
uzyskano.

III – A miejskie muzeum? 
II – Rok za rokiem mija, 

a ono żywiołowo dalej się 
rozwija, 
powstaje nowy dział 
Częstochowiana, 
w nim czołowa postać,  
dobrze wszystkim znana.

III – Wszak to Muniek, 
w „Sienkiewiczu”był on 
w mojej klasie.

N – Tak się tworzy historię, 
inaczej nie da się.

III – A ten szczupły, wysoki?
I –Powiedzmy chudawy, 

to Juliusz, muzeum chluba, 
na drodze do sławy,  
on zbiera wszystko 
i kolekcjonuje, 
potem jedna pani to 
zaszufladkuje  
i już gotowa jest historia 
miasta.

II – A zbiór tych białych kruków 
ciągle się rozrasta. 

N – Ludzie przynoszą zdjęcia 
i różne szpargały, 
a z nich wkrótce się zrodzi 
obraz doskonały, 
z zapomnienia wyjdą ci, co 
tutaj żyli, 
ci, co naszego miasta historię 
tworzyli.

III – A co z cmentarzami, 
czy dalej je bada? 

I – On za cmentarzami  
po prostu przepada  
i jego wielkie dzieło  
ciągle się rozrasta...

N – Zmieńmy temat, 
koniec, kropka, basta!

I – Pozwól skończyć,  
grób znalazł…

N – Zaglądał do niego?
I – Wystarczy, że namierzył tam 

pochowanego,  
skąd był, co robił i jak 
skończył życie.

Ciąg dalszy na str. 7
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Witaj drogi czytelniku!
  
Grudzień. Gdy piszę te słowa to 

za oknem pada śnieg. Kasztan 
reymontowski pewnie   chciałby   
już być otulony białym puchem, 
ale w naszym obecnym klimacie 
nie jest to do końca możliwe.

Jestem Ci winna Czytelniku re-
lację z Tygodnia Lokalnych Branż 
Zawodowych, o których wspo-
mniałam jednie w poprzednim od-
cinku.

Byłam, widziałam i mogę to na 
spokojnie opisać.

Nasze stoisko wyróżniało się 
spośród innych. Udekorowane zo-
stało tkaninami z „Polontexu”.

Centralne miejsce zajmowała 
kanapa – narożnik dla odmiany 
z „Presmebla”. To na niej odbywa-
ły się koleżeńskie pogaduchy tych, 
którzy już chodzą do „Reymonta” 
z tymi, którzy zamierzają do nich 
dołączyć, czyli gimnazjalistami. 
Był też kącik fryzjerski i krawiecki. 
Furorę robiły warkoczyki zaplata-
ne przez nasze szkolne fryzjerki 
z wykorzystaniem kolorowych 
sznurków z „Polontexu”.

Stoisko utrzymane było w mod-
nych szarościach.

Pokazaliśmy gimnazjalistom 
śpiewająco krótką scenkę, w której 
wykorzystane zostały zawody 
obecne w „Reymoncie” Brawa 
gimnazjalistów były jak najbar-

dziej zasłużone.

Na targach miał też swoją pre-
mierę nasz kalendarz dla „Presme-
bla”.

Ten piękny kalendarz będzie też 
naszą reklamą.

Na naszej stronie internetowej 
ukazało się nareszcie zdjęcie Zu-
zanny z klasy IV A z modnym war-
szawskim projektantem Łuka-
szem Jemiołem.

Przypomnę, że panu Jemiołowi 
bardzo spodobała się sukienka 
projektu Zuzanny podczas ubie-
głorocznego „RE:ymonta przed-
siębiorczego” i zaprosił Zuzannę 
do Warszawy na warsztaty pro-
jektowania do swojego atelier.

A propos sukienek
Jak co roku o tej porze mają 

miejsce pierwsze przymiarki do 
naszej szkolnej kolekcji , która bę-

dzie pokazana podczas kolejnej 
edycji „RE: ymonta przedsiębior-
czego” w marcu.

Podejrzałam. Zdaje się , że w ro-
li głównej wystąpi kratka.

Zapewne i ty Czytelniku masz 
czasem ochotę wyrwać się gdzieś 

dalej niż do szkoły

Kierowani tą potrzebą pojecha-
liśmy 14 grudnia na wycieczkę do 
Warszawy.

Uczniowie   zwiedzili: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Cen-
trum Naukowe Kopernik oraz Sta-
rówkę, która wyglądała bajkowo 

w świątecznych dekoracjach.
Było zarąbiście (jak się wyraziła 

jedna z uczestniczek). Zarąbiście = 
fajnie.

Do tradycji naszej szkoły należy 
szkolne kolędowanie

I tak 19 grudnia odbył się kon-
cert kolęd i piosenek świątecz-

nych. Nie jest to konkurs, ale każ-
dy się stara.

Najważniejszy jest pomysł   na 
wykonanie piosenki czy kolędy, 
a uczniowska wyobraźnia nie zna 
granic.

My nauczyciele śpiewamy   jako 

ostatni. Tradycyjnie jak na grono 
profesorskie przystało.

Tak się w tym roku złożyło , że 
koncert był w dniu imienin pana 
dyrektora Dariusza Zająca.

Koncert zakończył się chóral-
nym „Sto lat” dla Solenizanta.

Spotkamy się już w Nowym Ro-
ku 2017. :)

Profesorka



12 grudnia VIII LO Samorządowe uczestniczyło w podsumowa-
niu trzeciej edycji  zbiórki artykułów na rzecz częstochowskiego 
schroniska oraz organizacji prozwierzęcych działających na te-

renie naszego miasta. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć akcję 
„Charytatywnie dla zwierząt” pod honorowym patronatem pre-
zydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i sprawić świą-
teczne prezenty zwierzakom w naszym mieście.

——— l ———
Mikołajki w VIII LO Samorządowym obfitowały w różne nie-

spodzianki. Jedną z nich był konkurs na niebanalne życzenia 
świąteczne. Młodzież oceniła napisane teksty i wybrała najcie-
kawsze. 

Już niedługo nadejdzie ten piękny czas- święta. 
Boże Narodzenie we Wszystkich obudzi miłość i radość.
Jest to czas rodzinny, pełen ciepła i życzliwości.
Niech choinka błyszczy się i każdego urzeka, 
by kolędy towarzyszyły Wam od rana do nocy.
Niech sąsiedzi wiedzą, że jesteście najgłośniej. 
Błogosławionych i szczęśliwych Świąt oraz wybuchowego 

sylwestra. 
Alicja 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu samych przyjemności.
Awansu zawodowego, byś nie miał pecha żadnego. 
Prezenciku pod choinkę, żebyś miał szczęśliwą minkę.
Żadnej biedy, żadnej nędzy, tysiąca worków pieniędzy. 
Mnóstwo przyjaciół wokół
Szczęśliwego Nowego Roku!
Tobie wszelkie powodzenie. 
I jeszcze jedno - rzuć palenie!

Kamil 

W te Święta życzę Ci radości. 
Żeby Cię odwiedziło dużo gości. 
Żebyś znalazł pod choinką prezenty.
Żebyś w te dni nie był nadęty. 
Żeby barszcz smakował, a karp dużo nie kosztował. 
Żeby kolęd było co niemiara, aż do samego rana. 
Żebyś z Rodziną spędził te wesołe dni, a teraz czekam aż 

życzenia Ty złożysz mi 
Anna 

Już niedługo gwiazdka będzie, 
Z tej okazji ślę Wam wszędzie najpiękniejsze me życzenia, 
Niech Wam dążą do spełnienia. 
Pierwsze, z całej swej mądrości, miejcie wiele przyjemności !
Drugie zaś, moi mili, byście karpiem nakarmili i nie tylko swoje 

brzuszki, ale też inne łakomczuszki.
I po trzecie, jak już wiecie, nie dawajcie się już diecie !
A po czwarte, tak od serca, zamiast czekać na prezenty bądźcie 

trochę tak jak święty. 
Nie czuwajcie pod choinką, tylko bliskim lejcie winko.
Spędźcie z nimi trochę czasu i naróbcie w grom hałasu. 

Adrian 
——— l ———

29 listopada w auli IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. 
Norwida w Częstochowie odbyła się Gala wręczenia Stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017. 
Wśród stypendystów znalazł się uczeń naszego liceum, Kamil 
Bejm z klasy IIIa.  Dyplomy wręczyła Śląska Kurator Oświaty 
Urszula Bauer, która gratulowała licznych osiągnięć wszystkim 
uczniom i życzyła dalszych sukcesów. Społeczność VIII LO Sa-
morządowego dołącza do ciepłych słów pani kurator.  
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II – Zazdroszczę, 
a ten Juliusz chodzi tam 
o świcie, 
czy też inną porą?

N – Co to ma do rzeczy, 
już nerwy mnie biorą  
na takie bezsensowne wasze 
tu gadanie…

III – Hamuj się pacanie. 
Powiedz kochana, 
a co jego żona?

I – Ona chwilami bywa 
przerażona,  
że on jak duch jakiś cmentarz 
penetruje, 
wreszcie upiora znajdzie, 
przez skórę to czuję!

K – U nas na rozstajach taki 
pochowany 
straszy po nocach, chociaż był 
spętany 
łańcuchem...

N – Łańcuch poświęcony?
K – Nie pomaga, to był ateista 

i nie był ochrzczony, 
to teraz straszy...

I – Jakieś zabobony,…
II – Nie straszcie przed nocą…
I – Dosyć z upiorami...
K – Może szanowne panie 

wzmocnią się drinkami?
I – Na razie nie, która jest 

godzinka?
N – O tej porze można jeszcze 

wypić drinka.
II – Powiedz nam pan, 

czy inni szefowie sukcesy też 
mają?

N – Mają,  
lecz się z do nich zbytnio nie 
przyznają.

II – Słyszałam o prywatnym 
muzeum, 
medale, monety.

III – A oryginalne chociaż te 
Manety?

 N – Kobieto, to nie obrazy,  
a bilon – niestety.

III – Monety, czyli wielka kasa! 
Zazdroszczę tym, co takie 
skarby mają.

I – Niektórzy przedziwne hobby 
posiadają.

III – Moja koleżanka solniczki 
zbierała, 
a do potraw wcale soli nie 
dawała.

N – I dało się to zjeść?
III – Ja nie próbowałam, 

sąsiadka tam była,  
zupy spróbowała.

N – I?
III – Nie chciała tej zupy 

więcej, 
mówiła, że zupa do dupy. 

II – Co tam jeszcze jest do 
obejrzenia?

N – Sam szef!
I – No tak, bez wątpienia.
II – Znasz jeszcze innych, co 

także zbierają?
I – Jest taki jeden,  

ten na Kopernika ma swój 
antykwariat.

Ciąg dalszy na str. 8
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6 grudnia 2016 r. w VIII Li-
ceum Ogólnokształcącym Sa-
morządowym w Częstochowie 
miało miejsce wiele zabaw 
związanych z mikołajkami. Jed-
ną z nich było mikołajkowe dyk-
tando. Wzięło w nim udział 18 
uczniów. Przyszło im zmierzyć 
się z dość trudnym tekstem 
zatytułowanym „Wynurzenia 
sfrustrowanego Mikołaja”.

Wielu uczniom sprawił on pro-
blemy, ale  nie Miłoszowi Roten-
gruberowi z klasy II a, który przed-
stawił niemal bezbłędną pracę. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
Ewa Kwapisz z III a, a trzecią loka-
tę zdobyła Anna Bareła z II a.

Dyktando przygotowała 
i przeprowadziła nauczycielka 
języka polskiego, Iwona Skrzyp-
czyk-Gałkowska. Oto tekst, z któ-
rym zmagali się uczniowie:

 
„Wynurzenia sfrustrowanego 

Mikołaja”
W dalekiej Laponii rozpoczęła 

się właśnie, jak rokrocznie zresz-
tą o tej porze, długa noc. Święty 
Mikołaj stanął przy oknie i po-
grążony w zadumie patrzył na 
rozjarzoną feerią barw zorzę po-
larną. Niedługo trzeba szykować 
się do drogi. W stajni chyże reni-
fery niecierpliwie przebierały ko-
pytkami, nie mogąc doczekać się 
podniebnych wojaży. Tymcza-

sem tu, w wielkiej hali, uwijały 
się elfy w zgniłozielonych kape-
lusikach. Muszą przecież spełnić 
świąteczne marzenia  ludzi na 
całym świecie. 

Mikołaj przygładził swe tro-
chę już przerzedzone włosy 
i spojrzał w żarzący się w ko-
minku ogień. Dlaczego nikt 
nigdy nie rozważał kwestii 
prezentu dla niego? Miałby tu 
parę sugestii. Obrzydł mu już 
ten krwistoczerwony kożuch, 
którym zahaczał o każdy komin. 
Byłoby ekscytujące, gdyby mógł 
w zamian założyć kombinezon 
w kolorze lilaróż. Nie pogardził-
by też odświeżaczem powietrza 
o zapachu konwalii lub pelargo-

nii, bo leśne wonie zupełnie mu 
się sprzykrzyły. 

Rozmarzony Mikołaj nieomal-
że zasnął na stojąco, postanowił 
więc dla kurażu przegryźć małe 
co nieco. W obskurnej kuchni 
znalazł tylko sałatkę z jarmużu 
i miąższ dyni. Westchnąwszy 
ciężko, usiadł przy stole i oparł 
znużoną głowę na ręku. Nie wia-
domo, kiedy zmorzył go sen. 

Na podstawie tekstu 
oryginalnego zamieszczonego 

w Internecie: 
www.gk24.pl/wiadomosci/

koszalin/art/4529557,dyktando-
-w-koszalinie-ortograficzny-za-

wrot-glowy

Mikołajkowe dyktando

GRUDZIEŃ w VIII LOS

http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/4529557,dyktando-w-koszalinie-ortograficzny-zawrot-glowy
http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/4529557,dyktando-w-koszalinie-ortograficzny-zawrot-glowy
http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/4529557,dyktando-w-koszalinie-ortograficzny-zawrot-glowy
http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/4529557,dyktando-w-koszalinie-ortograficzny-zawrot-glowy


Rok wolontariatu

 SZOPKA  
NOWOROCZNA 

2016/2017
Dokończenie ze str. 7

III – Co z tego wynika?
I – Że u niego znajdziesz każde 

dzieło drukowane, 
a nawet trafia się i ręcznie 
pisane.

II – Tam nawet kupisz z Koranu 
wersety  
i przepis, jak przyrządzić 
przepyszne kotlety, 
i Boziewicza „Kodeks 
Honorowy”.

III – A jest też o ziółkach, co 
pomogą na silny ból głowy.

II – To ty też tam byłaś?
I – Byłam i wyobraź sobie, że 

tam zakupiłam 
przepisy, jak dobre robić 
konfitury,  
a w nich jest napisane, na co 
owoc który 
pomaga…

III –To powiedz...
I – Kiedy zapomniałam,  

nawet nie wiem, gdzie książkę 
tę schowałam.

II – Dziękuje,  
tak się spodziewałam,  
zresztą bez twojej książki  
wszystko to wiedziałam.

III – A jak on wygląda,  
czy to mól książkowy?

I – Nie, kawał chłopa z niego 
i wygląd ma zdrowy.

II – Wielu sławnych mężów  
żyje w naszym mieście...

N – A o kobietach – przez 
zazdrość – nie pomyślałyście? 

I – Niestety, ma rację, 
zatem i o nich słów kilka 
powiemy.

III – Pytanie, czy w ogóle tym się 
dziś zajmiemy. 

I – Sądzę, że wypada, 
a czy jakieś artystki my 
znamy?

II – Znamy. 
III – Znamy, 

a nawet ich twórczość czasem 
podziwiamy.

N – Spopularyzowały je miejskie 
kalendarze.

III – W zeszłym roku dostałam 
taki jeden w darze.

II – Ładny?
III – Przyznaję, bardzo ładny, 

przy tym przez ładną 
dziewczynę był namalowany, 
a w nim kobiety, które tu 
mieszkały, 
to te,  
które historii miasta karty 
zapisały.

I – W tym roku kalendarz 
miejski też dziełem kobiety.

III – Widziałam, urocza... 
II – Ta pani?
III – Też, a nasza Częstochowa 

w jej obrazach piękna, 
taka kolorowa… 

I – Takiego miasta już nie ma – 
to smutne.

N – Niestety.
Ciąg dalszy na str. 9
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„Słowackie” laury
Zwycięstwa, wyróżnienia, sukcesy…

Rok szkolny 2016/2017 MEN 
ogłosiło rokiem wolontariatu, dla-
tego w Słowackim mnóstwo inicja-
tyw ma charakter charytatywny 
– pomagamy młodszym, niepełno-
sprawnym kolegom i koleżankom, 
ale i potrzebującym wsparcia zwie-
rzętom. 

***
„Czerwonokrzyska Gwiazdka” or-

ganizowana przez PCK. Uczniowie 
naszej szkoły pomagali pakować za-
kupy klientom Auchan. Dobrowolne 
datki wdzięcznych klientów przezna-
czone będą na zakup produktów do 
świątecznych paczek dla osób po-
trzebujących. Paczki trafią także do 
naszej szkoły.

***
Grupa uczniów z naszej szko-

ły została zaproszona na Śląską 

Galę Wolontariatu w Katowicach. 
Dzień ten był szczególnie ważny, 
ponieważ wydarzenie przypadło 5 
grudnia, czyli na Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. Gala mia-
ła miejsce w Bibliotece Śląskiej 
i zgromadziła największe stowarzy-
szenia i fundacje na Śląsku.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim 
występem muzycznym. Następnie 
prowadzący, zgodnie z nominacjami, 
ogłaszali nagrody w różnych dziedzi-
nach, m. in. częstochowska Fundacja 
Oczami Brata zdobyła pierwsze miej-
sce w konkursie na jak największą 
liczbę opublikowanych zdjęć z hasz-
tagiem #śląskiewolontariaty. Wolon-
tariusze łącznie udostępnili ich ponad 
140! Moment dla naszego liceum 
najważniejszy, to otrzymanie podzię-
kowania za podejmowanie działań 
wolontariackich i udział w konkursie 
„Barwy wolontariatu 2016” w woje-
wództwie śląskim. Ogólne wrażenie 
było bardzo pozytywne zwłaszcza, 
że nasza szkoła była jedyną placówką 
z Częstochowy, która wzięła udział 
w tak dużym przedsięwzięciu.

***
Jak co roku Caritas zorganizo-

wał zbiórkę żywności, której celem 
jest pomoc najuboższym przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Zbiórka 
organizowana pod hasłem „Tak Po-
magam!” odbyła się 9 i 10 grudnia 
w supermarketach i sklepach w całym 

kraju. Wolontariusze z naszej szko-
ły również włączyli się w pomaganie 
i zbierali w sklepie produkty o długim 
terminie przydatności. W ciągu dwóch 
dni Słowakom udało się zebrać 8 peł-
nych wózków żywności, która trafi do 
najbardziej potrzebujących.

***
W poniedziałek 12 grudnia przed-

stawicielki I LO: Ludwika Depta i We-
ronika Milewska wzięły udział w prze-
kazaniu darów dla Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Częstochowie. 
Z funduszy zgromadzonych ze sprzeda-
ży „cegiełek” zakupiono 40 kg wysokiej 
jakości karmy dla kotów i 45 kg karmy 
dla psów, obroże i smycze, zgodnie 
z zapotrzebowaniem schroniska.

Tradycyjnie nasza szkoła była 

najbardziej szczodrym darczyńcą. Za 
ofiarność otrzymaliśmy gratulacje 
i podziękowania z rąk Prezydenta 
Częstochowy Krzysztofa Matyjasz-
czyka. 

Olimpiady przedmiotowe, kon-
kursy, zawody sportowe, rozgryw-
ki szachowe czy festiwale teatralne 
i wokalne – to dziedziny, w których 
osiągamy sukcesy. Koniec roku 
sprzyja podsumowaniom, poniżej 
przedstawiamy nasze grudniowe 
osiągniecia.

W  Regionalnym Przeglądzie Ma-
łych Form Teatralnych i Wokalnych 
MaD Teens Festival w części wokal-
nej Katarzyna Słowińska (3e) zdo-
była drugie miejsce za profesjonalne 
wykonanie „Still Hurting” i „Fly Me 
to the Moon”, zaś  wyróżnienia w 
tej kategorii zdobyły: Anna Bisin-
ger (1d), Katarzyna Bukała (2a) 
oraz Paulina Krawczyk (2a). 

W kategorii Małych Form Te-

atralnych bezapelacyjnie wygrali 
nasi aktorzy (Julia Kisiel, Lu-
dwika Depta, Iwona Olszewska, 
Krzysztof Cybulski). Zespół wy-
walczył I miejsce wystawiając 
spektakl „Fugue”.

19 grudnia w Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater” w Często-
chowie odbyła się gala finałowa XVII 
Konkursu Literackiego im. Zofii 
Martusewicz pod patronatem europo-
sła Jadwigi Wiśniewskiej. Uczennice 
naszej szkoły znalazły się w gronie 
nagrodzonych: Agnieszka Adamik 
(2a) zajęła II miejsce, a Aleksandra 
Mysłek (3b) zdobyła wyróżnienie. 
Agnieszka Adamik  została także 
finalistką XXIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Jednego Wiersza o Laur 
Plateranki.

W XIII Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim „Listopadowa Melancho-
lia” wyróżnienie uzyskała Magdale-
na Jarkiewicz (1f). 

Wśród sukcesów sportowych  
– w licealiadzie szkół ponadgimna-
zjalnych w  pływaniu miejca na po-
dium wywalczyły:
I m - Aleksandra Balsam (3c)
III m - Zuzanna Krasucka (1c)
III m - Aleksandra Langier (1e)
III m - Dominik Skowron (3f)

Wielu uczniów naszej szkoły zna-
lazło się także w etapie centralnym 
licznych konkursów i olimpiad np.: 
konkursu „Od mundurka do togi”, 
Olimpiady Wiedzy o Prawach Czło-
wieka w Świecie Współczesnym, 
Olimpiady Wiedzy o III RP, Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji Zdrowe-

go Stylu Życia Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Olimpiady Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej, Olimpiady Wiedzy o Me-
diach – za wszystkich uczestników 
części centralnej trzymamy kciuki i 
czekamy na kolejne sukcesy.



Co nowego dzieje się w naszej szkole…..

Uroczyste�otwarcie�nowej�pracowni�mechatroniki
�w�Zespole�Szkół�im.�B.�Prusa�w�Częstochowie

9 grudnia 2016 roku w naszej szkole 
miało miejsce  uroczyste otwarcie kolej-
nej już nowej pracowni – tym razem me-
chatroniki. Wydarzenie zaszczycili swo-
ją obecnością dostojni goście:
n	 Agnieszka	 Pilawska-Błaut:	 inspektor	

Wydziału	 Edukacji	 Urzędu	 Miasta	
Częstochowy,

n	 Piotr	Grzybowski:	naczelnik	Wydziału	
Funduszy	 Europejskich	 i	 Rozwoju	
Urzędu	Miasta	Częstochowy,

n	 Dariusz	 Kapinos:	 radny	 Miasta	 Czę-
stochowy,

n	 dr	hab.	Inż.	Dariusz	Kwiatkowski:	pro-
dziekan	 do	 Spraw	 Nauczania,	 Poli-
technika	Częstochowska,

n	 dr	 hab.	 Inż.	 Dawid	 Celus:	 kierownik	
Zakładu	 Komputerowego	 Wspoma-
gania	 Projektowania,	 Politechnika	
Częstochowska,

n	 Maciej	Ćmiel:	dyrektor	Zespołu	Szkół	
Ekonomicznych	w	Częstochowie

n	 Roman	Bolczyk:	prezes	Zarządu	MPK	
w	Częstochowie,

n	 Dariusz	 Humaj:	 dyrektor	 CKZi	 U	 w	
Częstochowie,

n	 Krzysztof	 Kozak:	 dyrektor	 regionalny	
ETI	POLAM	Sp.	z	O.O.	w	Katowicach,

n	 Paweł	 Mermer:	 dyrektor	 Hafner	 Po-
magier	Trzebuchowscy	Spółka	Jawna	
w	Częstochowie,	

n	 Marcin	Olejnik:	Dyrektor	Serwisu	Frigi-
pol	(	Chłodnictwo	Transportowe),

n	 Przemysław	 Stach:	 Przedstawiciel	
Eaton	 Electric	 Sp.	 z	 O.O.	 w	 Katowi-
cach,

n	 Tadeusz	 Walarowski	 –	 	 nauczyciel	
tworzący	 pracownię	 automatyki	 w	
naszej	szkole	

n	 nauczyciele	i	uczniowie	Zespołu	Szkół	
im.	Bolesława	Prusa.	
Po	przywitaniu	gości,	pierwszy	zabrał	

głos	 dyrektor	 Dariusz	 Rataj,	 który	 pod-
kreślił,	 jak	ważna	dla	nauki	zawodu	 jest	
dobrze	 wyposażona	 i	 zmodernizowana	
pracownia.	Podziękował	również	nauczy-
cielom	oraz	darczyńcom,	którzy	przyczy-
nili	się	do	powstania	pracowni	mechatro-
niki.

Następnie	 uczeń	 klasy	 trzeciej	 przy-
bliżył	 historię	 i	 tradycję	 szkoły,	 a	 szcze-
gólnie	początki	automatyki	 i	mechatro-
niki.	Przypomniał,	że	Zespół	Szkół	im.	Bo-
lesława	 Prusa	 w	 obecnym	 kształcie	 ist-
nieje	od	roku	2002,	kiedy	to	nastąpiło	po-
łączenie	 Zespołu	 Szkół	 Elektroniczno	 –	
Mechanicznych,	 istniejącego	 przy	 ulicy	
B.	Prusa,	i	Zespołu	Szkół	Zawodowych	im.	
S.	Staszica.	

Mówiąc	o	pierwszych	 latach	 funkcjo-
nowania	szkoły		zwrócił	uwagę	na	fakt,	że	
zawsze		starała		się		i	stara	stworzyć	opty-
malne	warunki	wszechstronnego	rozwoju	
osobowości	ucznia,	umożliwić	mu	zdoby-
wanie	 rzetelnej	wiedzy	 ,	 nauczyć	 samo-
dzielności	 myślenia,	 kreatywności	 i	
sprawności	 działania,	 a	 przede	 wszyst-
kim	przygotować	młodego	człowieka	do	
współczesnych	 wymagań	 gospodarki	

rynkowej.	Wychodząc	naprzeciw	potrze-
bom	rynku	pracy	,	oprócz	już	prowadzo-
nych	 zawodów	 takich	 jak:	 technik	 elek-
tronik,	 technik	 informatyk,	 technik	 me-
chanik	w	szkole	rozpoczęto	kształcenie	w		
zawodach:	technik	geodeta,	fototechnik.	

Od	2005	roku	szkoła	zaczęła	kształcić	
w	zawodach:	technik	mechatronik	i	mon-
ter	 mechatronik.	 Wprowadzenie	 tych	
bardzo	nowoczesnych	kierunków	kształ-
cenia,	z	obszaru	zaawansowanych	tech-
nologii,	 będących	 synergicznym	 połą-
czeniem	 mechaniki,	 elektrotechniki,	
elektroniki,	 pneumatyki,	 hydrauliki	 i	 in-
formatyki,	stanowiło	kontynuację	i	istot-
ne	 poszerzenie	 dotychczasowej	 oferty	
dydaktycznej	naszej	szkoły.

„Placówka	na	Prusa”	od	zawsze	była	
bowiem	szkołą	zawodową	,	techniczną,	a	
jej	charakter	był	ściśle	związany	z	robot-
niczymi	tradycjami		dzielnicy	Raków.	Od	
początku	 swej	 działalności	 placówka		
kształciła	głównie	pracowników	huty,	ale	
również	 przygotowywała	 	 młodzież	 do	
podjęcia	 studiów,	 głównie	 politechnicz-
nych.	 Już	od	1972	 roku	w	budynku	przy	
ulicy	 Prusa	 20	 działało	 Liceum	 Mecha-
niczne	na	podbudowie	ZSZ,	a	w	 latach	
80.	 otwierane	 były	 nowe	 specjalności	
elektryczne	i	elektroniczne.

Kolejne	 lata	 to	 czas,	 kiedy	 szkoła	
uczyła	młodzież	w	5	letnim	technikum	o	
specjalności:	 aparatura	 kontrolno-po-
miarowa	 i	 mechaniczna	 automatyka	
przemysłowa,	elektromechanika	ogólna,	
elektryczna	 i	elektroniczna	automatyka	
przemysłowa.	 Od	 1	 września	 1995	 roku	
powstał	nowy	typ	szkoły	–	Liceum	Tech-
niczne,	 gdzie	 oprócz	 wiedzy	 ogólnej	
uczniowie	 otrzymywali	 przygotowanie	
ogólnozawodowe.	

Wreszcie	po	roku	2002,	już	jako	Zespół	
Szkół	im.	Bolesława	Prusa,	placówka	roz-
poczęła	kształcenie	w	zawodach,	o	któ-
rych	wspomniano	wyżej.

Przez	cały	okres	istnienia	szkoły	wyso-
ka	jakość	nauczania	oraz	posiadana	ba-
za	dydaktyczna	przyczyniała	się	do	wie-
lu	sukcesów		uczniów:	m.in.	uczestnictwa	
w	finałach	na	szczeblu	centralnym	Olim-
piady	Wiedzy	Technicznej,	uzyskania	ty-
tułu	 finalisty	przez	naszego	ucznia	w	fi-
nale	 Ogólnopolskiej	 Olimpiady	 Wiedzy	

Elektrycznej	 i	 Elektronicznej	 w	 grupie	
mechatronicznej	 w	 2009.	 Szkoła	 była	
również	gospodarzem	XXXVIII	edycji	tej	
olimpiady	w	2015	roku,	goszcząc	w	swo-
ich	murach	ponad	500	uczestników	z	ca-
łej	Polski.

W	ramach	współpracy	z	Politechniką	
Częstochowską,	corocznie	uczniowie	Ze-
społu	Szkół	im.	B.	Prusa	uczestniczą	w	za-
jęciach	Częstochowskiego	Uniwersytetu	
Młodzieżowego,	biorąc	udział	w	prezen-
tacjach	 i	 zajęciach	 związanych	 z	 zawo-
dami:	 mechanik,	 elektronik,	 mechatro-
nik.	Wielu	naszych	uczniów	kontynuuje	z	
powodzeniem	 kształcenie	 w	 politechni-
ce	na	kierunku	mechatronika.	

Kolejną	 osobą,	 która	 zabrała	 głos	
był	nauczyciel	mechatroniki		prof.	Ro-
man	 Ruprecht.	 	 Podkreślił	 on	 wysiłek	
wielu	nauczycieli	oraz	pomoc	hojnych	
sponsorów,	 którzy	 nie	 szczędząc	 sił,	
czasu,	 energii	 i	 pieniędzy	 przyczynili	
się	 do	 stworzenia	 nowoczesnej	 pra-
cowni,	nie	powstającej	w	próżni,	tylko	
mającej	bogatą	historię.

Już	w	latach	siedemdziesiątych		ubie-
głego	wieku	została	utworzona	w	naszej	
szkole,	wtedy	jeszcze	w	Technikum	Hut-
niczym,			pracownia	automatyki.	Jej	twór-
cą	 był	 Tadeusz	Walarowski,	 który	 przez	
wiele	lat	ją	rozbudowywał	i	dbał	o	jej	wy-
posażenie.	 Na	 początku	 lat	 osiemdzie-
siątych	 	 opiekę	 nad	 pracownią	 przejął	

Roman	 Ruprecht,	 a	 następnie	 Romuald	
Goszczyński.	

Nauczyciele	ci		dbali	i	dbają	o	to,	aby	
na	bieżąco	doposażać	pracownię	w	no-
woczesne	 urządzenia	 i	 sprzęt	 z	 branży	
mechatroniki	 i	 automatyki,	 korzystając	
przede	wszystkim	ze	wsparcia	wielu	firm,	
z	 którymi	 szkoła	 współpracuje:	 ETI	 PO-
LAM	Sp.	z	o.o.	–	Pułtusk	,	LUMEL	S.A.	-	Zie-
lona	 Góra,	 HAFNER	 Pomagier	 Trzebu-
chowscy	Spółka	Jawna	-	Częstochowa,E-
aton	Electric	Sp.	z	o.o.	-	Katowice,	ANIRO	
Sp.z	 o.o.	 –	 Toruń,	 LIMATHERM	 SENSOR	
Sp.	 z	o.o.-Limanowa,	FESTO	Sp.	 z	o.o.	 –	
Janki	k/Warszawy,	F&F	-	Pabianice,	,	REL-
POL	S.A.	–	Żary,	TWT	AUTOMATYKA	Sp.	z	
o.o.	–	Warszawa,	i	innych.		Wiele	kontak-
tów	zostało	nawiązanych		na	Targach	Au-
tomatyki,	Pomiarów	i	Robotyki	AUTOMA-
TICON		w	Warszawie	oraz	na	Międzyna-
rodowych	 Targach	 Energetyki	 ENERGE-
TAB	w	Bielsku	–	Białej.

	Firmy	te	wspomagały	i	wspomagają	
szkołę	w	doposażaniu	pracowni	w	nowo-
czesny	 sprzęt	 i	 urządzenia	 wykorzysty-
wane	w	wielu	zakładach	przemysłowych	
w	 obszarach	 układów	 pomiarowych,	

elektrycznych,	 pneumatycznych,	 hy-
draulicznych	 układów	 sterowania,	 sieci	
transmisyjnych	itd.	

Część	 sprzętu	 została	 pozyskana	 w	
ramach	projektów	unijnych,	których	be-
neficjentem,	 bądź	 liderem	 była	 nasza	
szkoła.	

Pracownia	mechatroniki	powstała	ja-
ko	efekt	modernizacji	przeprowadzonej	
w	 tym	 roku,	 możliwej	 dzięki	 zaangażo-
waniu	i	osobistemu	wsparciu	 	dyrektora	
Dariusza	 Rataja,	 wykorzystaniu	 szkol-
nych	 środków	 finansowych,	 a	 także	po-
mocy	firm	sponsorujących.		

Następnie	 prof.	 Roman	 Ruprecht	
wraz	 z	 	 dyrektorem	 Dariuszem	 Rata-
jem	 uroczyście	 przecięli	 wstęgę	 i	 za-
prosili	 do	 obejrzenia	 części	 	 ćwicze-
niowej	pracowni.	

Goście	mogli	zapoznać	się		z	6	stano-
wiskami	 wyposażonymi	 w	 zasilanie	
pneumatyczne,	elektryczne	jedno	i	trój-
fazowe,	sterowniki	programowalne	i	pły-
ty	montażowe	do	montażu	układów	ste-
rowania,	a	także	z	wybranymi	układami	
pomiarowymi,	z	programowalnymi	mier-
nikami	 i	 rejestratorami,	układami	 trans-
misyjnymi	z	konwerterami,	układami	ste-
rowania	pneumatycznego	i	elektropneu-
matycznego	oraz	sterowania	napędem	z	
wykorzystaniem	 przemienników	 często-
tliwości	i	sterowników	PLC.

Grażyna Tatarek, Roman Ruprecht
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Dokończenie ze str. 8

I – Za to artystów u nas bardzo 
liczne grono, 
odkąd artystyczne studia 
u nas wprowadzono.

II – Trudno wprost zliczyć, ilu 
artystów, 
co rok produkują, 
a ci natchnieni rzeźbią lub 
malują…

III – Coraz to nowe murale 
powstają, 
już ścian brakuje.

II – Miasto upiększają.
I – Gotowi wkrótce ratusz 

wymalować w kwiatki.
III – Ja chciałabym na ratuszu 

zobaczyć bławatki.
II – A nasze uczelnie?
N – Dzielnie się trzymają 

i wiosną juwenalia dalej 
urządzają.

I – A posłowie o piwie, 
które tam wypito już nie 
rozprawiają.

II – W tych uczelniach dalej za 
sterem kobiety?

I – Politechnika ma chłopa, 
ale w AJD rządzi piękna płeć.

N – Taką szefową i ja chciałbym 
mieć.

I – Politechnika, 
do niej wróćmy, 
tam prym wodzi 
wychowanków grono,  
znowu je tego roku hucznie 
powiększono, 
nowe tytuły seniorzy braciom 
swym nadali,  
a przy okazji balowali i głośno 
śpiewali,  
gala w tetrze równie piękna 
była,  
a teatralna widownia z trudem 
pomieściła  
gości, co z całego świata tutaj 
się zjechali... 

III – A czy oni po angielsku 
z naszymi śpiewali?

I – Wyobraź sobie, 
że ci wychowankowie się tu 
do nas pchali.

II – Dobrze zrobili, wreszcie się 
dostali, 
choć twierdzą, 
że w Politechnice i tak szopka 
była.

I – Może i była,  
ale Politechnika młodzież 
wciąż kształciła.

N – Uczelnia jeszcze jedna była 
w naszym mieście, 
ta miała aspiracje – w głowie 
się nie mieści!

II – Trza obiektywnie stwierdzić, 
że ambicje miała, 
– niestety, już się posypała, 
studentów nie ma,  
kadry także nie,  
wielkie puste gmaszysko, 
aż płakać się chce. 

N – Wielu tam nocowało, gdy 
wizyta była.

III – Czy to znaczy, 
że ta wielka uczelnia w hotel 
się zmieniła?

I – Nie hotel,  
tam jest hostel tera,  
wielki 3 piętra... 

Ciąg dalszy na str. 23

PIĄTEK 30 GRUDNIA 2016-NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2017 9.



10.

Trudno wyobrazić sobie 
dzisiejsze życie bez wszelkie-
go rodzaju opakowań: pude-
łek, torebek, plastikowych 
siatek, słoików, kartonów czy 
butelek. Niestety to właśnie 
opakowania, zwłaszcza nie-
które, nieodpowiednio zago-
spodarowane rodzaje, stale 
powiększają ilość produkowa-
nych śmieci. Czy jako konsu-
menci mamy na to wpływ? 
Które opakowania wybierać 
i jak kupować, aby produko-
wać jak najmniej trudno prze-
twarzalnych odpadów?

Ok 95% produkowanych na 
świecie towarów jest przecho-
wywanych i w jakiś sposób za-
pakowanych. To często inte-
gralna część produktu pełniąca 
funkcję ochronną, informacyj-
ną, reklamową czy wskazującą 
wysoką wartość – bez charak-
terystycznego opakowania 
trudniej byłoby nam znaleźć na 
marketowym regale ulubioną 
czekoladę czy wodę mineralną, 
którą kupujemy najczęściej.  

Z ekologicznego punktu wi-
dzenia opakowanie powinno być 
albo zdatne do recyklingu, czyli 
powtórnego wykorzystania, albo 
też biodegradowalne – czyli ta-
kie, którego proces rozkładu nie 

zabiera wiele czasu i nie uwal-
nia szkodliwych substancji. 
Istotną właściwością opakowa-
nia jest również jego trwałość – 
w krajach słabo rozwiniętych 
ponad 30% produkowanej żyw-
ności marnuje się z powodu ni-
skiej jakości opakowań (w kra-
jach wysoko rozwiniętych jest to 
2-3%). Nie zapominajmy, że 

w bilansie energetycznym cało-
ści kupowanego artykułu udział 
opakowania wynosi tylko kilka 
procent – większość przypada 
na sam produkt. Tak więc im le-
piej opakowanie chroni towar, 
zapewniając jego wysoką jakość 
przez możliwie jak najdłuższy 
czas, tym większe są korzyści 
dla środowiska.

Jakie opakowania 
wybierać? 

W Polsce wciąż 50% odpadów 
tworzyw sztucznych jest składo-
wanych na wysypiskach śmieci. 
Dlatego tak ważne jest, aby pod-
czas zakupów wziąć pod uwagę 
rodzaj opakowania produktu 
i wybrać towary w takich opako-
waniach, które będą miały naj-
większą szansę na ponowne wy-
korzystanie bądź przetworzenie. 
Do najbardziej ekologicznych 
materiałów należy szkło. Kupu-
jąc napoje w szklanych butel-
kach zwrotnych, nie tylko stwa-
rzamy możliwość do wielokrot-

nego wykorzystania tego samo 
opakowania, ale i oszczędzamy 
pieniądze. Jednorazowe pojem-
niki szklane – butelki, słoiki itd. 
– są także ekologiczne, ponieważ 
ich recykling należy do nieskom-
plikowanych i opłacalnych, dzię-
ki czemu jest w Polsce lepiej roz-
winięty niż recykling plastiku. 
Dodatkową zaletą szklanych 
opakowań jest to, że są one bez-
pieczne dla zdrowia – żadne ich 
składniki nie przenikają do prze-
chowywanej wewnątrz żywności, 
nawet pod wpływem wysokich 
temperatur, czego nie można po-
wiedzieć o opakowaniach meta-
lowych czy zrobionych z wielu 
tworzyw sztucznych. Ekologicz-
nym materiałem jest także pa-
pier. Wybierajmy produkty w to-
rebkach papierowych zamiast 
plastikowych – papier rozkłada 
się bardzo szybko.

Jakich opakowań unikać? 
Warto unikać styropianu. 

Styropianowa tacka czy pudeł-

ko produkowane są ze spienio-
nego polistyrenu, którego czas 
rozkładu trwa około 500 lat. 
Mało ekologiczne są także kar-
toniki, w jakich często sprzeda-
je się soki. Choć osobno tworzy-
wa, z których wykonuje się te 
opakowania (tektura, alumi-
nium, plastik), są zdatne do re-
cyklingu, to już laminaty two-
rzące kartonik są niemożliwe do 
oddzielenia – a więc nie nadają 
się do recyklingu. Mimo to są 
jednak mniej szkodliwą dla śro-
dowiska opcją niż zakup pro-
duktów w puszkach aluminio-
wych. Wytwarzanie puszek po-
chłania ogromne ilości energii. 
Problemów nastręcza także re-
cykling tworzyw sztucznych – 
głównie dlatego, że produkuje 
się ogromną rozmaitość ich ty-
pów. Najlepiej więc stosować al-
bo opakowania wielokrotnego 
użytku, albo też wykonane z ta-
kich materiałów, których recy-
kling jest prostszy.

Szukaj rozwiązań 
biodegradowalnych

Najlepszą opcją jest zainwe-
stowanie w torbę na zakupy 
wielokrotnego użytku. Te 
wprawdzie kosztują, ale z dru-
giej strony są o wiele bardziej 
wygodne i estetyczne niż folio-
we reklamówki. 

Kolejnym rozwiązaniem są 
systemy opakowań biodegra-
dowalnych. Tych pojawia się 
na szczęście coraz więcej – 
w większych marketach bez 
problemu można dostać toreb-
ki papierowe lub siatki wyko-
nane z przyjaznych środowi-
sku surowców. Resort środo-
wiska zapowiedział zresztą 
wprowadzenie przepisu o obo-
wiązkowo płatnych torebkach 
foliowych. Tego rodzaju przepi-
sy mają zachęcić konsumen-
tów do ograniczenia zużycia 
plastikowych toreb na zakupy. 

Oprac. ad

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY

STYCZEŃ 2017
9 Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 Dzień Wegetarian

28 I - 2 II Światowe Dni Mokradeł

LUTY 2017
2 Światowy dzień terenów podmokłych
11 Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
17 Światowy Dzień Kota

Opakowania

Które są ekologiczne?

16 grudnia 2016 r.  w Kato-
wicach odbyło się wręczenie 
nagród laureatom konkursów 
organizowanych przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Na siódmej po-
zycji uplasował się Zespół 
Szkół nr 3 w Kłobucku. 

W uroczystości wzięli udział 
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW 
wraz zarządem oraz przedstawi-
ciele Rady Nadzorczej Funduszy 
i wykładowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego.

Na konkurs „Zielona Pracow-
nia’2016” i konkurs „Zielona 

Pracownia: Projekt’2016” wpły-
nęły ogółem 164 wnioski. Komi-
sja konkursowa po ocenie, w 
której brano pod uwagę pomysł 
na zagospodarowanie pracowni - 
wykorzystanie przestrzeni, funk-
cjonalność, estetykę, kreatyw-
ność, innowacyjność rozwiązań 
jak i różnorodność pomocy dy-
daktycznych, wyposażenia, 
sprzętu oraz zasadność ich za-
kupu, wybrano 33 laureatów 
obu konkursów, którzy wykazali 
się największą kreatywnością i 
pomysłowością.

Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku 
uplasował się na siódmej pozycji 
i otrzymał dotację z WFOŚiGW w 

Katowicach na realizację „Zielo-
nej Pracowni’2016” w wysokości 
30 000,00 zł.

Nagrodę z rąk prezesa Andrze-
ja Pilota w imieniu naszej szkoły 
odbierali: Maciej Biernacki – Wi-
cestarosta Powiatu Kłobuckiego, 
Katarzyna Ściebura – dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku, 
Joanna Foszner – wicedyrektor 
szkoły oraz uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Ko-
sińskiego w Kłobucku: Martyna 
Patacz, Adrianna Drutowska, 
Wiktoria Sękiewicz i Krzysztof 
Klimza.

Oprac.ad,  WFOŚiGW Katowice

WFOŚiGW

Nagrody w konkursie „Zielona 
Pracownia” rozdane
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Odliczanie i następujące po 
nim spektakularne pokazy fa-
jerwerków to dla większości 
osób nieodłączny, kulminacyj-
ny element sylwestrowej no-
cy. Jednak to, co tak bardzo 
uwielbiają ludzie, nie musi 
być najlepsze dla ich pupili. 
Niecodzienny huk może być 
dla zwierzaków traumatycz-
nym przeżyciem. 

Sylwestrowy hałas może mieć 
natężenie nawet 160 decybeli, 
a przecież słuch np. psów jest 
o wiele wrażliwszy niż ludzki. 
Trudno się dziwić, że bardzo 
często bywają skrajnie przera-
żone. Oprócz zwierząt także lu-
dzie znoszą ten hałas źle, np. 
osoby starsze. Sylwester bez 
huku petard to już standard 
m.in. w wielu regionach Włoch, 
w Polsce władze również powoli 
przychylają się do apeli miesz-
kańców. Właśnie ze względu na 
zwierzaki i osoby starsze, fajer-
werków nie będzie w tym roku 
m.in. na placu Hallera, na Pra-
dze w Warszawie. 

Są oczywiście miejsca takie 
jak centra dużych miast, gdzie ze 
względu na duże imprezy estra-
dowe nie sposób zrezygnować 
z pokazu kolorowych sztucznych 
ogni. Jak pomóc pupilowi prze-
żyć ten czas komfortowo i spo-
kojnie? Przede wszystkim warto 
wyprowadzić psa na dłuższy 
spacer, tak aby nie wychodzić 
z nim w czasie największych po-
kazów. Nie należy zamykać zwie-
rzaka w odosobnieniu. Najlepiej 
pozostawić go w domu, zamknąć 
i zasłonić szczelnie wszystkie 
okna, włączyć spokojną muzykę. 
Jeżeli nie wychodzimy oglądać 
fajerwerków, zachowujmy się 
tak jak zwykle – nie przytulajmy 
zwierzaka na siłę i na odwrót, nie 
krzyczmy na niego, jeżeli szczeka 
i nie może się uspokoić. Spokój 
i rozwaga to najlepsze rozwiąza-
nie. Na rynku można znaleźć 
wiele preparatów uspokajają-
cych dla zwierząt. To również do-
bra opcja, ale tylko wtedy, kiedy 
skonsultujemy ich podanie z we-
terynarzem. 

Oprac. ad

Problem jak co roku

Jak chronić zwierzęta 
w Sylwestra?



XI edycja Piłkarskiej Gwiazdki
6 stycznia w Hali Sportowej 

Częstochowa odbędzie się XI 
edycja Piłkarskiej Gwiazdki. Or-
ganizatorzy, jak co roku, przygo-
towali moc atrakcji dla kibiców. 

Motywem przewodnim tegorocz-
nej imprezy jest 95-lecie istnienia Ra-
kowa. W związku z jubileuszem przy-
gotowano pamiątkowe medale, które 
zostaną wręczone osobom szczegól-

nie zasłużonym dla klubu.  Raków Czę-
stochowa to najbardziej utytułowany 
klub piłkarski w mieście. Jest finalistą 
Pucharu Polski, a także jedyną druży-
ną z Częstochowy, która grała w I lidze 

- najwyższej wówczas piłkarskiej klasie 
rozgrywkowej w Polsce.

– Obchody jubileuszu to oczywi-
ście najważniejszy punkt Piłkarskiej 
Gwiazdki. Oprócz tego zapraszamy 

dzieciaki do specjalnie wydzielonych 
placów zabaw: będą dmuchańce, 
malowanie twarzy, kąciki artystycz-
ne, a także gry i zabawy sportowe. 
Wszystkie atrakcje są darmowe – 
podkreśla wiceprezes Rakowa Krzysz-
tof Kołaczyk. 

Na płycie głównej Hali Często-
chowa będzie toczył się turniej pił-
karski. W tej edycji udział w nim 
wezmą drużyny z regionu: Victoria, 
Skra i Stradom, gospodarz RKS Ra-
ków, Furnipol, który wygrał zawody 
kwalifikacyjne i reprezentacja Piłkar-
skiej Gwiazdki, w której zagrają wy-
chowankowie Rakowa oraz piłkarze 
z Lotto Ekstraklasy. Już teraz może-
my powiedzieć, że w tej drużynie uj-
rzymy Mateusza Zacharę, Mariusza 
Przybylskiego, Macieja Gajosa, Pio-

tra Tomasika z Jagiellonii Białystok, 
Adama Mójtę z Wisły Kraków, Barto-
sza Szeligę, Radosława Murawskie-
go i Jakuba Szmatułę (wszyscy Piast 
Gliwice). 

W przerwach między meczami 
na parkiecie kibice będą świadka-
mi wielu pokazów artystycznych 
i sportowych (piszemy o nich w na-
szym dodatku). 

W święto Trzech Króli czeka nas 
więc prawdziwe święto piłkarskie, 
na które już teraz zapraszamy 
wszystkich częstochowian. Start 
imprezy tuż przed godziną 17.

Szczegółowy harmonogram im-
prezy, a także wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące XI edycji Pił-
karskiej Gwiazdki znajdują się na 
stronie rksrakow.pl. 

Hala Sportowa Częstochowa, piątek 6 stycznia, godz. 1700



Furnipol zagra  
na Piłkarskiej Gwiazdce

Drugi raz z rzędu zespół Furni-
polu wygrał turniej kwalifikacyj-
ny do Piłkarskiej Gwiazdki i do-
łączył do pięciu drużyn, które 6 
stycznia wystąpią w Hali Sporto-
wej Częstochowa. 

W sobotniej rywalizacji wzięło 
udział dziesięć ekip. Pierwsza faza 
rozgrywek  toczyła  się  w  dwóch 
grupach.  Do  fazy  pucharowej 
awansowały  po  dwa  najlepsze 
zespoły. W grupie A były to: Fur-
nipol  i  White  Devils.  Natomiast 
w  grupie  B:  Tornado  i  Gnaszyn, 
które  niespodziewanie  wyelimi-
nowały drugi zespół Furnipolu. 
Pierwszy  półfinał  przyniósł 

bardzo  wiele  emocji.  Późniejszy 
triumfator,  dopiero  po  rzutach 
karnych,  okazał  się  lepszy  od 

Gnaszyna  (w  regulaminowym 
czasie gry padł rezultat bezbram-
kowy).  Z  kolei  drugim  finalistą 
zostały  “Białe  Diabły”,  które  po-
konały Tornado 4:1. 
W  bezpośredniej  konfrontacji 

o miejsce na Piłkarskiej Gwiazdce 
górą była bardziej doświadczona 
drużyna  Furnipolu,  triumfując 
ostatecznie  3:0.  W  jej  składzie 
występowali  między  innymi  byli 
piłkarze Rakowa: Eryk Krupa, Ra-
fał Czerwiński i Michał Łatka. 
Trzecia  edycja  kwalifikacji  do 

Piłkarskiej Gwiazdki stała na bar-
dzo  wysokim  poziomie.  Wszyst-
kie  zespoły  otrzymały  od  orgni-
zatorów pamiątkowe trofea oraz 
bilety wstępu na XI edycję PG. 
Turniej  dzięki  uprzejmości 

władz  Klubu  Sportowego  Stra-

dom  i dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 21 mógł się odbyć na sali 
gimnastycznej  przy  ulicy  Sabi-
nowskiej.

Wyniki:

Grupa A:
Keep Calm - Liberty   1:2

Furnipol - White Devils   3:0
Forever Young - Keep Calm   4:2
Furnipol - Liberty   5:0
White Devils - Keep Calm   1:1
Furnipol - Forever Young   6:1
White Devils - Liberty   2:0
Furnipol - Keep Calm   1:0
White Devils - Forever Young  4:1
Forever Young - Liberty   5:2

Grupa B:
Janusze Futbolu - Gnaszyn   0:2
Promil Kłobuck - Furnipol II   0:3
Tornado - Janusze Futbolu   0:0
Promil Kłobuck - Gnaszyn   0:2
Furnipol II - Janusze Futbolu   2:3
Promil Kłobuck - Tornadu   0:1
Furnipol II - Gnaszyn   0:2
Promil Kłobuck - Janusze Futbolu 
  2:2

Furnipol II - Tornado   2:4
Tornado - Gnaszyn   5:2

Półfinały:
Furnipol - Gnaszyn   0:0 
(w karnych 2:1 dla Furnipolu)

Tornado - White Devils   1:4

Finał:
Furnipol - White Devils   3:0

Moc atrakcji  
dla najmłodszych

Tegoroczna, dziesiąta edycja Piłkar-
skiej Gwiazdki zapowiada się niezwy-
kle emocjonująco nie tylko pod wzglę-
dem sportowym. Najmłodsi uczestnicy 
naszej, utrzymanej w świątecznym na-
stroju, imprezy z całą pewnością znaj-
dą coś dla siebie!

W holu Hali Sportowej Częstochowa 
zostanie ustawiony plac  zabaw z dmu-
chanymi  zamkami  i  zjeżdzalniami,  na 
których będzie można skakać do woli.

Oprócz tego przygotowaliśmy między in-
nymi malowanie twarzy i kąciki artystyczne. 

W  piątkowe  popołudnie  w  hali  poja-
wi się także Święty Mikołaj, który będzie 
miał drobne upominki dla dzieci. Trenerzy 
z  Akademii  Raków  zorganizują  gry  i  za-
bawy  piłkarskie.  Z  kolei  firma  Microsoft 
zaprasza  na  turniej w  FIFĘ  na  konsolach 
Xbox. 

Każde dziecko, które przyjdzie na Piłkar-
ską Gwiazdkę otrzyma plakat,  na  którym 
będzie mógł zbierać podpisy piłkarzy.

Warto zaznaczyć, że wszystkie atrakcje 
są darmowe. Więcej o tym, co czeka na 
najmłodszych można przeczytać na stro-
nie organizatora: www.rksrakow.pl

www.rksrakow.pl 


Przedsprzedaż biletów  
na Piłkarską Gwiazdkę

Nie tylko sport

W przerwach między meczami turniejowymi na 
płycie głównej kibice będą świadkami efektownych 
pokazów przygotowanych przez zaproszonych arty-
stów i sportowców. 

Już drugi raz z rzędu do Częstochowy zawita ze-
spół Cheerleaders Bełchatów. Zeszłoroczny występ 
grupy wzbudził wielkie zainteresowanie nie tylko 
męskiej części publiczności. W tym roku nasi goście 
zaprezntują nowy program artystyczny. 

Krystian Herba - finalista programu Mam Talent 
- zaprezentuje pokaz akrobacji rowerowych.  Czło-
wiek, który wpisał się do księgi rekordów Guinnessa 

wystąpi ze swoim show, które wyzwala wiele emocji 
i wrażen wizualnych. 

Swoje „pięć minut” będą mieli także dudziarze 
z częstochowskiego zespołu Pipes and Drums, któ-
rzy występowali już na całym świecie, a po kilkulet-
niej przerwie zaprezentują się także na Piłkarskiej 
Gwiazdce. Częstochowa Pipes & Drums to jedyna 
orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką muzykę 
w Polsce na Wielkich Dudach Szkockich

Z kolei tuż po zakończeniu imprezy zapraszamy 
wszystkich kibiców na parking przed Halą, skąd bę-
dzie można obserwować niezwykły pokaz sztucz-
nych ogni.

Od  19  grudnia  można  naby-
wać bilety na XI edycję Piłkarskiej 
Gwiazdki.

Cena biletu na imprezę, która 
odbędzie się 6 stycznia w Hali Spor-
towej Częstochowa przy ulicy Żuż-
lowej, to 15 złotych.

Dzieci do lat 12 - wstęp wolny.

Jak zwykle przygotowaliśmy kilka 
punktów, w których będziemy dys-
trybuować wejściówki:
l Sekretariat  klubu, ul. Limanow-

skiego 83: od poniedziałku do 
piątku (wyłączając święta) w go-
dzinach 10 - 15

l Sklep  Medalik, Berka Joselewi-
cza 5,

l Fightershop, Biznes Centrum
l Ubezpieczenia RCU, al. Wolności 

17
Informujemy, że karnety „Czer-

wono-niebieski na zawsze” (dla za-
wodników, którzy rozegrali 100 lub 
więcej meczów w barwach Rako-
wa) także uprawniają do wejścia na 
Piłkarską Gwiazdkę. 



XI Piłkarska Gwiazdka
6 stycznia 2017 r. godz. 16:45

RKS Raków Częstochowa

Drużyna Piłkarskiej Gwiazdki

Victoria Częstochowa

Skra Częstochowa

Stradom Częstochowa

Drużyna z eliminacji 

Drużyny turniejowe:
:

Wszystkie atrakcje dla dzieci
CAŁKOWICIE ZA DARMO
m.in. dmuchańce, mechaniczny byk, malowanie 
twarzy, konsole XBOX, zabawy zręcznościowe 
i piłkarskie, oraz wiele wiele innych.

Po za tym atrakcje w trakcie turnieju:
rekordzista Guinnessa Krystian Herba - akrobacje rowerowe, 
Cheerleaders Bełchatów, Częstochowa Pipes & Drums - orkiestra kobziarzy, 
Turniej w FIFA 17, a przede wszystkim
POKAZ FAJERWERKÓW !

Dzieci do lat 12 
za darmo

Przedsprzedaże od 19.12. 

-  Sekretariat klubu,
 ul. Limanowskiego 83
-  Fightershop,
  Biznes Centrum
-  Sklep Medalik,
 ul.Berka Joselewicza 5
-  Ubezpieczenia RCU,
 al. Wolności 17 

Cena biletu
15zł

Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4



MPK to nowoczesna i ekologiczna firma 
zarządzana przez „Menedżera Roku”!
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne w Częstochowie przeżywa 
rozkwit. Od kilku lat poprzez dzia-
łania inwestycyjne, menedżerskie 
i pro – pasażerskie firma zmieniła 
swoje oblicze, a z nią częstochowska 
komunikacja miejska. Dostrzegają to 
zarówno mieszkańcy, pracownicy, jak 
i władze miasta. 

– Kiedy przed paroma laty prezes 
Bolczyk oprowadzał nas po  zajezdni, 
gdy obejmował stery w firmie, to nie 
było jeszcze hali tramwajowej, oglą-
daliśmy pozostałe budynki w kiepskim 
stanie, a z sufitu starej „autobusówki” 
leciał na głowę tynk. Teraz to są zu-
pełnie dwa światy, to jest nowa jakość 
i działanie zgodne z wizją rozwoju ko-
munikacji miejskiej prezydenta Czę-
stochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka 
– podkreśla zastępca prezydenta mia-
sta, Mirosław Soborak. 

W ostatnich kilkunastu miesiącach 
zarządcy przedsiębiorstwa realizują 
ekologiczną i infrastrukturalną ofen-
sywę. Wszystko to dzięki szeregowi 
działań. Za blisko 66 mln zł kupiono 
40 prototypowych autobusów hybry-
dowych łączących napęd elektrycz-
ny z gazowym CNG. Było to możliwe 
dzięki uzyskaniu 100% dotacji w ra-
mach programu Gazela. Pojazdów 
o tak innowacyjny napędzie nie ma 
żaden inny przewoźnik na świecie! Ze 
środków własnych (za ponad 2,5 mln 
zł) została zbudowana najnowocze-
śniejsza w Europie hala do obsługi au-
tobusów, a stacja do tankowania sprę-
żonego gazu ziemnego powstała na 
mocy opiewającej na ponad 52 mln zł 
umowy z Górnośląskim Zakładem Ob-
sługi Gazownictwa odpowiedzialnym 

za realizację inwestycji i dostarczenie 
paliwa. 

– Będziemy tutaj realizowali dosta-
wy sprężonego gazu ziemnego przez 
okres 10 lat. Budowa stacji, dostawa 
urządzeń i uruchomienie całej insta-
lacji jest niejako początkiem realizacji 

tego długoletniego kontraktu i po-
czątkiem owocnej współpracy – zapo-
wiada Leszek Piłat, wiceprezes zarzą-
du Górnośląskiego Zakładu Obsługi 

Gazownictwa z Zabrza. 
Prezes zarządu MPK w Częstocho-

wie, Roman Bolczyk, nadmienia z ko-
lei, że stacja do tankowania CNG spina 
klamrą poprzednie zadania ekologicz-
ne: zakup autobusów hybrydowych 
i budowę nowej hali autobusowej. 
Z efektów tych inicjatyw skorzystają 
poza przedsiębiorstwem także ludzie 
z zewnątrz. – I nie mam na myśli tyl-

ko naszych pasażerów, bowiem stacja 
do tankowania CNG przewidziana jest 
także na użytek klientów zewnętrz-
nych, będzie to możliwe po uzyskaniu 
kompletu stosownych pozwoleń. Po 
zakończeniu tych procedur serdecznie 
zapraszamy wszystkich do korzysta-
nia z oferty stacji. Miałem już w tym 
temacie sporo telefonów, co sprawia, 
że o zainteresowanie jestem spokojny 
i patrzę optymistycznie w przyszłość – 
podsumowuje Roman Bolczyk. 

Można powiedzieć, że poprzez re-
alizowanie zakrojonych na tak szeroką 
skalę zadań częstochowskie MPK uzy-
skało swoisty hat-trick. Wymienione 
wcześniej trzy innowacyjne produkty 
wprowadziły miejskiego przewoźnika 
do ekologicznej i komunikacyjnej eks-
traklasy. 

Dowodem tego są liczne nagro-
dy i wyróżnienia przyznane firmie 

w ostatnim czasie przez ekspertów 
m.in. „Laur Przedsiębiorczości” czy 
tytuł „Lidera Transportu Publiczne-
go”. Roman Bolczyk, prezes zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacyjnego w Częstochowie, został na-
tomiast uznany za „Menedżera roku”! 
Z końcem 2016 roku MPK zostało do-
cenione w jeszcze jednym, kluczowym 
zestawieniu. Po raz kolejny przedsię-
biorstwo znalazło uznanie w oczach 
kapituły „Jurajskiego Produktu Roku”. 
Po I – wszej nagrodzie przyznanej 
za budowę nowej hali tramwajowej 
w 2013 roku, w tym roku przez jury 
wyróżnione zostały, wspomniane 
wcześniej, działania pro-ekologiczne 
przewoźnika. Wyróżnienie podczas 
uroczystej gali w Sali Klubu Politech-
nik odebrał prezes zarządu MPK, Ro-
man Bolczyk.

Firma jednak nie zwalnia tempa. 
Już zaplanowany jest zakup kolejnych 
40 nowoczesnych autobusów (na-
pęd diesla z bardzo bogatym wypo-
sażeniem), a w dalszej perspektywie 
przewidziana jest także gigantyczna 
modernizacja infrastruktury tram-
wajowej w Częstochowie. Pozostaje 
trzymać kciuki za powodzenie tych 
działań. 
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Bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze

Katarzyna Gwara: Gdy obejmował Pan stano-
wisko prezesa w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Częstochowie sytuacja 
nie była najlepsza. 

Roman Bolczyk: Delikatnie mówiąc... Ale nie 
ma co do tego wracać. Cały czas się rozwijamy 
i inwestujemy – to jest najważniejsze. Gdy przy-
szedłem do MPK było zatrudnionych 785 osób. 
W tej chwili liczba naszych pracowników wynosi 
829. I nie są to osoby, które tylko zajmują swo-
je stanowiska. Wszyscy pracownicy są niezbędni 
spółce. Poza tym nasz kapitał zakładowy powięk-
szył się o 17 milionów złotych. Wydaliśmy już 266 
milionów na komunikację w naszym mieście. 

KG: Mamy nowe autobusy, niebawem pojawi 
się kolejnych 40, do tego stacja do tankowa-
nia CNG. Wasze starania są doceniane na are-
nie ogólnopolskiej. Otrzymaliście „Orła Or-
łach Przedsiębiorczości Polskiej”, tytuł „Lide-
ra Polskiego Transportu Publicznego 2016.” 
Pan został wyróżniony tytułem „Menedżera 
roku”. Mimo to nie zwalniacie tempa. Przed 
częstochowskim przewoźnikiem szansa na 
kolejne wielkie pieniądze.

Roman Bolczyk: Chcemy wystąpić do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie unijne 
w kwocie 38 milionów euro z przeznaczeniem 
na infrastrukturę i tabor tramwajowy. Konkurs 
będzie ogłoszony na początku przyszłego roku. 

Jest niemal pewne, że pieniądze do nas trafią. 
Nasze starania są doceniane i wszyscy wiedzą, 
że Częstochowa uczciwie pracuje na swoje in-
westycje. Niedawno Górnośląski Zakład Obsługi 
Gazownictwa na naszym terenie terenie zbudo-
wał największą w Polsce stację do tankowania 
CNG. Korzystają z niej naszej autobusy hybry-
dowe. Niebawem jednak będzie ona dostępna 
dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. 
Poza tym w ciągu półtora roku kupiliśmy 80 au-

tobusów (nowe przyjadą do Częstochowy na 
początku przyszłego roku). Stary tabor musimy 
złomować. Część kupili też miłośnicy komunika-
cji. Jako ciekawostkę powiem, że nasz najstarszy 
autobus okrążył ziemię ponad 52 razy! Już go 
nie ma w naszym taborze. Obecnie najbardziej 
wysłużonym jest ten, który na liczniku ma prze-
jechane 1,5 miliona kilometrów. Z nim także nie-
długo będzie się trzeba rozstać. Na wiosnę zrobi-
my Dzień Pożegnania Ikarusa. 

KG: Tym razem pieniądze mają zostać prze-
znaczone na nowe tramwaje i remont toro-
wiska. Część radnych i mieszkańców domaga 
się jednak nowych linii tramwajowych.

RB: Musimy działać roztropnie. Na razie najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo pasażerów. Zbada-
liśmy wszelkie zagrożenia na wszystkich liniach, 
które posiadamy. Wyniki są zatrważające. 70% 

torowisk ma 50-letni staż. Oczywiście staramy 
się na bieżąco remontować i naprawiać torowi-
sko, ale potrzebne są zakrojone na szeroką skalę 
prace. Zdecydowana większość odcinków wyma-
ga natychmiastowej przebudowy torowiska wraz 
z trakcją. Nawet nowa linia nr 3 wymaga nakładu 
dalszych kosztów związanych z jej utrzymaniem. 
Nowe tramwaje również są niezbędne – te stare, 
bez wózków skrętnych niszczą torowisko. Ideal-
nie byłoby, gdyby z tych pieniędzy udało się za-

kupić około 15 pojazdów. Jednak zdajemy sobie 
sprawę z tego, że będzie to nie lada wyzwanie, bo 
obecnie ceny pojazdów szynowych poszły w górę. 
Zakup jednego tramwaju to koszt nawet 9-10 
milionów złotych! Zgodnie z projektem nowe 
tramwaje muszą pojawić się w naszym mieście 
najpóźniej do końca 2018 roku. Nie eliminujemy 
możliwości wybudowania nowej linii tramwajo-

wej. Jednak to również wiąże się z ogromnymi 
nakładami finansowymi. Ostatnio rozstrzygnię-
to przetarg na budowę nowej linii tramwajowej 
w Katowicach. Za wybudowanie jednego odcin-
ka o długości 1 kilometra zapłacono... 22 milio-
ny złotych! W sumie ma powstać 10 kilometrów. 
Obecnie więc skupiamy się na istniejącym toro-
wisku, by nie doszło do katastrofy. Najważniejsze 
jest bezpieczeństwo pasażerów. 

KG: Czy w związku z ciągłymi inwestycjami 
pasażerowie mogą spodziewać się podwyżek 
cen biletów?

RB: Wszystko jest w rękach radnych, jednak 
my nie przewidujemy żadnych podwyżek dla 
pasażerów. My ze swojej strony staramy się, 
aby proponowane przez nas rozwiązania w peł-
ni odpowiadały naszym pasażerom. Stąd też 
pomysł wprowadzenia biletu dziennego czy 
45-minutowego. 

MPK chce kupić 40 nowoczesnych autobusów

Bezpieczniej w środkach komunikacji miejskiej



Klamka zapadła, podpisy złożone!  
40 nowiutkich „Solarisów” wyjedzie na częstochowskie ulice już wiosną!

Kolejny krok w kierunku realiza-
cji programu „Lepsza komunikacja” 
w Częstochowie dokonany! W obec-
ności Prezydenta Częstochowy, 
Krzysztofa Matyjaszczyka, przedsta-
wiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Częstochowie 
oraz firmy Solaris Bus&Coach pod-
pisali umowę na realizację kontrak-
tu, na mocy którego producent do-
starczy miejskiemu przewoźnikowi 
40 autobusów, które dotrą do mia-
sta wiosną 2017 roku.

Dwunastometrowe pojazdy o no-
woczesnym „designie” i napędzie 
diesla będą spełniały restrykcyjne 
normy spalania Euro 6, będą ciche 
i bardzo bogato wyposażone: m.in. 
w klimatyzację, liczniki pasażerów, 
biletomaty, Wi-Fi, gniazda USB, dy-
namiczną informację pasażerską 
i wiele innych. Dokument sygno-

wali: Roman Bolczyk i Robert Ma-
dej (Prezes i Wiceprezes Zarządu) 
ze strony MPK oraz Wiesław Cieśla 
i Waldemar Wlazło z firmy Solaris 
Bus&Coach. Spotkanie połączone 
z konferencją prasową odbyło się 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Częstochowy. 

Całość zadania będzie kosztować 
około 45 mln zł, z czego 85% stano-
wi dofinansowanie ze środków UE. 

Dzięki realizacji inwestycji autobuso-
wy tabor częstochowskiego MPK zo-

stanie odnowiony w stopniu niespo-
tykanym dotąd w historii firmy.
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„Zakochany w Twistach”
Robert Szelka – motorniczy i pasażer w jednej 

osobie - ponad ćwierć wieku pracuje już w często-
chowskim MPK. Takiego rozwoju przedsiębiorstwa 
i komunikacji miejskiej w Częstochowie jednak jak 
dotąd nie pamięta. Z nowoczesnych tramwajów 
„Twist” i nowej linii tramwajowej w dzielnicach 
Błeszno i Wrzosowiak korzysta i służbowo, i pry-
watnie. Nie ukrywa radości z dalszych planów roz-
woju infrastruktury tramwajowej w mieście. Tram-
waj to jego pasja!

Mam podwójną rolę, bo jestem i pracownikiem, 
i pasażerem MPK. Ale dzięki temu wiem sporo o no-
wej linii tramwajowej i „Twistach”, które wyjechały 

na nasze torowiska. Co do nowej linii, to kiedy wsią-
dziemy w tramwaj nr 3, przejedziemy nową trasą 
i dojedziemy do ostatniego przystanku w ciągu do-
tychczas istniejącej – to pokonamy dystans łącznie 
15 km, więc to już nielicha podróż. Co do nowego 
tramwaju, to prowadzenie tego pojazdu to jest na 
prawdę przyjemność. Człowiek ma świadomość, że 
prowadzi poważny pojazd i że dzięki technologii uży-
tej do jego produkcji może bezpiecznie przewozić 
mieszkańców naszego miasta. Jest nowoczesny, kli-
matyzowany, a to ogromny komfort i udogodnienie 
nie tylko dla pasażera zmęczonego letnią aurą, ale  
przede wszystkim dla motorniczego siedzącego za 
tramwajowym kokpitem osiem i więcej godzin dzien-
nie. Ma ruchome podwozie, nie niszczy tak szybko 
swojej konstrukcji i torów. Nowoczesnych rozwiązań 
jest w „Twiście” więcej. Nie każdy wie, że podczas 
poślizgu na szynach przy skrętach sam „podsypuje” 
sobie specjalny piach dla zwiększenia przyczepności. 

Może się 
to komuś 
wyda dziwne, jeśli mówi to pracownik z 26-letnim 
stażem, ale ja lubię jeździć po mieście autobusem 
czy tramwajem także prywatnie. Można powiedzieć, 
że połowę życia spędzam właśnie w środkach komu-
nikacji miejskiej, bo oprócz prowadzenia pojazdów 
tak też dojeżdżam do pracy. I jadąc tramwajem po 
nowej linii tramwajowej widzę, jak infrastruktural-
nie i wizualnie zmieniły się dzielnice przez, które 
przejeżdża. Są też zmiany mentalne i społeczne -  lu-
dzie machają, uśmiechają się, cieszą się z obecno-
ści tramwaju w dzielnicach, przez które do tej pory 
nigdy nie przejeżdżał. Dodało to im kolorytu. Trud-
no to określić, ale tramwaje, szczególnie te nowe, 
są elementem krajobrazu wielkomiejskiego, legen-
dą. Dlatego cieszę się, że są plany dalszego rozwoju 
w mieście w kierunku modernizacji taboru i potrzeb-
nej infrastruktury. W MPK jako jeden z nielicznych 
łączę funkcję motorniczego i kierowcy autobusu, ale 
przyznam się, że też mam słabość do naszych tram-
wajów. Po wybudowaniu nowej linii przez Wrzoso-
wisk-Błeszno i zakupie „Twistów” jeszcze bardziej niż 
dotychczas 
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Mikołaj z prezydentem wywołali uśmiech  
na twarzach dzieci i pasażerów!

Gry, zabawy, wspólnie śpiewanie i animacje 
oraz wyjątkowe prezenty wręczone przez wyjąt-
kowego Świętego, a później przejazd „mikołajko-
wym” tramwajem ulicami miasta z pasażerami – 
tak w skrócie wyglądał „Mikołaj z Prezydentem” 
czyli wspaniała świąteczna impreza zainicjowana 
przez Związek Zawodowy „Kadra” przy Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Często-
chowie.

A to wszystko dla około czterdzieściorga dzieci 
z częstochowskich rodzin korzystających ze wspar-
cia. Współorganizatorami byli oprócz MPK, często-
chowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sto-
warzyszenie „Dla Rodziny”. Wyjątkowym gościem 
spotkania był Prezydent Częstochowy, Krzysztof 
Matyjaszczyk, który, podobnie jak inni obecni ofi-

cjele m.in.: prezes MPK, Roman Bolczyk czy z-ca 
dyrektora MOPS, Iwona Borysiuk, wcielił się w rolę 
pomocnika św. Mikołaja, rozdając prezenty zaku-
pione przez sponsorów i biorąc udział we wspólnej 
zabawie z dzieciakami na sali „Ikar”. Wcześniej naj-

młodsi mieli też okazję zwiedzić zajezdnię poznając 
działanie częstochowskiej komunikacji miejskiej od 
środka. O aktywne  spędzenie czasu zadbali piłka-
rze częstochowskiego Rakowa, którzy przyłączyli się 
do akcji. Całość zwieńczył okolicznościowy przejazd 
tramwajem, z zajezdni do pętli na Tysiącleciu i z po-
wrotem. Z kursu mogli skorzystać wszyscy zainte-
resowani pasażerowie, którzy oprócz darmowego 

przejazdu mieli możliwość skosztowania przy tej 
okazji słodkości serwowanych przez św. Mikołaja, 
Prezydenta Częstochowy i pomocników ulubione-
go świętego. Poniżej lista sponsorów, którzy wsparli 
przygotowanie „Mikołaja z Prezydentem”. Serdecz-
nie dziękujemy im za okazane serce w imieniu orga-
nizatorów, jak i współorganizatorów oraz dzieci, ich 

rodziców i pasażerów, do których skierowana była 
akcja. Zobaczcie także foto-relację z wczorajszego 
wydarzenia. Do zobaczenia za rok!

Lista sponsorów tegorocznej edycji akcji  
„Mikołaj z Prezydentem”

Lp Nazwisko i Imię Firma

1 Marciniak Zbigniew
Centrum Zabaw dla Dzieci 
„Magiczna Kraina”, 
42-200 Częstochowa, Al. 
Niepodległości 31,

2 Boral Tomasz Prywatna Szkoła Walki BACKFIST, 
42-200 Częstochowa, ul. Hutników 9

3 Rataj Dariusz-Dyrektor
Zespół Szkół im. B. Prusa w 
Częstochowie, 
42-200 Częstochowa, ul Prusa 20,

4 Kołaczyk Krzysztof
RKS RAKÓW Częstochowa, 
42-200 Częstochowa, ul. 
Limanowskiego 83

5 Ledwoń Krzysztof
P.P.U.H. M-ELEKTROSTATYK, 
42-280 Częstochowa, ul. 
Szamotowa 16A

6 Sokół Renata
Hurtownia Metali Kolorowych 
"ATANER", 
42-217 Częstochowa , ul. 
Pułaskiego 111/113 (baza PKS)

7 Sokół Dariusz
Sokół Obróbka CNC, 
ul. Wielkopiecowa 12, 42-202 
Częstochowa

8 Kasprzycka Katarzyna
Biuro Tłumaczeń Katarzyna 
Kasprzycka, 
ul. Warszawska 190, 42-202 
Częstochowa

9 Świącik Michał
CKM Włókniarz Częstochowa, 
ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 
Częstochowa,

10 Szczepnik Maciej
Centrum Handlowe "Raków", 
ul. Łukasińskiego 37, 42-207 
Częstochowa,

11 Peca Łukasz
"Impakt" Producent Szklanych 
ozdób choinkowych, 
ul. Warzywna 18, 42-208 
Częstochowa,

12 Rogula Jerzy
Agencja Wydawnicza 
"TECHNOPOL" Sp. z o.o. , 
Al. Armii Krajowej 12/30, 42-200 
Częstochowa

13 Kujawski Przemysław
LA STRADA - Restauracja & 
Kawiarnia, 
Al. Wojska Polskiego 110, 
Częstochowa 42-200

14 Dr hab. Prof. AJD 
Anna Czworońska

Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie, 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 
Częstochowa

15 Połacik Wiesław
Dreier W.Połacik Spółka Jawna, 
ul. Św. Rocha 219B, 42-200 
Częstochowa

16 Piotr Wrzesiński i 
Adrian Dębski

GAPPAG Spółka z o.o. Spółka 
komandytowa, 
ul. Warszawska 262, 42-200 
Częstochowa

17 Pieniążek Zbigniew
Jagiellończycy – Polskie Centrum 
Handlowo-Usługowe, 
ul. Brzozowa 2/8, 42-200 
Częstochowa

18 Rychlewski Zbigniew Częstochowska Akademia Sztuk 
Walki "Sportu i Rekreacji"

19 Przerada Zbigniew
Hotel Restauracja Złote Arkady 
Częstochowa, 
ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 
Częstochowa

20 Dziewior Michał
Piekarnia "Majami", 
ul. Mykanowska 139, 42-202 Wola 
Kiedrzyńska

21 Kołaciński Mariusz
Taxi Jura Częstochowa, 
Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 322, 42-
200 Częstochowa

22 Moczaraski Norbert
www.Trofea.pl, 
Al. Kościuszki 18/20, 42-200 
Częstochowa

23 Młynek Barbara
Cosinus Bezpłatne Szkoły Dla 
Dorosłych, Oddział Częstochowa, 
42-217 Częstochowa ul. Żwirki i 
Wigury 6/14

24 Bartosz Kuropatwiński Partridge Sp. z o.o.
25 Eurobank  
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

 

BUDOWNICTWO

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO” 
– REMONTY TANIO!!!

l malowanie; 
l kafelkowanie; 
l hydraulika; 
l wymiana drzwi
42-200 Częstochowa 

tel. 601-525-116

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

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

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MATERIAŁY  BUDOWLANE

MEBLE

MOTORYZACJA

OGŁASZAJ
SIĘ  
W

 ŻYCIU
CZĘSTOCHOWY

I POWIATU



PROGRAM TV – SOBOTA 31.12.2016 r.

06:15 Bulionerzy - odc. 64 - 
Trzy życzenia; serial 
komediowy TVP

06:40 Bulionerzy - odc. 65 - 
Burżuazja; serial 
komediowy TVP

07:10 Las Story - odc. 27; 
cykl reportaży

07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Naszaarmia.pl; 

magazyn
08:30 Czułe święta; komedia 

romantyczna, USA (2015)
10:15 Gołas, absolutnie!; 

film dokum., POLSKA
11:10 Święta od kuchni; 

magazyn
11:30 Sami swoi; komedia, 

POLSKA (1967)
13:05 Nie ma mocnych; 

komedia, POLSKA (1974); 
reż.:Sylwester Chęciński; 
wyk.:Wacław Kowalski, 
Władysław Hańcza, Anna 
Dymna, Andrzej 
Wasilewski, Maria 
Zbyszewska, Halina Buyno 
- Łoza, Jerzy Janeczek, 
Ilona Kuśmierska, 
Zygmunt Bielawski, 
Bronisław Pawlak

14:45 Kochaj albo rzuć; 
komedia, POLSKA (1977); 
reż.:Sylwester Chęciński; 
wyk.:Władysław Hańcza, 
Wacław Kowalski, Anna 
Dymna, Halina Buyno - 
Łoza, Irena Karel, Duchyl 
Martin Smith, Maria 
Zbyszewska, Robert 
Lewandowski, Jan 
Pietrzak, Henryk Talar

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Rolnik szuka żony; 

telenowela dokumentalna 
TVP

18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
19:55 Orędzie Noworoczne 

Prezydenta RP A.Dudy
20:05 Sport
20:15 Pogoda
20:30 Hit na sobotę - 

Zatańcz ze mną; komedia, 
USA (2004); reż.:Peter 
Chelson; wyk.:Richard 
Gere, Jennifer Lopez, 
Susan Sarandon, Nick 
Cannon

22:20 Szopka Noworoczna
23:15 Jaka to melodia?
00:15 Kick; film akcji, Indie 

(2014); reż.:Sajid 
Nadiadvala; wyk.:Salman 
Khan, Jacqueline 
Fernandez, Randeep 
Hooda

02:50 Szczęście nigdy nie 
przychodzi samo; 
komedia romantyczna, 
Francja (2012); reż.:James 
Huth; wyk.:Sophie 
Marceau, Gad Elmaleh, 
Maurice Barthelemy

04:40 Zakończenie dnia

05:30 Królestwo goryli. 
Walki o tron; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2013); reż.: Nie 
dotyczy

06:30 M jak miłość - odc. 
1265; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:40 Program rozrywkowy
11:40 Gwiazdy w południe - 

Julie i Julia; film 
obyczajowy, USA (2009); 
reż.:Nora Ephron; 
wyk.:Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci, 
Chris Messina, Brian 
Avers, Dave Annable

14:00 Familiada
14:40 Program rozrywkowy
15:40 Pretty Woman; 

komedia romantyczna, 
USA (1990)

17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Neo-nówka i 

przyjaciele
19:55 Sylwester z Dwójką 

2016.
02:10 Program rozrywkowy
03:15 Program rozrywkowy
04:20 Program rozrywkowy
05:15 Program rozrywkowy
06:00 Zakończenie dnia

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (4); 
serial animowany. 
Mieszkańcy wyspy Berk 
wiedzą, jak trenować 
smoki, ale muszą nauczyć 
się z nimi żyć. Czkawka 
próbuje zintegrować dzikie 
bestie z...

8:15 Turbo FAST (13); serial 
animowany. Ślimak Turbo 
posiadł nadprzyrodzone 
moce. Wziął udział w 
wyścigu w Indianapolis i 
wygrał go. Teraz ze 
znajomymi przeżywa 
kolejne przygody.

8:45 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata (4); serial 
animowany. Dalsze losy 
dzielnych wojowników z 
wyspy Berk oraz ich 
zionących ogniem 
‚rumaków’. Dzięki 
Smoczemu Oku 
przyjaciele odbywają 
dalekie podróże, 
podczas...

9:15 Pan Peabody i 
Sherman Show (15); 
serial animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (2); serial 
animowany. Poszukiwacz 
przygód i znakomity 
szermierz, Kot w Butach, 
przybywa do sennego San 
Lorenzo. Spokojna 
mieścina przeżywa najazd 
różnej maści 
przestępców,...

10:10 Ewa gotuje (252); 
magazyn kulinarny

10:45 Wysmakowani (41); 
magazyn kulinarny

10:55 Stuart Malutki; film 
familijny, Niemcy/USA 
1999

12:45 La Bamba; dramat 
biograficzny, USA 1987

15:00 Jaś Fasola (10); serial 
komediowy. Gapowaty i 
złośliwy Jaś Fasola potrafi 
skomplikować nawet 
najprostszą sytuację.

15:35 10-lecie Kabaretu 
Skeczów Męczących; 
program rozrywkowy

17:50 Świat według 
Kiepskich (279); serial 
komediowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Sylwestrowa 

rozgrzewka; program 
muzyczny

20:00 Sylwestrowa Moc 
Przebojów 2016/2017

2:00 Roztańczony PGE 
Narodowy na bis; koncert. 
Wśród gwiazd są 
Alphaville, Boney M....

4:00 Taneczne przeboje lata; 
program muzyczny

05:25 Uwaga! (4815) - 
program 

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(956) - magazyn 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

14 (610) - serial 
obyczajowy, Polska 

12:25 Top Model 6 (5/13) - 
program rozrywkowy 

13:25 Top Model 6 (6/13) - 
program rozrywkowy 

14:25 Azja Express (4/13) - 
program 

15:50 HELLO 2017! # 
SYLWESTERWARSZAWA 
- program 

15:55 Pluto Nash (The 
Adventures of Pluto Nash) 
- film komedia, USA 2002, 
reżyseria: Ron 
Underwood, obsada: 
Eddie Murphy, Randy 
Quaid, Rosario Dawson, 
Joe Pantoliano, Jay Mohr, 
Luis Guzman, James 
Rebhorn, Burt Young, 
Pam Grier, John Cleese, 
Alec Baldwin

17:55 HELLO 2017! # 
SYLWESTERWARSZAWA 
- program 

18:00 Kuchenne rewolucje 
12 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 HELLO 2017! # 

SYLWESTERWARSZAWA 
- program 

01:00 Twój na zawsze - film 
melodramat, USA 2010, 
reżyseria: Allen Coulter, 
obsada: Emilie de Ravin, 
Robert Pattinson, Pierce 
Brosnan, Chris Cooper, 
Martha Plimpton, Lena 
Olin

03:10 Uciekający pociąg - 
film sensacyjny, USA 
1985, reżyseria: Andriej 
Konczałowski

05:10 Nic straconego

06:00 Niesamowite! reality 
TV, Polska 2014, odc. 17

06:30 Niesamowite! reality 
TV, Polska 2014, odc. 18

07:00 Taki jest świat; 
informacyjny, Polska 2015

07:45 Łoś prosto z nieba; 
familijny, Niemcy 2005. 
Gdy do domu pewnej 
rodzinki wpada gadający 
renifer Świętego Mikołaja, 
pan domu postanawia na 
niego zapolować…

09:25 Życzenie wigilijne 
Richiego Richa; familijny, 
USA 1998. Wigilia Bożego 
Narodzenia. Wszystkie 
dzieci cieszą się tym 
wyjątkowym dniem. Z 
wyjątkiem Richiego…

10:55 Grinch: świąt nie 
będzie; familijny, USA 
2000. Pewien samotny i 
bardzo złośliwy Grinch, 
mieszkający w ciemnej 
jaskini, przygotowuje plan 
zakłócenia świąt…

12:55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewska 
zagadka; baśń, Niemcy 
2009

14:00 Tańczący z wilkami; 
przygodowy, USA 1990, 
reż. Kevin Costner, wys. 
Kevin Costner. Porucznik 
Dunbar wyrusza do 
odległego fortu Sedgwick, 
położonego na terenach 
należących do Indian…

17:20 Robin Hood: Książę 
złodziei; przygodowy, 
USA 1991

20:00 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004, reż. Pierre 
Morel, wys. Bibi Naceri, 
Cyril Raffaelli, Dany 
Verissimo-Petit, David 
Belle, Tony D’Amario. 13 
Dzielnica to specjalna 
strefa Paryża roku 2013 
otoczona murem. Gangi 
są tu jedyną władzą, 
żadnych praw, żadnych 
reguł, żadnych zasad... 

21:25 Szalone fabryki 
polskiej muzyki! Polska 
2016

23:00 Sylwestrowa moc 
emocji, Polska 2016

00:30 Egzorcysta: Początek; 
horror, USA 2004, reż. 
Renny Harlin. 
Przechodzący kryzys wiary 
Ojciec Merrin wyjeżdża na 
badania archeologiczne do 
Afryki. Tam po raz 
pierwszy przyjdzie mu 
spotkać na swojej drodze 
demona Pazuzu…

02:40 Sylwestrowa moc 
emocji, Polska 2016

03:35 Kręcimy z gwiazdami, 
Polska 2012

04:20 Menu na miarę; 
lifestylowy, Polska 2011

04:45 Twój Puls; lifestylowy, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
lifestylowy, Polska 2011

05:40 Na sygnale - odc. 39; 
serial fabularyzowany TVP

06:10 TELEZAKUPY
06:45 Czterdziestolatek - 

odc. 16/21 - Gdzie byłaś, 
czyli Szekspir; serial TVP

07:50 Czterdziestolatek - 
odc. 17/21 - Cwana bestia, 
czyli kryształ; serial TVP

08:55 Komisarz Alex - odc. 
80 - Zakładniczka; serial 
kryminalny TVP

09:50 Ranczo - odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo - odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl - odc. 123 
„Podróż”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl - odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl - odc. 125 
„Pasje”; serial komediowy 
TVP

13:25 Film fabularny
15:20 Ranczo - odc. 115 - 

Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Ranczo - odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Ranczo - odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

18:15 Film fabularny
20:15 Ojciec Mateusz - odc. 

58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

21:05 Ojciec Mateusz - odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo - odc. 118 - 
Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ranczo - odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Randka w ciemno; 
komedia, POLSKA (2009); 
reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Katarzyna Maciąg, 
Borys Szyc, Lesław Żurek, 
Anna Dereszowska, 
Zbigniew Zamachowski, 
Bogusław Linda, Tomasz 
Kot, Danuta Stenka, 
Krystyna Tkacz

01:30 13 Dzielnica - 
Ultimatum; film akcji, 
Francja (2009); 
reż.:Patrick Alessandrin; 
wyk.:David Belle, Philippe 
Torreton, Cyril Raffaelli

03:20 Komisja morderstw - 
odc. 12/12 - Natura zła; 
serial TVP

04:10 Rodzinka.pl - odc. 127 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

04:45 Rodzinka.pl - odc. 
128; serial TVP

05:10 Zakończenie dnia

06:15 Humor w odcinkach - 
Święta wojna - Hanys 
airlines (237); serial 
komediowy TVP

06:50 Rozrywka Retro - 
Wszystko się uda czyli 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju prezentuje

07:50 KabareTOP Story
08:20 Śpiewające fortepiany 

- (85)
09:15 Strefa rozrywki - odc. 

12; magazyn
09:40 Życie to Kabaret - 

Lubię to - kabaret Hrabi; 
widowisko

10:45 Kierunek Kabaret - 
Nowy Rok, nowi my! /19/

11:50 Tygodnik Moralnego 
Niepokoju - (67)

12:20 Okrasa łamie przepisy 
- Polska wieprzowina na 
trzy sposoby; magazyn 
kulinarny

12:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Urszula 
Sipińska /1-2/; reportaż

13:50 Życie to Kabaret - 
Kabaret Młodych Panów 
(1)

14:50 KabareTOP Story
15:20 Życie to Kabaret - 

Kabaret Młodych Panów 
(2)

16:20 Olga Lipińska 
zaprasza - (18); talk-show

17:10 Strefa rozrywki - odc. 
12; magazyn

17:35 Hity kabaretu - (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca

18:40 Spotkanie z balladą 
/1/

19:40 Spotkania z balladą 
/2/

20:45 KabareTOP Story
21:15 Andre Rieu: Love In 

Venice; koncert, USA 
(2015)

22:25 A wszystko to... Bo 
ciebie kocham - ICH 
TROJE

23:30 Pamelo żegnaj 
TERCET EGZOTYCZNY i 
GOŚCIE

00:35 „To co dał mi los” - 
koncert Krzysztofa 
Krawczyka

01:30 Sylwestrowe Variete - 
(1)

05:50 Ukryta prawda (93) - 
program obyczajowy

06:55 Mango - Telezakupy
09:00 Przyjaciele (4/24) - 

serial komediowy, USA 
09:30 39 i pół (8) - serial 

komediowy, Polska 
10:30 39 i pół (9) - serial 

komediowy, Polska 
11:30 39 i pół (10) - serial 

komediowy, Polska 
12:30 Kochaj i tańcz - film 

komedia, Polska 2009, 
reżyseria: Bruce 
Parramore, obsada: 
Izabella Miko, Mateusz 
Damięcki, Rafał 
Królikowski, Katarzyna 
Figura, Krzysztof Globisz

15:00 Z zaskoczenia 
(Thunderstruck) - film 
rodzinny, USA 2012, 
reżyseria: John Whitesell, 
obsada: Kevin Durant, 
Taylor Gray, James 
Belushi, Brandon T. 
Jackson, napisy

17:00 Podróż do wnętrza 
Ziemi (Journey to the 
Center of the Earth) - film 
przygodowy, USA 2008, 
reżyseria: Eric Brevig, 
obsada: Brendan Fraser, 
Josh Hutcherson, Anita 
Briem, Seth Meyers, 
napisy

19:00 Street Dance - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2010, reżyseria: 
Max Giwa, Dania Pasquini, 
obsada: Nichola Burley, 
Charlotte Rampling, 
Richard Winsor, Ukweli 
Roach, George Sampson, 
Sacha Chang, Eleanor 
Bron, Rachel McDowall

21:05 Street Dance II - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012, reżyseria: 
Max Giwa, Dania Pasquini, 
obsada: Falk Hentschel, 
Sofia Boutella, Stephanie 
Nguyen

22:50 Złap mnie, jeśli 
potrafisz - film 
sensacyjny, USA 2002, 
reżyseria: Steven 
Spielberg, obsada: 
Leonardo DiCaprio, Tom 
Hanks, Christopher 
Walken, Martin Sheen, 
Nathalie Baye, Amy 
Adams, James Brolin

01:45 Taniec ostatniej 
szansy (How She Move) - 
film obyczajowy, USA/
Kanada/Francja 2007, 
reżyseria: Ian Iqbal 
Rashid, obsada: Rutina 
Wesley, Tracey Tre 
Armstrong, Dwain 
Murphy, Brennan 
Gademans

03:35 Ukryta prawda (93) - 
program obyczajowy 

04:30 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show

05:00 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show

05:30 Koniec programu

05:30 Pyszne 25 3 (3/12) - pr. 
kulinarny

06:00 Dom od nowa (7/13) - 
reality show

06:30 Nowe życie na 
Hawajach (11/13) - pr. 
lifestylowy

07:00 Domy z potencjałem 
(17/18) - pr. lifestylowy

08:00 Dorota was urządzi 2 
(2/12) - pr.

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (5/12) - pr. 
lifestylowy

09:30 Program rozrywkowy
10:00 Bez skazy (8/10) - pr. 

lifestylowy
10:30 Apetyt na miłość 2 

(7/10) - pr. rozrywkowy
11:30 Niezwykłe przypadki 

medyczne 2 (8) - pr. 
lifestylowy

12:00 Bez planu (3/6) - pr. 
podróżniczo-rozrywkowy

12:30 Sablewskiej sposób na 
modę 7 (5/12) - pr. 
rozrywkowy

13:15 I nie opuszczę Cię aż do 
ślubu 3 (5/12) - reality 
show

14:00 Łowcy domów do 
remontu (5/13) - pr. 
lifestylowy

15:00 Afera fryzjera 4 (8/10) - 
pr. rozrywkowy

15:45 Sztuka uwodzenia (6/8) 
- pr. rozrywkowy

16:15 Pani Gadżet 12 (5/12) - 
magazyn

16:45 Dorota was urządzi 5 
(6/12) - pr.

17:30 W dobrym stylu (8/10) - 
pr. lifestylowy

18:15 Niezwykłe przypadki 
medyczne (8) - pr. 
lifestylowy

18:45 Idealna niania 5 
(11/13) - pr. obyczajowy

19:30 Sekrety lekarzy (12) - 
reality show

20:30 Szalone Tokio - film 
dokumentalny, Polska 2015

21:45 Pocałunek w ciemno 2 
(1/6) - pr. rozrywkowy

22:45 Magiel Towarzyski 21 
(8/11) - pr. rozrywkowy

23:30 66 czego pragną 
kobiety (1/7) - pr. 
rozrywkowy

00:00 66 czego pragną 
kobiety (2/7)

00:30 66 czego pragną 
kobiety (3/7)

01:00 66 czego pragną 
kobiety (4/7)

01:30 66 czego pragną 
kobiety (5/7)

02:00 66 czego pragną 
kobiety (6/7)

02:30 66 czego pragną 
kobiety (7) 

03:00 W roli głównej - Anita 
Werner (2/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 (3/16) 
- magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 (16) 
04:25 Wiem, co jem 2 (11/15) 
04:50 Wiem, co jem 2 (12/15) 

07:50 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: FINAŁ

10:05 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships - 3 
miejsce

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships - FINAŁ

14:15 Rio miasto bez Boga
15:20 IO Rio 2016 - polskie 

medale
17:00 Biało czerwony wyścig
18:00 Łyżwiarstwo figurowe 

- Finał Grand Prix: 
Marsylia 2016 - program 
dowolny par tanecznych

19:00 Hokej na lodzie - NHL: 
New Jersey Devils - 
Washington Capitals

22:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix: 
Marsylia 2016 - program 
dowolny par sportowych

23:00 Przeżyjmy to jeszcze 
raz

24:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix: 
Marsylia 2016 - GALA

01:55 Z archiwum
02:15 Zakończenie dnia

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda 
07:25 Powrót do przeszłości - 

odc. 18 Ach, co to był za 
bal...; magazyn

07:40 Ziołowa apteka - Jedzenie 
może być lekarstwem

07:55 Mój pies i inne zwierzaki; 
magazyn

08:10 Ślizg  - odc. 4; magazyn
08:40 Misja Integracja OPP; 

magazyn
08:55 Pożyteczni.pl; magazyn
09:30 Ochmistrzyni; reportaż
10:01 Budniokowie - 

Budniokowie Regina; serial 
interaktywny

10:40 A życie toczy się dalej...
11:15 Telenowyny; magazyn
11:50 Rolnik szuka żony seria III 

- odc. 4; widowisko 
rozrywkowe

12:45 Nożem i widelcem - odc. 
25 Przekąski z wędlin, keks, 
sylwestrowe smaki; magazyn 
kulinarny

13:00 Pogoda 
13:05 Biała Kubanka; reportaż
13:25 Kubiak i jego orkiestra; 

film dokumentalny, Francja 
(2011)

14:30 JESIEŃ W REGIONACH
14:40 Jedź bezpiecznie - odc. 

627; magazyn
14:55 JESIEŃ W REGIONACH
15:20 Rączka gotuje - Wydanie 

sylwestrowe; magazyn 
kulinarny

16:15 JESIEŃ W REGIONACH
16:30 Napady stulecia; film 

dokumentalny, USA (2001)
17:25 Pogoda 
17:32 POGODA
17:35 A życie toczy się dalej...
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:00 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:55 POGODA
20:00 Sylwester na najwyższym 

poziomie; koncert; 
Transmisja live z koncertu 
sylwestrowego

22:00 Dziennik Regionów
22:30 Antenowe remanenty
22:50 Antenowe remanenty
23:10 Reportaż
23:30 Kubiak i jego orkiestra; 

film dokumentalny, Francja 
(2011)

00:50 Antenowe remanenty
01:25 Antenowe remanenty
01:50 Telewizja Nocą odc. 44
03:00 Telenowyny; magazyn
03:30 Jedź bezpiecznie - odc. 

627; magazyn
03:45 Kubiak i jego orkiestra; 

film dokumentalny, Francja 
(2011)

04:50 Antenowe remanenty
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Film dokumentalny
06:20 Turystyczna jazda; 

magazyn podróżniczy
06:35 Reportaż

06:30 Ginące cywilizacje - 
Prośba o deszcz. Szamani w 
Burkina Faso odc. 14; cykl 
dokumentalny, Francja, 
POLSKA (1996)

07:35 Jak to działa - odc. 122 
- Ciekawostki o wodzie; 
magazyn

08:05 Był sobie człowiek - 
Czasy Ludwika XIV 18/26; 
serial animowany, Francja 
(1978)

08:40 Awantura o Basię - odc. 
2/12 - Awantura druga, czyli 
rzecz o rozmazanej kartce; 
serial TVP

09:15 Awantura o Basię - odc. 
3/12 - Awantura trzecia, 
czyli rzecz o teatrze i 
niezwykłym psie; serial TVP

09:45 Okrasa łamie przepisy - 
Dary z lasu i z zagrody; 
magazyn kulinarny

10:25 Dziedzictwo i tajemnice 
morskiego świata - Morskie 
tajemnice drugiej wojny 
światowej odc. 5; cykl 
dokumentalny, Francja 
(2013)

11:30 Karol. Urodzony, by być 
księciem - 2/2; film 
dokumentalny, Francja 
(2012)

12:40 Wojownicy czasu - odc. 
7 20 pułk piechoty; cykl 
reportaży

13:20 Tajemnice przyrody 
Biebrzy; film dokumentalny, 
POLSKA (2015); reż.:Paolo 
Valponi

14:15 Szerokie tory - Szerokie 
tory. Moda; reportaż

14:50 Lagardere - cz 1; film 
przygodowo-historyczny, 
Francja (2003); reż.:Henri 
Helman; wyk.:Bruno 
Wolkowitch, Florence 
Pernel, Frederic van den 
Driessche, Yvon Back, Ticky 
Holgado

16:40 Spór o historię - Michaił 
Gorbaczow demokrata, czy 
przegrany aparatczyk?; 
debata

17:20 Kulig; program 
rozrywkowy, POLSKA 
(1968); reż.:Stanisław 
Kokesz

18:00 Od Sylwestra do 
Sylwestra; reportaż

18:30 Nefertiti i zaginiona 
dynastia; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2006)

19:35 Bez komentarza - 
Sylwestry Polaków okiem 
kamery TVP; cykl 
dokumentalny

20:10 Sami swoi; komedia, 
POLSKA (1967)

21:40 Powtórka z życia - Nowy 
Rok

22:00 Most na Renie; dramat 
wojenny, USA (1969); 
reż.:John Guillermin; 
wyk.:George Segal, Robert 
Vaughn, Ben Gazzara, Bo 
Hopkins

00:05 Piotr Pierwszy. 
Testament - odc. 1/2; film 
kostiumowy, ROSJA 
(2011); reż.:Vladimir Bortko

02:05 Filipinki; film muzyczny
02:35 Kobiela na plaży; film 

TVP
03:20 ŚWIAT KONDRATIUKÓW 

- Niedziela Barabasza
03:45 Bez komentarza - Kartki 

z PRL - u. W szponach 
nałogów; cykl dokumentalny

04:20 Zakończenie dnia

7:00 Piłka nożna: Euro 2016: 
Niemcy - Polska

9:10 Piłka nożna: Euro 2016: 
Szwajcaria - Polska

11:20 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Siatkówka 
plażowa

12:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Siatkówka 
mężczyzn

12:30 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Siatkówka kobiet

13:00 Piłka nożna: Euro 2016: 
Polska - Portugalia

15:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Lekkoatletyka

15:40 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - ONICO AZS 
Politechnika Warszawska

17:40 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Reprezentacja 
Polski w piłce nożnej

18:20 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Tenis

19:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Sporty walki

19:30 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Puchar Polski w 
piłce nożnej

20:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej

20:30 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Reprezentacja 
Polski w piłce nożnej

21:00 Sporty walki: Karol Bedorf 
- Fernando Rodrigues Jr.

0:00 Clip noworoczny
0:10 Sportowe podsumowanie 

roku 2016: Sporty motorowe
1:00 Piłka nożna: Rumunia - 

Polska
3:00 Boks: waga ciężka: 

Przemysław Saleta - Tomasz 
Adamek

5:00 Zakończenie programu

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:30 Bulionerzy - odc. 66; 
serial komediowy TVP

05:55 Bulionerzy - odc. 67; 
serial komediowy TVP

06:30 Słownik polsko-polski
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:35 Ziarno - Do siego 

Roku 2017; magazyn
09:10 Śnieżne święta; 

komedia, USA (2014); 
reż.:Harvey Frost; 
wyk.:Candace Cameron 
Bure, Jesse Hutch, Alan 
Thicke

10:45 Jak to działa - odc. 67 
Cywilizacja a środowisko; 
magazyn

11:15 Zakochaj się w Polsce 
- odc. 12 Katowice; 
magazyn

11:40 Sekrety mnichów - 
Nuda; rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
12:50 Szopka w muzeum; 

widowisko rozrywkowe
13:45 Skoki Narciarskie - 

Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA - konkurs 
indywidualny (studio) 

14:00 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA - konkurs 
indywidualny

16:20 Karnawałowe hity
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
18:40 Jaka to melodia? - 

odc. 3457 - finał roku; 
teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości
20:05 Sport
20:10 Kronika Rajdu Dakar
20:15 Pogoda
20:25 Blondynka - odc. 57 - 

Nadchodzi czas 
dinozaurów; serial TVP

21:25 Mumia; film 
przygodowy, USA (1999); 
reż.:Stephen Sommers; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Rachel Weisz, John 
Hannah

23:35 Sportowa niedziela
00:05 Jaka to melodia? - 

odc. 3457 - finał roku; 
teleturniej muzyczny

00:55 Zatańcz ze mną; 
komedia, USA (2004)

02:50 Kick; film akcji, Indie 
(2014)

05:20 Zakończenie dnia

05:45 Słowo na niedzielę
05:55 Agnetha, Abba, a 

teraz?; film dokumentalny, 
Wielka Brytania (2013); 
reż.:Samantha Peters

07:00 Kubuś i przyjaciele; 
film animowany, USA 
(2011)

08:10 Muppety; komedia 
familijna, USA (2011); 
reż.:James Bobin; 
wyk.:Amy Adams, Chris 
Cooper, Rashida Jones

10:00 Rodzinka.pl - odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje”; serial komediowy 
TVP

10:30 Rodzinka.pl - odc. 149 
„Nerwy w konserwy”; 
serial komediowy TVP

11:05 Kolacyjna tv - Kabaret 
Łowcy. B; program 
rozrywkowy

12:05 Zaproszenie na 
transmisję Koncertu 
Noworocznego z Wiednia 
2017; felieton

12:15 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2017 
(transmisja)

14:00 Familiada
14:35 Neo - Nówka i 

przyjaciele - problemy 
Świętego Mikołaja; 
widowisko rozrywkowe

15:30 Na dobre i na złe - 
odc. 657 - Nie jesteś 
sama; serial TVP

16:30 Sylwester z Dwójką - 
Zakopane 2016 (1); 
koncert

17:25 Rodzinka.pl - odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Kronika Rajdu Dakar
18:45 Pogoda
18:55 Julie i Julia; film 

obyczajowy, USA (2009)
21:05 To nie tak, jak 

myślisz, kotku; komedia; 
reż.:Sławomir Kryński; 
wyk.:Katarzyna Figura, Jan 
Frycz, Jacek Borusiński, 
Tomasz Kot, Małgorzata 
Buczkowska, Sławomir 
Orzechowski, Michał 
Bajor, Jerzy Schejbal

23:00 Kłamstwa mojej 
matki; thriller, Kanada 
(2015); reż.:Monika 
Mitchell; wyk.:Francesca 
Eastwood, Jennifer 
Copping, Anne Galvin

00:40 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2017 - 
retransmisja cz. 1

01:35 Szczęśliwego Nowego 
Jorku; film obyczajowy

03:20 To nie tak, jak 
myślisz, kotku; komedia

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:35 Jeźdźcy smoków (5); 
serial animowany

8:05 Turbo FAST (14); serial 
animowany

8:35 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata (5); serial 
animowany

9:05 Przygody Kota 
w Butach (3); serial 
animowany. Poszukiwacz 
przygód i znakomity 
szermierz, Kot w Butach, 
przybywa do sennego San 
Lorenzo. Spokojna 
mieścina przeżywa najazd 
różnej maści 
przestępców,...

9:40 Piotruś Pan: Wielki 
powrót; film animowany, 
Kanada/Australia/USA 
2002

11:05 Uniwersytet Potworny; 
film animowany, USA 
2013. Sullivan i Mike 
poznają tajniki swojego 
przerażającego fachu.

13:25 Sam w domu - po raz 
trzeci; komedia 
sensacyjna, USA 1997. 
Sprytny chłopiec wchodzi 
w drogę niebezpiecznym 
przestępcom.

15:30 Dirty Dancing; film 
muzyczny, USA 1987

17:45 Nasz nowy dom (63); 
reality show. Pani Beata 
samotnie wychowuje 
czworo dzieci. Mieszkanie 
kobiety jest 
w katastrofalnym stanie: 
brak w nim wentylacji, 
a piec spowodował 
pożar....

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:00 Seks, alkohol i książki 

- program kabaretu Neo-
Nówka; program 
rozrywkowy

22:20 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

0:50 Szukając miłości; 
komediodramat, Francja/
Japonia/USA 2007. 
Amerykanka szuka 
w Paryżu ukochanego. Nie 
ma do niego żadnego 
kontaktu i nie zna języka...

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata 7 (2/10) - program 
08:25 Azja Express (5/13) - 

program 
09:45 Złoto dla zuchwałych 

(Kelly’s Heroes) - film 
wojenny, USA/Jugosławia 
1970, reżyseria: Brian G. 
Hutton, obsada: Clint 
Eastwood, Telly Savalas, 
Don Rickles, Donald 
Sutherland, Carroll 
O’Connor

12:25 Harry Potter i komnata 
tajemnic (Harry Potter 
and the Chamber of 
Secrets) - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2002, reżyseria: 
Chris Columbus, obsada: 
Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson, 
Kenneth Branagh, Richard 
Harris, Maggie Smith, 
Robbie Coltrane, Alan 
Rickman, Tom Felton 

15:40 Listy do M. - film 
komedia, Polska 2011, 
reżyseria: Mitja Okorn, 
obsada: Maciej Stuhr, 
Roma Gąsiorowska, 
Tomasz Karolak, 
Agnieszka Dygant, Piotr 
Adamczyk, Wojciech 
Malajkat, Paweł 
Małaszyński, Katarzyna 
Zielińska 

18:00 Ugotowani 10 (6/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (4816) - 

program 
20:00 Wojownicze żółwie 

ninja - film przygodowy, 
USA 2014, reżyseria: 
Jonathan Liebesman, 
obsada: Megan Fox, Will 
Arnett, William Fichtner, 
Alan Ritchson, Noel 
Fisher, Pete Ploszek, 
Johnny Knoxville, Jeremy 
Howard 

22:05 Vanilla Sky - film 
obyczajowy, USA/
Hiszpania 2001, reżyseria: 
Cameron Crowe, obsada: 
Tom Cruise, Penelope 
Cruz, Cameron Diaz, Kurt 
Russell, Jason Lee, Noah 
Taylor, Timothy Spall, 
Tilda Swinton 

00:55 MasterChef 5 (7/14) - 
program rozrywkowy 

02:25 MasterChef 5 (8/14) - 
program rozrywkowy 

03:50 Uwaga! (4816) - 
program 

04:10 Nic straconego

06:00 Taki jest świat; 
informacyjny, Polska 2015

06:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Teksas; 
dokumentalny, Polska 
2014

07:10 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Teksas; 
dokumentalny, Polska 
2014

07:55 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Teksas; 
dokumentalny, Polska 
2014

08:30 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O rybaku i 
jego żonie; baśń, Niemcy 
2013, reż. Christian 
Theede, wys. Katharina 
Schüttler, Fabian Busch, 
Jan Fedder. Rybak i jego 
żona mieszkali w skromnej 
chatce nad brzegiem 
morza. Pewnego dnia 
rybak zapał rybę, która 
okazała się być 
zaczarowanym księciem…

09:40 Grinch: świąt nie 
będzie; familijny, USA 
2000, reż. Ron Howard, 
wys. Christine Baranski, 
Jeffrey Tambor, Jim 
Carrey

11:40 Milion na gwiazdkę; 
familijny, Kanada, USA 
2007

13:30 Historia Kopciuszka; 
baśń, Niemcy 2010

15:05 Kochanie, 
zmniejszyliśmy siebie; 
familijny, USA 1997. 
Kolejna seria wesołych 
przygód szalonego 
naukowca Szaliskiego i 
jego rodziny…

16:25 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000, reż. 
McG. Natalie, Dylan i Alex 
współpracując z 
porucznikiem Bosley’em 
muszą udaremnić sprawę 
morderstwa i zemsty…

18:20 Farciarz Gilmore; 
komedia, USA 1996

20:00 Hellboy; akcja, USA 
2004

22:05 Szakal; akcja, USA 
1997

00:30 Uwikłana; akcja, USA 
2016. odc. 1

01:40 Taki jest świat; 
informacyjny, Polska 2015

02:25 Z archiwum policji; 
kryminalny, Polska 2010

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
dokumentalny, Polska 
2015

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
dokumentalny, Polska 
2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
dokumentalny, Polska 
2015

04:20 Menu na miarę; 
lifestylowy, Polska 2011

04:45 Z archiwum policji; 
kryminalny, Polska 2010

05:10 Menu na miarę; 
lifestylowy, Polska 2011

05:35 Twój Puls; lifestylowy, 
Polska 2015

05:45 Na sygnale - odc. 41 
„Deklaracja woli”; serial 
fabularyzowany TVP

06:25 07 zgłoś się - odc. 
8/21 - Dlaczego pan zabił 
moją mamę?; serial TVP

07:30 07 zgłoś się - odc. 
9/21 - Rozkład jazdy; 
serial TVP

08:55 Ja wam pokażę! - odc. 
3/13; serial obyczajowy 
TVP

09:55 Ranczo - odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo - odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl - odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; 
serial komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl - odc. 127 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl - odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

13:30 Blondynka - odc. 56 - 
Gama; serial TVP

14:25 Ranczo - odc. 118 - 
Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo - odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo - odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

17:20 C. K. Dezerterzy - cz. 
I; komedia, POLSKA, 
Węgry (1985); reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, 
Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert 
Koltai, Anna Gornostaj, 
Kalina Jędrusik, Krzysztof 
Kowalewski, Wojciech 
Pokora

18:55 C. K. Dezerterzy - cz. 
II; komedia, POLSKA, 
Węgry (1985)

20:15 80 milionów; film 
sensacyjny

22:05 Ranczo - odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

23:00 Ranczo - odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Czas honoru - odc. 53 
„Koniec i początek”; serial 
TVP

00:50 Ratownicy - odc. 7/13; 
serial TVP

01:45 80 milionów; film 
sensacyjny

03:40 Rodzinka.pl - odc. 129 
„Wigilia” - ; serial 
komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl - odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

04:45 Rodzinka.pl - odc. 131 
„Dziadkowie kontratakują” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

05:10 Zakończenie dnia

08:55 Wojciech Cejrowski- 
boso przez świat - odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

09:25 N jak Neo - Nówka /cz. 
1/; program rozrywkowy

10:30 N jak Neo - Nówka /cz. 
2/; program rozrywkowy

11:35 Familiada
12:15 superPAKA czyli 

Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014

15:25 Rolnik szuka żony 
seria III - odc. 13 Wydanie 
specjalne; widowisko 
rozrywkowe

16:30 Olga Lipińska 
zaprasza - (18); talk-show

17:20 Spotkanie z Balladą - 
Wizyta w Kopydłowie (1) - 
Starsza pani

18:25 Spotkanie z Balladą - 
Wizyta w Kopydłowie (2) - 
Karczma

19:30 Śpiewające fortepiany 
- (88)

20:35 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Urszula 
Sipińska; reportaż

21:35 Kierunek Kabaret - 
Nowy Rok, nowi my! /19/

22:40 N jak Neo - Nówka /cz. 
1/

23:45 N jak Neo - Nówka /cz. 
2/

00:45 Badziewiakowie - 
Sylwester u 
Badziewiaków; serial TVP

01:45 Hotel Polonia - Wielkie 
otwarcie (1-2); program 
satyryczny

03:45 Zakończenie dnia

05:35 Ukryta prawda (94) - 
program obyczajowy 

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Przyjaciele (5/24) - 

serial komediowy, USA 
09:20 Przyjaciele (6/24) - 

serial komediowy, USA 
09:50 Film o pszczołach - 

komedia, USA 2007
11:50 Święta z zaskoczenia  

- film rodzinny, USA 2013, 
reżyseria: Jerry Ciccoritti, 
obsada: Jennie Garth, 
Cameron Mathison, Kristin 
Booth, Maria del Mar, 
Conrad Coates 

13:40 Fantom - film 
przygodowy, Australia/
USA 1996, reżyseria: 
Simon Wincer, obsada: 
Billy Zane, Kristy 
Swanson, Treat Williams, 
Catherine Zeta-Jones, 
James Remar, Cary-
Hiroyuki Tagawa 

15:45 Zaczarowana - film 
komedia, USA 2007, 
reżyseria: Kevin Lima, 
obsada: Amy Adams, 
Patrick Dempsey, James 
Marsden, Timothy Spall, 
Susan Sarandon 

17:55 Podróż na tajemniczą 
wyspę (Journey 2: The 
Mysterious Island) - film 
przygodowy, USA 2012, 
reżyseria: Brad Peyton, 
obsada: Dwayne Johnson, 
Michael Caine, Josh 
Hutcherson, Luis Guzman, 
Vanessa Hudgens, Kristin 
Davis, napisy

19:55 Godziny szczytu II - 
film sensacyjny, USA 
2001, reżyseria: Brett 
Ratner, obsada: Jackie 
Chan, Chris Tucker, John 
Lone, Zhang Ziyi, Roselyn 
Sanchez, Harris Yulin, 
napisy

21:55 Totalna magia - film 
komedia, USA 1998, 
reżyseria: Griffin Dunne, 
obsada: Sandra Bullock, 
Nicole Kidman, Stockard 
Channing, Dianne Wiest, 
Goran Visnjic, Aidan 
Quinn 

00:15 Czy narodziła się 
gwiazda? - film komedia, 
Włochy 2012, reżyseria: 
Lucio Pellegrini, obsada: 
Luciana Littizzetto, Rocco 
Papaleo, Pietro Castelletto, 
Michela Cescon 

02:05 Czekając na 
„Supermana” (Waiting 
for „Superman”) - film 
dokumentalny, USA 2010, 
reżyseria: Davis 
Guggenheim, obsada: 
Geoffrey Canada 

04:25 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show

04:50 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show

05:15 Koniec programu

05:40 Łowcy domów do 
remontu (4/13) - pr. 
lifestylowy

06:40 Nowe życie na 
Hawajach (11/13) - pr. 
lifestylowy

07:10 W dobrym stylu (8/10) 
- pr. lifestylowy

07:55 Bez planu (3/6) - pr. 
podróżniczo-rozrywkowy

08:40 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (8) - pr. 
lifestylowy

09:10 Dorota was urządzi 5 
(6/12) - pr.

09:55 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- pr. rozrywkowy

10:40 Idealna niania 4 
(1/12) - pr. obyczajowy

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (4/13) - pr. 
lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (9/13) - pr. 
rozrywkowy

12:55 Pani Gadżet 10 (7/13) 
- magazyn

13:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show

14:10 Sekrety lekarzy 
(10/12) - reality show

15:10 Szaleństwo 
minidomów (18/20) - pr. 
lifestylowy

15:40 Domy z potencjałem 
(18) - pr. lifestylowy

16:40 Dorota was urządzi 3 
(1/13) - pr.

17:25 Gok’s style secrets
18:25 Bogate dzieciaki w 

sieci
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (4/13) - pr. 
lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 11 (3/13) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 12 (5/12) 
- magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 
(11/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość (2/8) 
- pr. rozrywkowy

23:15 Ubrani w zwierzęta - 
dokument

00:30 55 sposobów na życie 
(6) - pr. rozrywkowy

01:00 44 szaleństwa 
młodości (5/6) - pr. 
rozrywkowy

01:30 44 szaleństwa 
młodości EXTRA (6) - pr. 
rozrywkowy

02:00 W roli głównej - Edyta 
Górniak (1/7) - talk show

02:30 W roli głównej - 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show

02:55 W roli głównej - 
Michel Moran (2/6) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

03:55 Wiem, co jem (1/15) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem (7/15) - 
magazyn

05:10 Koniec programu

08:00 Przeżyjmy to jeszcze 
raz - wydarzenia sportowe 
2016; magazyn

09:00 Hokej na lodzie - NHL: 
New Jersey Devils - 
Washington Capitals

11:05 Magazyn Piłkarski 
FIFA - Rosja 2018

11:35 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: FINAŁ

13:40 Żeglarstwo - Sailing 
World Cup 2016 Final - 
Melbourne

14:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix: 
Marsylia 2016 - program 
dowolny solistek

15:45 Hokej na lodzie - NHL: 
New Jersey Devils - 
Washington Capitals

17:35 Przeżyjmy to jeszcze 
raz - wydarzenia sportowe 
2016; magazyn

18:40 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships - 3 
miejsce

19:35 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships - FINAŁ

20:30 Sportowa niedziela
21:00 Hokej na lodzie - NHL: 

Toronto Maple Leafs - 
Detroit Red Wings

23:45 10 lat TVP Sport - 
Tacy jesteśmy; reportaż

01:20 Zakończenie dnia

07:00 Antenowe remanenty
07:20 Antenowe remanenty
07:30 Pogoda
07:35 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii.
08:15 Szafa polska 1945 89; film 

dokumentalny
09:25 JESIEŃ W REGIONACH
09:35 Pogoda
09:40 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Przystanek Ziemia; 

magazyn
11:50 Antenowe remanenty
12:10 Rolnik szuka żony seria III 

- odc. 13 Wydanie specjalne; 
widowisko rozrywkowe

13:10 Pogoda
13:20 Antenowe remanenty
15:45 Pogoda 
15:55 1200 Muzeów - odc. 3 

Prywatne muzea regionalne; 
cykl reportaży

16:30 Lidia Jazgar i Zespół 
Galicja 30 lat. Koncert 
urodzinowy

17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; program 

rozrywkowy
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:50 Na antenie; magazyn
19:00 Magazyn Meteo
19:05 Koncert życzeń
19:45 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do archiwum 
TVP; magazyn historyczny

20:15 Mam świetną pracę - 
cukiernik

20:30 Wiadomości sportowe
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie...
21:30 Aktualności Wieczorne
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Antenowe remanenty
22:50 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii.
23:20 Reportaż
23:50 Szafa polska 1945 89; film 

dokumentalny
01:05 1200 Muzeów - odc. 3 

Prywatne muzea regionalne; 
cykl reportaży

01:35 Ostatnia akcja; komedia 
sensacyjna

03:05 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

03:25 Antenowe remanenty
04:20 1200 Muzeów - odc. 3 

Prywatne muzea regionalne; 
cykl reportaży

04:45 Antenowe remanenty
05:00 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
06:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
06:35 Reportaż

06:30 Ginące cywilizacje - 
Ci, którzy są dumni. 
Plemię Himba z Namibii 
odc. 15; cykl 
dokumentalny, Francja 
(1997)

07:30 Człowiek Boga; film 
dokumentalny, POLSKA 
(2016); reż.:Krzysztof 
Tadej

08:35 Czarne chmury - odc. 
9/10 - Zaręczyny; serial 
TVP

09:40 Okrasa łamie przepisy 
- Brytyjska jagnięcina po 
polsku; magazyn kulinarny

10:20 Ludzie rzeki - Nil 
Błękitny 2/2; serial 
dokumentalny, Francja 
(2014)

11:25 Skarby Watykanu - 
2/2; film dokumentalny, 
Francja (2013)

12:30 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - 
Imperium śmierci; cykl 
dokumentalny

13:10 Dzika Iberia cz. 3 
Jesień; cykl 
dokumentalny, Holandia 
(2014)

14:05 Szerokie tory - Jeden 
dzień z życia lekarza izby 
wytrzeźwień w Moskwie; 
reportaż

14:40 Strachy - odc. 1/4 - 
Szalejący teatrzyk; serial 
TVP

15:55 Film dokumentalny
16:35 Ex Libris; magazyn
17:05 Most na Renie; dramat 

wojenny, USA (1969)
19:10 Ostatnia tajemnica 

Romanowów; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2008)

20:15 Pan Tadeusz; dramat 
historyczny, POLSKA, 
Francja (1999); 
reż.:Andrzej Wajda; 
wyk.:Michał Żebrowski, 
Alicja Bachleda - Curuś, 
Grażyna Szapołowska, 
Bogusław Linda, Marek 
Kondrat, Daniel 
Olbrychski, Andrzej 
Seweryn, Jerzy Bińczycki, 
Krzysztof Kolberger

22:55 Nefertiti i zaginiona 
dynastia; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2006)

24:00 Piotr Pierwszy. 
Testament - odc. 2/2; film 
kostiumowy, ROSJA 
(2011)

02:05 Rok 1966; film 
dokumentalny

02:40 Fabryka wódki; film 
dokumentalny, Szwecja, 
POLSKA (2011); reż.:Jerzy 
Śladkowski

03:50 Lagardere - cz. 2; film 
przygodowo-historyczny, 
Francja (2003)

05:40 Zakończenie dnia

7:00 Piłka nożna: Kazachstan - 
Polska

9:00 Sporty walki: KSW 37: 
Circus of Pain: Karol Bedorf 
- Fernando Rodrigues Jr.

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska - 
Dania

14:40 Atleci; magazyn 
lekkoatletyczny

15:20 Sportowe 
podsumowanie roku 2016: 
Reprezentacja Polski w 
piłce nożnej

15:50 Piłka nożna: Polska - 
Armenia

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - ONICO AZS 
Politechnika Warszawska

20:00 Sporty walki: KSW 37: 
Circus of Pain: Karol Bedorf 
- Fernando Rodrigues Jr.

0:10 Sportowe podsumowanie 
roku 2016: Sporty walki

1:00 Piłka nożna: Rumunia - 
Polska

3:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:30 Zakończenie programu

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



Tych busów nie przeoczysz! 

Nowy przewoźnik dowiezie nas na lotnisko w Pyrzowicach

22. PIĄTEK 30 GRUDNIA 2016-NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2017

Komfortowy transport 
z miasta na lotnisko? Z tym 
mieszkańcy Częstochowy 
mieli do tej pory problem. 
Odpowiedzią na te potrzeby 
jest nowy przewoźnik – cha-
rakterystyczne kolorowe sa-
mochody MPM Bus Express 
już od 7 stycznia br. zaczną 
przewozić częstochowian na 
lotnisko w Pyrzowicach.

Angelika Dąbek: Będziecie prze-
wozić mieszkańców Częstochowy 
na lotnisko. Skąd pomysł na taką 
działalność?

Piotr Wyrwał: MPM Bus 
Express to odpowiedź na po-
trzeby pasażerów portu lotni-
czego w Pyrzowicach. Podróżu-
jemy samolotami coraz częściej 
i coraz chętniej. W wielu przy-
padkach to już nie tylko kwe-
stia wakacji, czy ferii za granicą. 
Coraz więcej osób lata regular-
nie po Europie i Polsce np. 
w celach biznesowych. Nasza 
firma powstała z myślą o po-
dróżnych, którzy chcą dotrzeć 
na lotnisko z kilku większych 
miast na terenie województwa 
śląskiego, między innymi z By-
tomia, Zabrza, Gliwic, czy też 
właśnie z Częstochowy.
Marcin Wyrwał: Aktualnie naj-
większym problemem jest do-
jazd na lotnisko w godzinach 
nocnych. Można oczywiście do-
stać się do Pyrzowic taksówką 
lub własnym samochodem, jed-
nakże taksówka to spory wyda-
tek, z kolei samochód trzeba zo-
stawić na parkingu, a nie każdy 

tego chce, zwłaszcza jeżeli wyla-
tuje na dłużej.

A.D.: Nie będziecie jedynym prze-
woźnikiem tego typu w  Często-
chowie. Co będzie wyróżniać 
Waszą ofertę?

P.W.: Elastyczność, szybkość, 
komfort, a przede wszystkim do-
stępność. Nasze pojazdy będą do 
dyspozycji klientów przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni 
w roku, również w niedziele 
i święta. Po zarezerwowaniu 

i opłaceniu przez klienta przejaz-
du, kurs będzie wykonywany 
bez względu na liczbę osób, co 
oznacza, że pasażerowie będą 
mieli pewność że jeżeli zarezer-
wują bilet, to dotrą na lotnisko 
punktualnie i prosto pod drzwi 
terminala.
Warto też dodać, że do tej pory 
bezpośredniego połączenia do 
Pyrzowic nie mieli mieszkańcy 
dzielnic Północ i Tysiąclecie. Mu-
sieli najpierw dojechać do cen-
trum miasta i dopiero stamtąd 

na lotnisko. My będziemy obsłu-
giwać całą Częstochowę, również 
te do tej pory pominięte dzielnice.

A.D.: Jak wygląda cennik przejaz-
dów w MPM Bus Express?

M.W.: Ceny za przejazd również 
wyróżniają nas na tle konkuren-
cji. Z nami z Częstochowy na lot-
nisko podróżni dojadą już za 49 
złotych. Mamy również zniżki dla 
najmłodszych – niezależnie od 
kursu, każde dziecko poniżej 12 
roku życia będzie podróżowało 

za 9,90 zł. Przewidujemy także 
rabaty na przejazd dla grup po-
wyżej 5 pasażerów. Dodatkowo, 
do końca stycznia na wszystkie 
połącznia zaoferowaliśmy na-
szym klientom 20% rabat.

A.D.: Jakimi pojazdami będą 
podróżować wasi pasażerowie?

P.W.: Dysponujemy nowymi po-
jazdami marki Opel Vivaro. Sa-
mochody są komfortowe i bez-
pieczne. Każdy z nich wyposaży-
liśmy dodatkowo w foteliki dla 
dzieci, a dzięki usłudze HotSpot 
Wi-Fi pasażerowie podczas po-
dróży będą mogli skorzystać 
z bezpłatnego, szybkiego Inter-
netu w technologii LTE.

A.D.: W jaki sposób można zarezer-
wować bilet?

M.W.: Naszym klientom udo-
stępniamy trzy formy rezerwacji 
biletów. Internetowy system re-
zerwacji dostępny na naszej 
stronie internetowej www.mpm-
busexpress.pl, rezerwacje telefo-
niczne, czynne w godz. 07:00 - 
19:00 pod numerem telefonu 
+48 691 039 704 oraz rezerwa-
cje bezpośrednio u naszych kie-
rowców. Kolorystyka naszych 
samochodów sprawia, że rzucają 
się w oczy, dzięki czemu pasaże-
rowie z pewnością nie będą mie-
li problemu ze zlokalizowaniem 
ich nawet na parkingu lotniska. 
Każdy będzie mógł podejść, zare-
zerwować bilet i bezpiecznie wró-
cić do domu.

A.D.: Dziękuję za rozmowę.
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Siatkówka

Z Czarnymi Radom po raz 
drugi w tym sezonie

Częstochowski AZS w pią-
tek, 30 grudnia przed własną 
publicznością rozegra ostatni 
w tym roku mecz w PlusLi-
dze. Pojedynek z Cerradem 
Czarni Radom będzie zara-
zem pierwszym spotkaniem 
obu drużyn w rundzie rewan-
żowej.

Drużyna Michała Bąkiewicza 
jak dotąd nie miała zbyt wielu 
powodów do zadowolenia. Na 

piętnaście rozegranych meczów 
akademicy zgromadzili zaled-
wie dziewięć punktów i zajmują 
ostatnie miejsce w PlusLidze. 
Zespół Czarnych, z którym czę-
stochowianie spotkali się na in-
augurację rozgrywek i przegrali 
w Radomiu 0:3, sklasyfikowany 
jest w połowie stawki z dorob-
kiem 24 punktów.  

Zespół Bąkiewicza już dawno 
nie zaznał smaku zwycięstwa. 
Ostatni mecz akademicy wygra-

li 5 listopada z BBTS-em Biel-
sko-Biała. Z kolei Czarni Radom 
zwyciężyli nie tak dawno, bo 14 
grudnia pokonali na wyjeździe 
Łuczniczkę Bydgoszcz.  

Faworytem piątkowego spo-
tkania będą goście. Pozostaje 
mieć nadzieję, że częstochowia-
nie zagrają na maksimum swo-
ich możliwości i polepszą sobie 
nastroje przed Sylwestrem.

Początek meczu o godz. 18.
KR
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Dokończenie ze str. 9

II – Nadal puste stoją?
III – Nieprawda,  

tłumnie i gwarnie było co się 
zowie,  
gdy papież  
odwiedził młodzież 
w Częstochowie.

N – Tłumy były…
II – Nie było tylu gości, co 

dawniej bywało…
I – Widać, że wszystko,  

wszystkim mocno 
spowszedniało.

N – Prawdę mówiąc i tak niemało 
się działo, 
z Tatr i znad Bałtyku służb się 
najechało.

I – Bo pomagać miały...
II – Są tacy, co mówią – tylko 

przeszkadzały!
I – Bo taki nowy nie zna miasta, 

nie zna też zwyczajów 
i tak postępuje, jak u siebie 
w Kłaju.

III – A minister?
N – O, ten służył radą 

i tu trzeba przyznać, 
nawet z dużą swadą.

III – Ten hotelowy obiekt stoi 
gdzie boisko było?

N – „Pod kasztanami”, 
na nie się chodziło,  
teraz plac pusty w wielkim 
błocku tonie…

 II – Niestety, 
to pamiątka po prezydencie… 

I – O NIE!!!  
Źle nie mów o nim,  
kryształowy człowiek,  
wielu może powiedzieć… 

II – Co?  
Niech głośno powie.

I – Lata minęły,  
wszystko bez znaczenia – 
„panta rei”,  
czyli świat się zmienia!

K – Czy coś podać może?
III – Chętnie wypiję jeszcze jedno 

piwo.
II – A ja jeszcze drinka.
I – Potem pójdziesz krzywo.
III – Dziewczyny, a może 

szampana weźmiemy?  
Nowy Rok za pasem, więc to 
opijemy.

I – A pan z nami wypije 
szampana?

N – Wypiję,  
wszak to tradycja wszystkim 
dobrze znana.

II – Spójrzcie, za oknem pusto, 
nic się tam nie dzieje.

II – Cały rok się działo – ALEJE, 
ALEJE!

I – Prawda, 
imprez rożnych było tu bez 
liku, 
przejść było trudno,  
nawet na chodniku wtedy 
tłoczno było.

II – Wniosek, zbyt wcześnie lato 
się skończyło. 

III – Teraz zimna pora…
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 I – Spójrzcie na plac, jaki 

ustrojony!
II – Świetlisty pociąg, wygodne 

wagony.
III – Rozświetlony bałwan, 

na biegunach konik, 
I – Czuję, 

że ten obraz i do miejskich 
kronik  
trafi…

N – I dobrze się stanie, 
że to ulotne dzieło w pamięci 
zostanie.

II – Nie tak jak liczne targi 
i kiermasze.

III – Moja sąsiadka ostatnio 
kupiła tam kaszę,  
trzeba przyznać, że wiele 
przepłaciła, 
ale uległa sugestii, baba jej 
wmówiła,  
że taka kasza tak jak lubczyk 
działa.

 II – I co dalej z tą kaszą? 
III – Niestety,  

sąsiadka tego nie sprawdziła,  
bo wlała mało wody,  
kaszę przypaliła,  
spalony afrodyzjak dla gołębi 
trafił.

N –Wiadomo, że gołąb bez kaszy 
potrafi.

II – A ta postać brodata,  
tak, ta w kapeluszu, 
w tej brodzie wygląda,  
jakby nie miał uszu.

III – Nogi jak u bociana,  
bo w portkach czerwonych!

I – To Hieronim, mówią, 
nawiedzony!

N – A inni – trochę zagubiony. 
A on przyjacielem miasta 
i mieszkańców jego, 
a jakie portki nosi, 
co komu do tego!

...........................................................
N – Czas płynął,  

a one już w pustej kawiarni bez 
przerwy gadały, 
aż w końcu,  
końca roku tutaj doczekały.

I – Dziewczyny, jakiś hałas…
II – Na placu strzelają,  

już świetliste kwiaty niebo 
rozświetlają, 
chodźmy szybko, na finał 
zdążymy.

III – Jeszce trzeba zapłacić!
I – Tego zostawimy. 

( zwraca się do Kelnerki) 
W zastaw,  
dokończyć drinki za chwilę 
wrócimy!!!

...........................................................
(wszyscy)
Szanowni Goście, licznie tu 
zebrani, 
czujcie się po królewsku,  
my Wasi poddani,  
życzymy,  
z serca winszujemy 
i nie przestaniemy,  
bo w zamian buziaka od Was 
dostać chcemy!
DO SIEGO ROKU 2017
  w grudniu 2016

Zbisław Janikowski

Świąteczne granie z Kubą

Błaszczykowski Kawalerem 
Orderu Uśmiechu

Kilka tysięcy osób zasiadło 
we wtorek, 27 grudnia na try-
bunach Hali Sportowej Czę-
stochowa podczas wielkiej 
imprezy charytatywnej 
„Świąteczne Granie z Kubą” 
z udziałem znanych sportow-
ców, kabareciarzy i muzyków.

To był szczególny dzień dla 
Kuby Błaszczykowskiego, ponie-
waż został on pasowany na Ka-
walera Orderu Uśmiechu.  

– To najszczęśliwszy dzień 
w moim życiu – mówił Błaszczy-
kowski. – Nie spocznę na lau-
rach i będę angażował się we 
wszystko, co możliwe. Bardzo 
dziękuję wszystkim dzieciakom 
za to wyróżnienie. Gdy usłysza-
łem, w jakim gronie się znajdę, 
pomyślałem, że nie jestem tego 
godny. Cóż, więc będę się starał 
dotrzymać im kroku. Dziękuję 
też mojej babci za to, że mnie wy-
chowała i moim najbliższym.  

W czasie charytatywnego wie-
czoru zorganizowanego przez 
Fundację Ludzki Gest Jakub 
Błaszczykowski rozegrany został 
turniej piłki nożnej. Na boisku 
oprócz Kuby pojawiły się takie 
gwiazdy jak: Łukasz Piszczek, 
Piotr Zieliński, Michał Pazdan, 
Mariusz Wlazły, Karol Kłos, 
członkowie Kabaret Młodych Pa-
nów, Skeczów Męczących, No-
waki i Paranienormalni, Borys 
Szyc, wokalista Liber czy 
O.S.T.R. Zagrał również wicepre-
zydent Częstochowy Jarosław 
Marszałek.  

– Jak widać, nie mam jeszcze 
umiejętności Kuby, ale jest hart 
ducha i są ambicje – powiedział 
w trakcie turnieju Borys Szyc. – 
Niestety nie udało się strzelić 
bramki, ale sześć razy próbowa-
łem. Myślę, że trafiłbym, gdybym 

miał dziesięć szans. Oczywiście 
dla nas to przede wszystkim prze-
miłe spotkanie,a jeżeli możemy 
zrobić przy tym tyle dobrego, to 
naprawdę nic nas to nie kosztuje.

Łukasz Piszczek, choć prze-
brał się w strój sportowy, z powo-
du leczonego urazu nie mógł za-
demonstrować swoich umiejęt-
ności piłkarskich. – Kuba już od 
dłuższego czasu dawał mi znać, 
że w tym terminie odbędzie się 
szczytny turniej, dlatego cieszę 
się, że mogłem tutaj być i spra-
wić dzieciakom trochę radości. 
Niestety nie mogłem zagrać, bo 
nie do końca wyleczyłem jeszcze 
kontuzję. Na początku roku po-
winienem już być zdrowy.

Piłkarz Borussii Dortmund 
zapewnił jednocześnie, że jeśli 
w Częstochowie odbędzie się ko-
lejna edycja tej imprezy, z przy-
jemnością weźmie w niej udział.  

W rolę piłkarzy wcielili się rów-
nież kabareciarze. - Dzisiaj będzie 
poważne, każdy z nas da z siebie 
po 100 procent - mówili zgodnie 
jeszcze przed rozpoczęciem tur-
nieju. - Jesteśmy bardzo dobrze 
przygotowani do turnieju. Ćwi-
czyliśmy całe święta i na pewno 
trzy kilogramy więcej przyda się 
na boisku. Stawiamy na masę 
przed techniką. Kuba Błaszczy-
kowski jest doskonałym technicz-
nie zawodnikiem, szybkim, ale 
nie ma z nami szans - żartowali.  

Najwyżsi na boisku byli siat-
karze Skry Bełchatów – Mariusz 
Wlazły i Karol Kłos. – Cieszę się 
z zaproszenia. To fajna inicjaty-
wa, bo chodzi przede wszystkim 
o pomoc potrzebującym dzie-
ciom – podkreślił Wlazły.  

We wtorek w Hali Sportowej 
Częstochowa spełniło się marzenie 

niepełnosprawnego Łukasza, który 
kopnął piłkę w towarzystwie Kuby 
Błaszczykowskiego. – Nie spodzie-
wałem się tego wcale, że kopnę pił-
kę z Kubą. To było moje marzenie 
– stwierdził. – Kuba traktuje mnie 
jak kumpla. Oglądam wszystkie 
mecze z jego udziałem.  

Najlepsza w turnieju okazała 
się Drużyna Gwiazd (przyjaciół 
Kuby Błaszczykowskiego), która 
wygrała kolejno 4:0 ze Sportow-
cami, 4:1 z Raperami i 7:3 z Ka-
baretami.  

Zwycięzcy odebrali z rąk pre-
zydenta Częstochowy okazały 
puchar. – To, co działo się w tej 
hali, jest czymś wspaniałym, po-
nieważ w jednym miejscu spo-
tkaliśmy aż tylu ludzi, którzy bu-
dzą tak wiele dobrych emocji. 
Cieszę się, że Kuba nie tylko roz-
wijał tutaj swój talent sportowy, 
ale jak się okazuje również talent 
społeczny - zauważył prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Ostatnim akcentem „Świą-
tecznego Grania z Kubą” był 
koncert hiphopowy. Jego naj-
większą gwiazdą był O.S.T.R. 
Wystąpili też: Letni Chamski 
Podryw, KaEN, KęKę, Goliniak, 
Ampera.   KR

zdj. UM Cz-wa, kg
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