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Darmowy roaming

Rozmowy  
z zagranicą  

taniej
Czekają nas zmiany w kwestii roamingu. 

Wygląda na to, że nadchodzi koniec dodat-
kowych opłat za połączenia komórkowe 
poza granicami kraju – Parlament Euro-
pejski ostatecznie zatwierdził plan cztero-
krotnej redukcji kosztów w roku 2016 
oraz całkowitego zniesienia ich w 2017.

Ceny roamingu mają zostać całkowicie zli-
kwidowane, ale już w pierwszej połowie przy-
szłego roku ulegną znaczącej redukcji. Od 
kwietnia 2016 roamingowy dodatek za minu-
tę rozmowy będzie wynosił maksymalne 0,05 
euro (bez podatku VAT), za SMS-a 0,02 euro, 
a za 1 MB danych – 0,05 euro. To obniżka 
o niemal 70-80% w stosunku do kosztów, za 
które jeszcze w tej chwili płacimy.

Całkowite zniesienie opłat roamingowych 
jest na razie datowane na czerwiec 2017 roku.

Zniesienie opłat stanowi na razie jedną z naj-
bardziej namacalnych dla obywatela Unii korzy-
ści z jednolitego rynku państw członkowskich. 
Tylko do dnia dzisiejszego opłaty za rozmowy za 
granicą spadły już o 80%, a wysyłka danych 
o ponad 90% (w stosunku do 2007 roku).

Ciąg dalszy na str. 2 

Dostaną 60 mln

Ile dla każdej 
partii?

W samych wyborach, poza uzy-
skaniem wysokiego miejsca w 
ostatecznym rankingu, bardzo 
ważne jest również to, ile wynosił 
procent głosów oddanych przez 
wyborców na konkretną partię. 
Wyniki określają bowiem, ile man-
datów poselskich otrzyma każda 
partia, a także, co najważniejsze, 
ile pieniędzy z budżetu uzyska 
każdego roku. Okazuje się, że 
łącznie zapłacimy wszystkim ko-
mitetom prawie 60 mln złotych!

Warto pamiętać, że fundusze bę-
dą dostawać również te partie, które 
nie dostały się do Sejmu. Pieniądze 
dostaną wszystkie ugrupowania, 
które przekroczyły ustawowo okre-
ślony próg poparcia: w przypadku 

komitetów wynosi on 3%, 
a w przypadku partii 
wchodzących w skład ko-
alicji – 6%. W związku 
z tym wszystkie ogólno-
polskie komitety przekro-
czyły wymagane progi. 

Ciąg dalszy na str. 2 

Wokół cmentarzy ustawieni, wręcz na 
bojowych pozycjach, sprzedawcy zniczy 
i kwiatów. Gorączka zakupów w pełni. Co 
rusz słychać wypowiedzi: który płaszcz 
założyć, nie zmarznę w tej sukience, czy 
te buty będą pasować… Nie, nie weź te 
większe znicze. Niech Staszki wiedzą, że 
nam się powodzi… Musimy iść na cmen-
tarz skoro świt – później na pewno przy-
jedzie Jadwiga z Tadeuszem a ja nie chcę 
się z nimi widzieć! Krótko mówiąc, pierw-
szy listopada lada moment i można się 
tylko zastanawiać, czy aby na pewno nie-
którym nie pomyliły się święta…

…u nas najtaniej…
Czas poprzedzający dzień Wszystkich Świę-

tych jest niewątpliwym rajem dla wielu han-
dlarzy.  Wszystko zaczyna kręcić się wokół 
pieniądza. Sprzedawcy oferują bardzo duży 
wybór kwiatów, gotowych wiązanek, zniczy. 
Kilka lat temu spore zamieszanie wywołało 
pojawienie się na rynku zniczy z pozytywką. 
Grały różne melodie: pieśni żałobne, kolędy, 
a nawet hymn narodowy. Były one nowinką 
jednak nie wszystkim przypadły do gustu. 

Ciąg dalszy na str. 3

Sąd Okręgowy w Częstocho-
wie skazał Pawła P. na 25 lat 
więzienia za zabójstwo w Tru-
skolasach. P. został uniewin-
niony od zarzutów fałszywego 
oskarżenia innej osoby o popeł-
nienie przestępstwa.

W sądzie Paweł P. pomówił ko-
lejną osobę o współudział w za-
bójstwie Marka G., a następnie 
wyjaśnienia te odwołał i stwier-
dził, że zabójstwa dokonał sam. 
W wydanym wyroku Sąd Okrę-
gowy w Częstochowie uznał, że 
oskarżony nie współdziałał z in-
ną osobą, dokonując zabójstwa 
Marka G.

- Prokurator złożył wniosek 
o pisemne uzasadnienie wyroku 
i po jego uzyskaniu rozważy wnie-
sienie apelacji do Sądu Apelacyj-
nego w Katowicach - mówi To-
masz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej.

Do zdarzenia doszło w nocy 16 
na 17 lipca 2014 roku 23-letni Pa-
weł P., pokrzywdzony 46-letni Ma-
rek G. i nieustalony mężczyzna, 
wspólnie spożywali alkohol na tere-
nie opuszczonej posesji w Trusko-
lasach. W pewnym momencie nie-
trzeźwy i będący pod wpływem ma-
rihuany Paweł P., zaczął mieć pre-
tensje do Marka G., że ten w prze-
szłości wykorzystał go seksualnie. 
Oskarżony w trakcie awantury 
uderzył Marka G. kilkakrotnie pię-
ścią w głowę. Następnie pokrzyw-
dzony został zaatakowany przez 
nieustalonego mężczyznę. Mężczyź-
ni używając twardego narzędzia, bi-
li Marka G. po głowie, tułowiu, rę-
kach i nogach. Pokrzywdzony pod-
jął wtedy próbę ucieczki, lecz został 
dogoniony przez sprawców i kop-
nięty przez Pawła P. butem w twarz. 
Potem sprawcy ponownie bili leżą-
cego na ziemi Marka G.

Ciąg dalszy na str. 3
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Dzień  
Wszystkich 
Świętych

Zwłoki ukryli w studni

25 lat za zabójstwo  
w Truskolasach

Wodociąg

Koniecpol liczy 
na pomoc rządu

W kilkunastu wsiach w gminie 
Koniecpola nadal brakuje wody. 
Władze miasta i gminy oraz Związek 
Miast Polskich apelują do rządu 
o pomoc finansową. Chcą, by ten 
dał środki na budowę wodociągu.

- Tegoroczna susza spowodowała 
wyschnięcie studni i pozbawiła dostę-
pu do wody mieszkańców 13 sołectw 
leżących na terenie gminy. Burmistrz 
prosi w swoim piśmie o wsparcie budo-
wy wodociągu. Śląskie samorządy wie-
lokrotnie okazywały solidarność ze 
swoimi sąsiadami i wspierały gminy 
dotknięte klęskami żywiołowymi. Tak 
było chociażby w wypadku gmin po-
szkodowanych przez wichury w latach 
2007 i 2008 czy przez powodzie w la-
tach 1997, 2009, 2010 i 2013. Kwota 
jaką sygnalizuje w swoim piśmie bur-
mistrz Koniecpola jest jednak na tyle 
wysoka, że wsparcie innych jednostek 
samorządu terytorialnego będzie nie-
wystarczające. Na uwagę zasługuje 
w tej sprawie również fakt, że Koniec-
pol znajduje się obecnie w bardzo trud-
nej sytuacja finansowej. 

Ciąg dalszy na str.  3
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Rozmowa z Januszem Haszczem – byłym zawodnikiem i trenerem

Tenis stołowy jest dla wszystkich

Wybory 2015

Ile głosów, ile mandatów?

Wybory parlamentarne 2015

Poznaj swoich posłów i senatorów

Dostaną 60 mln

Ile dla każdej partii?

Czterech przedstawicieli 
PiS, dwóch z PO i jedna osoba 
z partii Pawła Kukiza. Tak po-
krótce przedstawia się lista 
kandydujących w okręgu czę-
stochowskim, która zdobyła 
największą liczbę głosów. Kim 
są posłowie i senatorowie wy-
brani przez nas?

SEJM
Prawo i Sprawiedliwość

n Szymon Giżyński (ur. 8 mar-
ca 1956 w Częstochowie) ukoń-
czył studia na kierunku filologia 
polska na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach na poziomie magi-
stra. W latach 80’ i 90’ m.in. 
dziennikarz, redaktor, przedsta-
wiciel handlowy. Po 1990 roku 
należał do Porozumienia Cen-
trum, Ruchu dla Rzeczypospoli-
tej, RS AWS. W 2001 przystąpił do 
Prawa i Sprawiedliwości. Ostatni 
wojewoda częstochowski w latach 
1997-1998. Kierownik śląskiego 
oddziału ARiMR w 2000-2001. 
Poseł IV, V i VI kadencji. Od 2001 
pracuje nieprzerwanie w Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

n Konrad Głębocki (ur. 13 ma-
ja 1972 w Częstochowie) ukoń-
czył w 1997 prawo na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, odbył studia 
podyplomowe na University of 
Sussex w Brighton. W 2003 uzy-
skał stopień doktora nauk eko-
nomicznych ze specjalnością na-
uk o zarządzaniu. Habilitował się 
również w zakresie nauk ekono-
micznych w 2010. Prawnik i eko-
nomista, kierownik  Zakładu Za-
rządzania Publicznego i Prawa 
na Wydziale Zarządzania PCz, 
Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Regionalnego i Gospodarki Rady 
Miasta Częstochowy. Przewodni-
czący Wspólnoty Samorządowej.
n Lidia Burzyńska (ur. 27 
sierpnia 1964 w Rzekach Wiel-
kich) polityk, nauczycielka i sa-
morządowiec. Ukończyła histo-
rię na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Nauczycielka hi-
storii w Rzekach Wielkich, dy-
rektorka miejscowej podstawów-
ki, a następnie szkoły w Skrzy-
dłowie. Radna gminy Kłomnice 
w latach 1994-1998. Od 2006 
roku, przez dwie kadencje, rad-

na powiatu częstochowskiego. 
Zamężna, ma córkę i syna.
n Andrzej Gawron (ur. w Lu-
blińcu) ukończył technikum 
o profilu elektrycznym w Kale-
tach. Członek Prawa i Sprawiedli-
wości oraz przewodniczący Zarzą-
du Komitetu Terenowego PiS 
w Lublińcu. Zawodowo zajmuje 
się systemami zabezpieczeń oraz 
komunikacją, od ponad dwudzie-
stu lat zarządza firmą TEL-COM.

Platforma Obywatelska
n Halina Rozpondek (ur. 25 
maja 1950 w Częstochowie) 
ukończyła LO im. J. Słowackiego 
w Częstochowie, wykształcenie 
wyższe zdobyła na kierunku Bi-
bliotekoznawstwo na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Przez niemal 
23 lata pracowała w zawodzie 
m.in. jako kustosz biblioteki Po-
litechniki Częstochowskiej. Pre-
zydent Częstochowy w latach 
1995-1998. Była również wykła-
dowcą na PCz oraz w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Często-
chowie. Posłanka na Sejm V, VI 
i VII i VIII kadencji.

n Izabela Leszczyna (ur. 3 
września 1962 w Częstochowie) 
ukończyła IV Liceum im. Henry-
ka Sienkiewicza w Częstocho-
wie, a następnie studia z zakre-
su filologii polskiej na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Po studiach pracowała w Szkole 
Podstawowej nr 50 w Częstocho-
wie. W 1996 została konsultan-
tem w Regionalnym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM”. W 2006 z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej została wy-
brana na radną rady miasta 
Częstochowy.

Kukiz’15
n Tomasz Jaskóła (ur. 31 lipca 
1974 w Częstochowie) absolwent 
historii na AJD. Wieloletni na-
uczyciel licealny i akademicki. Dy-
rektor generalny w wydawnictwie 
oraz red. naczelny serwisu inter-
netowego mojamatura.pl. Prywat-
nie żonaty, ojciec trójki dzieci.

SENAT
n Artur Warzocha (ur. 11 li-
stopada 1969 w Piotrkowie Try-

bunalskim) ukończył studia na 
Wydziale Pedagogicznym Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie oraz studia po-
dyplomowe w Szkole Głównej 
Handlowej. Został pracowni-
kiem naukowym w Instytucie 
Nauk Politologicznych często-
chowskiej Akademii im. Jana 
Długosza. Polityk i samorządo-
wiec, w latach 2006-2007 
pierwszy wicewojewoda woj. 
śląskiego.
n Ryszard Majer (ur. 4 sierp-
nia 1971 w Częstochowie) Ukoń-
czył studia pedagogiczne w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Czę-
stochowie, a także studia pody-
plomowe z zakresu organizacji 
i zarządzania w pomocy społecz-
nej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Był słuchaczem Helsińskiej 
Szkoły Praw Człowieka oraz po-
dyplomowych studiów z zakre-
su Zarządzania Jakością. Poli-
tyk, nauczyciel akademicki, 
urzędnik i samorządowiec, w la-
tach 2009–2010 zastępca pre-
zydenta Częstochowy.

Oprac. ad

PiS okazał się zdecydowa-
nym zwycięzcą tegorocznych 
wyborów parlamentarnych. 
Partia, która niemal nieustan-
nie walczyła o tytuł lidera 
z Platformą Obywatelską, osta-
tecznie uzyskała poparcie w aż 
czternastu województwach.

PiS zdobył 37,58% poparcia, 
natomiast Platforma – 24,09%. 
Ostatecznie PO odniosła suk-
ces jedynie w województwach 

Pomorskim i Zachodniopo-
morskim. Dalej znalazła się 
partia Kukiz’15 z 8,81% gło-
sów, Nowoczesna Ryszarda Pe-
tru (7,6%) oraz PSL z 5,13%. 
Przedstawiciele tych ugrupo-
wań zasiądą w Sejmie. Niespo-
dzianką pozostaje Zjednoczo-
na Lewica, która nie przekro-
czyła wymaganego dla koalicji 
progu 8%. Na dalszych miej-
scach znalazły się partie Kor-
win i Razem.

Zdobyty procent głosów prze-
łożył się na ilość miejsc zajmo-
wanych przez przedstawicieli po-
szczególnych partii w Sejmie. PiS 
uzyskała zatem aż 235 manda-
tów, natomiast PO – 138. 42 
mandaty dostali członkowie par-
tii Kukiz’15, 28 przypadnie 
w udziale Nowoczesnej Ryszarda 
Petru, a 16 – PSL. Mniejszość 
niemiecka zasiądzie w Sejmie 
z jednym mandatem.

ad

Dokończenie ze str. 1
Pieniędzy nie dostanie jedy-

nie komitet  Kukiz’15, który 
oficjalnie nie wystartował jako 
partia, lecz komitet wyborców. 
W przeciwnym razie uzyskałby 
dofinansowanie rzędu siedmiu 
mln złotych!

Jednak i bez tego budżet 
przeznaczany rocznie na dofi-
nansowania dla wszystkich 
partii wyniesie niemalże 60 
mln złotych rocznie.

Najwięcej, bo jedną trzecią 

tych środków dostanie Prawo 
i Sprawiedliwość – co roku bę-
dzie zasilane kwotą ponad 18,5 
mln złotych. Platforma Obywa-
telska dostanie 15,5 mln. Nowo-
czesna Ryszarda Petru otrzyma 
nieco ponad 6 mln., PSL prawie 
4,5 mln. Zjednoczona Lewica do-
stanie łącznie 6,16 mln, a partia 
KorWin – ponad 4 mln. Dzięki 
przekroczeniu progu 3% odda-
nych głosów, dofinansowanie 
rzędu 3,17 mln rocznie uzyska 
również Partia Razem. ad

Darmowy roaming

Rozmowy 
z zagranicą 

taniej
Dokończenie ze str. 1

Redukcja opłat ma przyczy-
nić się do zagwarantowania 
każdemu członkowi wspólnoty 
takiego samego dostępu do in-
ternetu, niezależnie od miejsca, 
w którym się znajduje (natural-
nie w granicach Unii Europej-
skiej). Obszar państw człon-
kowskich zostanie tym samym 
pierwszym terytorium, w któ-
rym na taką skalę zagwarantu-
je się wszystkim dostęp do glo-
balnej sieci.

Dzięki zniesieniu opłat sta-
nieje komunikacja bardziej tra-
dycyjnymi sposobami. Ma to 
korzystnie wpłynąć również na 
koszty prowadzenia firmy oraz 
międzynarodowej współpracy 
pomiędzy nimi. Stanowi to za-
chętę do korzystania z usług za-
granicznych przedsiębiorców 
oraz wyciągania ręki również do 
partnerów i klientów z innych 
państw. Ujednolicenie cyfrowe-
go rynku wpłynie przede 
wszystkim na komfort przeby-
wania za granicą podróżują-
cych oraz pracujących na tery-
torium UE

ad

Okazją do  naszej rozmowy jest 
poradnik Twojego autorstwa, 
a w zasadzie jego trzecie wyda-
nie. Dotyczy tenisa stołowego.

Tenis stołowy ma sporo zwo-
lenników. To stosunkowo pro-
sta gra, jednak – choć nie-
znacznie – zmieniają się jej za-
sady np. długość setów. Mój 
wznowiony poradnik jest uzu-
pełnioną formą podstaw tej 
gry. Na jego bazie została wy-
dana również kaseta. 

Wiedzę na temat tenisa stołowe-
go masz ogromną. Jesteś byłym 
zawodnikiem z  pokolenia wiel-
kich mistrzów Andrzeja Grubby 
i Leszka Kucharskiego.

Znasz mnie z tamtych czasów. 
Jednak poziomu gry Andrzeja 
czy Leszka nigdy nie osiągną-
łem. Tenis pozostał pasją mo-
jego życia, choć w tej chwili 
w formie nieco okrojonej ze 
względu na obowiązki zawodo-
we. Wykorzystuję swoje umie-
jętności  prowadząc zajęcia 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym. Wspieram też do-
świadczeniem młodych szkole-
niowców. Mimo, że przede 
wszystkim jestem urzędnikiem 
zatrudnionym w częstochow-
skim magistracie, to wciąż bli-
sko jestem tenisa również jako 
zawodnik. Kilka razy zdobyłem 
tytuł mistrza Polski pracowni-
ków samorządowych. Chciał-
bym również w przyszłym roku 
powalczyć o to trofeum. 
W szkołach wspólnie z Pauliną 
Narkiewicz, notabene byłą re-
prezentantką kraju i mistrzy-
nią Polski, propagujemy tenis 
rozgrywając mecze pokazowe. 
Trudno oderwać się od tenisa, 
kiedy uprawia się go już 46 lat. 
Chcielibyśmy razem z Pauliną 

zorganizować szkolenie na-
uczycieli, którzy w przyszłości 
mogliby prowadzić zajęcia te-
nisa w szkołach. Z propozycją 
taką zwracamy się do Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Wojewódzkiego Ośrodka Me-

todycznego i liczymy na pozy-
tywny odzew. Warto inwesto-
wać w zdrowie i kondycję fi-
zyczną naszych dzieci.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Dariusz Fiuty
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Akademia Młodego Przedsiębiorcy 

Młodzi przedsiębiorcy rozpoczęli naukę

Wodociąg

Koniecpol liczy na pomoc rządu
Kilka nowych interesują-

cych wystaw prezentowanych 
jest w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie. Pierwsza to 
prace Magdaleny Snarskiej 
z lat 2011-2015. Obejrzeć 
można także wystawę Zdzisła-
wa Wiatra zatytułowaną 
„Wszystko”, na którą złożyły 
się zarówno prace malarskie 
jak i rysunki, ilustracje i grafi-
ki. „Przestrzeń utleniona” to 
z kolei wystawa fotografii 
otworkowej Roberta Panasa.

Zapewne spore grono zwolen-
ników będzie miała ekspozycja 
„Akt w polskiej fotografii”. Two-
rzą ją zdjęcia aż kilkudziesięciu 
autorów w tym m. in. tej klasy 
mistrzów aktu jak Jerzy Kośnik, 
Zenon Żyburtowicz czy Marek 
Czudowski. Zaprezentowane zo-
staną też prace Zdzisława Bek-
sińskiego i Stasysa Eidrigeviciu-
sa. 

Wystawy potrwają do 22 listo-
pada.

DF

Zwłoki ukryli w studni

25 lat za zabójstwo 
w Truskolasach

Dokończenie ze str. 1
Następnie Paweł P. i nieustalo-

ny mężczyzna zaciągnęli po-
krzywdzonego za ręce w kierunku 
pozbawionej wody betonowej 
studni i wrzucili go do niej na głę-
bokość ok. 3 metrów. Potem 
sprawcy rzucili w kierunku głowy 
Marka G. dwa betonowe głazy. 
Aby ukryć ciało umieścili w stud-
ni elementy desek i szmat. 
W trakcie przeciągania pokrzyw-
dzonego do studni, z jego kieszeni 
wypadł telefon komórkowy, który 
został zabrany przez Pawła P.

 21 lipca 2014 roku brat Mar-
ka G. zgłosił jego zaginięcie w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Kło-
bucku, która wszczęła czynności 
poszukiwawcze. Rozpytany przez 
policjantów Paweł P. oświadczył, 
że ostatni raz widział Marka G. 
23 lipca 2014 roku w Częstocho-
wie w III Alei N.M.P. W wyniku 
analizy zapisu monitoringu usta-
lono, że Paweł P. nie przebywał 
w Częstochowie w III Alei N.M.P 
w towarzystwie zaginionego. Po-
nadto stwierdzono, że telefon ko-
mórkowy należący do Marka G., 
został sprzedany znajomemu 
przez Pawła P. za kwotę 20 zł.

W tym samym okresie poszu-
kiwania Marka G. prowadziła 
również jego rodzina. 14 sierpnia 
2014 roku członkowie rodziny 
zaginionego ujawnili jego zwłoki 
w studni na terenie opuszczonej 
posesji w Truskolasach.

Zarządzona przez prokuratora 
sekcja zwłok Marka G. wykazała 

liczne obrażenia głowy, złamania 
żeber oraz podbiegnięcia krwawe 
rąk i nóg. Według biegłych leka-
rzy obrażenia te doprowadziły do 
śmierci pokrzywdzonego.

20 sierpnia 2014 roku Paweł P. 
został przesłuchany w charakte-
rze świadka przez policjantów 
z Kłobucka. W toku tego przesłu-
chania Paweł P. fałszywie zeznał, 
że zabójstwa Marka G. dokonał 
mieszkaniec woj. dolnośląskiego 
Stanisław D. W wyniku czynności 
śledczych stwierdzono, że poma-
wiany przez Pawła P. mężczyzna 
posiada alibi i z całą pewnością 
nie mógł być sprawcą tej zbrodni. 
Jednocześnie ustalono, że Paweł 
P. i Dariusz P. wynajmowali u nie-
go pokój, gdy pracowali na budo-
wach w okolicach Wrocławia.

Następnego dnia podjęto decy-
zję o zatrzymaniu Pawła P. i przed-
stawieniu mu zarzutu zabójstwa 
Marka G. Paweł P. przyznał się do 
zarzucanego mu czynu i fałszywie 
oskarżył o współudział w przestęp-
stwie kolejną osobę – wielokrotnie 
karanego za oszustwa Dariusza P. 
Mężczyzna ten również posiadał 
alibi – w czasie popełnienia prze-
stępstwa przebywał u znajomych 
w innej miejscowości.

W toku kolejnych przesłuchań 
Paweł P. odwołał swoje wcze-
śniejsze wyjaśnienia dotyczące 
udziału w zabójstwie Stanisława 
D. i Dariusza P. oraz stwierdził, 
że zabójstwa dokonał wspólnie 
z inną osobą, której danych nie 
ujawni.  bea

1 listopada

Dzień  
Wszystkich Świętych

Dokończenie ze str. 1
Najwięcej kontrowersji wzbu-

dziły te, które grały piosenkę ze-
społu Ich Troje „Wstań, powiedz 
nie jesteś sam!”. W tym roku na 
rynku nie znajdziemy takiego hi-
tu, ale w kwestii zniczy zdecydo-
wanie jest w czym wybierać. Nie-
które mają mnóstwo udziwnień. 
Ozdabia je plastik o różnych 
wzorach i kształtach, na przy-
kład serca, gołębie, anioły, kwia-
ty, a nawet zające, jajka wielka-
nocne czy choinki. Ozdoby te 
bardzo często są malowane, 
świecą się od brokatu. Pomysłów 
jest, co nie miara. Ale jak się 
okazuje zapotrzebowanie na tego 
rodzaju produkty jest spore.  
Niektórzy wręcz wychodzą z za-
łożenia, że im większe, bardziej 
oryginalne tym lepsze. Podobnie 
jest zresztą z kwiatami – najle-
piej kupić takie, które będą za-
krywały całą płytę pomnika, w 
myśl zasady im więcej tym lepiej 
- niech inni wiedzą, że nie oszczę-
dzam, że mnie stać.

…baloniki na druciku…
W ostatnich dniach październi-

ka i w pierwszych dniach listopada 
wokół cmentarzy roi się od sprze-
dawców balonów, zabawek, waty 
cukrowej, a nawet jedzenia. Z roku 
na rok pojawia się coraz więcej 
straganów tego typu. Istny jar-
mark. Balony unoszące się wysoko 
nad ziemią cieszą się ogromną po-

pularnością wśród dzieci. Jednak, 
czy właśnie w ten sposób, maluchy 
mają kojarzyć dzień pierwszego li-
stopada? Handlarze chcą zarobić, 
ale może lepiej byłoby znaleźć inne 
miejsce i inny dzień. Dobrze, że ten 
wesoły, odpustowy świat komercji 
nie przekracza, jak na razie, bram 
cmentarzy.

Rewia mody i urody
Dla wielu podstawą wyprawy 

na groby pierwszego listopada 
jest przede wszystkim… dobra 
stylizacja. Niektórzy wręcz trak-
tują cmentarz jako swoisty wy-
bieg mody. To także moment, w 
którym oficjalnie rozpoczyna się 
sezon noszenia futer. Bez wzglę-
du na pogodę – w futrze i nowo 
zakupionych kozakach trzeba 
się pokazać. Po co? By swoim 
wyglądem olśnić innych! A nuż 
będzie ta dawno niewidziana i 
nielubiana Zośka – niech widzi, 
że jestem wciąż piękna i młoda.

…czy ty już o tym 
słyszałaś?!

Pierwszy dzień listopada stał 
się również dniem spotkań towa-
rzyskich. Oczywiście każda oka-
zja do zacieśniania więzi rodzin-
nych jest dobra. Można to jednak 
zrobić poza bramami cmentarza. 
Niestety w wielu przypadkach 
wizytę nad grobem można scha-
rakteryzować tak: głośne rozmo-
wy, gromki śmiech, wymienianie 

się plotkami, nowościami rodzin-
nymi, a także obgadywanie prze-
chodzących w pobliżu osób… 
Gdzie w tym wszystkim czas na 
ciche wspomnienia bliskich, któ-
rzy odeszli i modlitwę?

Pogubiliśmy się?
Oczywiście, można mi zarzu-

cić uogólnienie posunięte do gra-
nic możliwości. Ale dokładnie 
obserwując to, co dzieje się przed 
dniem, jak i w samym Dniu 
Wszystkich dochodzę do wnio-
sku, że ten czas przestał być je-
dynie okazją do wspominania 
bliskich zmarłych. Często przy-
pomina on wyścig o to, kto pięk-
niej i ciekawiej udekoruje na-
grobki i tym samym wyda więcej 
pieniędzy, kto zaprezentuje lep-
szy strój, kto zna więcej rodzin-
nych i sąsiedzkich plotek... 

Choć to banalne stwierdzenie, 
w Dniu Wszystkich Świętych nie-
ważne jest ile wydamy pieniędzy, 
ani ile spędzimy czasu na przygo-
towaniu dekoracji. Najważniejsze 
jest, aby przyjść i poświęcić czas 
zmarłej osobie, a nie jej nagrobko-
wi. Dzień Wszystkich Świętych i 
Dzień Zaduszny to czas zadumy, 
modlitwy nad duszami zmarłych. 
To również dobry moment na to, 
aby zastanowić się nad swoim ży-
ciem, poddać się na chwilę reflek-
sji. Nie pozwólmy, aby wszech-
obecna komercja przejęła i to 
święto.  kg

Miejska Galeria Sztuki

Mistrzowie aktu
Dokończenie ze str. 1

Zadłużenie gminy jest tyle wy-
sokie, że objęta została procedurą 
naprawczą przewidzianą w usta-
wie o finansach publicznych. Co 
istotne odpowiedzialność za taki 
stan finansów w gminy spoczywa 
na poprzednich władzach – pisze 
do premier Kopacz prezes ZMP 
Zygmunt Frankiewicz.

Problem dotyczy ok. 1,3 tys. 
mieszkańców, które nie posiada-
ją sieci wodociągowej. Tu od 
czerwca, codziennie woda dowo-

żona jest beczkowozami. Osobno 
woda do picia, osobno woda dla 
potrzeb gospodarskich. Dzienny 
koszt to ok. 900-1500 zł.

- W 12 miejscowościach nie ma 
wody i wodociągu, w pozostałych 
woda jest, ale złej jakości i bada ją 
Sanepid – tłumaczą w gminie.

W wyniku tegorocznej suszy, 
woda w studniach „kopnych” za-
nikła. Problemy z wodą w tym re-
jonie odnotowywano od dawna, 
dotyczyły jakości. Przygotowano 
nawet dwa projekty budowy wo-

dociągu, który mógłby rozwiązać 
kłopoty. Jeden jest ważny do mar-
ca przyszłego roku, jednak sytu-
acja finansowa gminy jest fatalna 
i nie pozwala na opracowanie na-
wet dokumentacji projektowej.

Koszt koniecznej do wykona-
nia w gminie długości sieci wo-
dociągowej wraz z niezbędnymi 
ujęciami i stacjami uzdatniania 
szacuje się na ok. 14 mln zł. 
Gmina nie będzie w stanie do-
wieść wody do 12 sołectw zimą.

bea

Druga edycja Akademii 
Młodego Przedsiębiorcy zo-
stała oficjalnie zainauguro-
wana. Inicjatorami inicjaty-
wy skierowanej do uczniów 
szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych są Wyż-
sza Szkoła Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej oraz często-
chowski magistrat.

Celem Akademii Młodego 
Przedsiębiorcy jest rozwój kul-
tury przedsiębiorczości po-
przez przekazanie wiedzy 
i umiejętności z zakresu za-
rządzania, a także rozbudze-
nie potencjału twórczego, inte-
lektualnego oraz aktywności 
poznawczej wśród młodzieży. 

W pierwszej edycji projektu 
wzięło udział niemal 200 
uczniów z częstochowskich 

szkół. Po tym niewątpliwym 
sukcesie organizatorzy posta-
nowili przygotować kolejny cykl 
comiesięcznych spotkań dla 
młodzieży w wieku 13-16 lat. 

Zajęcia w ramach AMP pro-
wadzone są z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod i narzę-
dzi, których zadaniem nie jest 
zastępowanie czy wyręczanie 
systemu edukacji, lecz wspie-
ranie go poprzez organizowa-
nie m.in. interaktywnych wy-
kładów, kreatywnych warszta-
tów, a także interesujących 
spotkań z przedsiębiorcami, 
nauczycielami akademickimi 
oraz przedstawicielami świata 
biznesu, którzy w przystępny 
i atrakcyjny sposób dzielą się 
z uczestnikami zajęć swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 

– W tej edycji - podobnie jak 

w poprzedniej – przygotowali-
śmy dla częstochowskich 
uczniów serię wykładów 
i warsztatów. Chcemy, żeby 
młodzież poczuła się jak stu-
denci kierunków bizneso-
wych, ekonomicznych i obu-
dziła w sobie przedsiębior-
czość oraz kreatywność – pod-
kreślała Katarzyna Woszczy-
na, kanclerz Loży Częstochow-
skiej Business Centre Club, 
która sprawuje patronat nad 
inicjatywą. – Równie ważną 
częścią projektu będą wizyty 
studyjne, których celem jest 
poznanie sposobu funkcjono-
wania firm z różnych branż. 
W ciągu 10 miesięcy uczestni-
cy Akademii w będą mieli oka-
zję odwiedzić najlepsze przed-
siębiorca w naszym regionie. 
Nie tylko zwiedzą je, ale rów-

nież spotkają się i porozma-
wiają z prezesami, właściciela-
mi firm – dodała.

Inauguracja drugiej edycji 
Akademii Młodego Przedsię-

biorcy odbyła się w  środę 
(28.10.) w IV Liceum Ogólno-
kształcącym im. H. Sienkiewi-
cza w Częstochowie. 

– Mam nadzieję, że z wykła-
dów, w których będziecie brać 
udział, wyniesiecie jak najwię-
cej i że pomogą wam one w wy-
borze dalszej drogi zawodowej 
– mówił do zgromadzonych 
Krzysztof Matyjaszczyk, prezy-
dent Częstochowy. Pierwszy 
wykład pt. Uczenie się jako in-
westycja w wieku „nadziei 
i chimer” poprowadził prof. dr 
hab. Jan Czempas, czołowy 
pracownik naukowy Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, pracownik Katedry 
Inwestycji i Nieruchomości 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

kg, zdj. kg
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Koncert legendy polskiego rocka, polskich Rolling Stonesów - zespołu DŻEM. Ponad 2-godzinny, JUBILEUSZOWY występ i wszystkie największe przeboje na żywo. Organizatorzy 
gwarantują cudowny wieczór pełen wspaniałej muzyki i wspomnień, który na zawsze zapadnie w pamięć, bo DŻEM to coś więcej niż muzyka. To kult, styl życia i prawdy, które każdy 
z nas adoptuje do swojego życia. Zespół zacząl powstawać w latach 70-tych, grając po klubach na imprezach. Takich zespołów w Polsce było mnóstwo. Po kilku latach dołączył do grupy 
muzyków Ryszard Riedl. Nie mając nazwy adoptowali utwory takich sław, jak CREAM, SANTANA, STONESÓW. Przed jednym z występów zaproponowali nazwę JAM od jammowania, 
którą ważny organizator spolszczył na DŻEM. Niedługo nastąpił przełom w ich karierze. Nie tylko zagrali, oczarowując publiczność, na festiwalu w Jarocinie, ale zaczęli grać swoje własne 
utwory, takie , jak PAW i WHISKY. Później następne „Czerwony jak cegła”, „Skazany na bluesa”, ‚Człowieku co się z Tobą dzieje” Koncerty, koncerty, koncerty i kłopoty z wokalistą. I nagle 
wspaniała płyta DETOX, która uchodzi za wyjątkowe osiągnięcie grupy. Takie utwory, jak : „List do M”, „Sen o Victorii”, „Jak malowany ptak” ciągle budzą emocje. Niestety, 30 lipca 1994 
umiera Rysiek Riedl. Jego śmierć sprawiła, że zespól DŻEM stał się największą polską legendą. Legendą, którą ciągle rośnie wraz z kolejną generacją słuchaczy. Obecny skład DŻEMU to: 
grający od początku Adam Otręba, Beno Otręba, Jurek Styczyński, solista Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbiński, Janusz Borucki i duch Ryśka Riedla, który jest wszechobecny na koncercie.
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Konkurs

Które miejsce jest najbardziej przyjazne?

ZATRUDNIMY 
MURARZY i PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH 

zapewniamy pracę przez cały rok.
Zgłoszenia proszę kierować pod adres e-mail: 

rekrutacja@odlewnia.biz.pl  
lub pod numer telefonu 34/317 17 00 w godz. 7.00 – 14.00

BILETY DO NABYCIA:
Częstochowa, ul. Piłsudskiego 11 (Biuro Turystyczne);  Cz-wa Hala Sportowa, ul. Żużlowa; Cz-wa, II Aleja (BT Travel Time);  
Lubliniec, ul. Karola Miarki 6 (BT Sindbad); Kłobuck, ul. 3 Maja 11 (Biuro Kredytowe AS); Pajęczno (Gminny Ośrodek Kultury); 
Myszków, ul. Kościelna 5 (BT Stehen); Praszka ul. Kościuszki 4 (BT Flash) 

„Miejsce przyjazne oso-
bom z niepełnosprawnością” 
i „Miejsce przyjazne rodzi-
nom z dziećmi” to dwa kon-
kursy, w których mogą 
uczestniczyć częstochowskie 
placówki użyteczności pu-
blicznej.

Konkursy mają celu promocję 
miejsc użyteczności publicznej, 
które są dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością lub 
rodziców z dziećmi, umożliwiając 
im uczestnictwo w życiu społecz-
no-kulturalnym Częstochowy.

Nagrody w obu konkursach 
będą przyznawane w pięciu 

kategoriach:
1. I kategoria - urzędy,
2. II kategoria - miejsca kultury 

i rozrywki, obiekty sportowo-

rekreacyjne i biblioteki,
3. III kategoria - obiekty 

handlowo-usługowe 
(restauracje, kawiarnie, 
sklepy, hotele),

4. IV kategoria - placówki 
oświatowe,

5. V kategoria – placówki służby 
zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić 
urzędy, restauracje, kawiarnie, 
instytucje kultury i rozrywki, 
miejsca handlowo usługowe, 
obiekty sportowo-rekreacyjne, 
placówki oświatowe i służby 
zdrowia, hotele i inne obiekty 
oferujące noclegi, biblioteki, 
znajdujące się na terenie miasta 
Częstochowy.

Zgłoszenia do konkursu „Miej-
sce Przyjazne Osobom z Niepeł-
nosprawnością” odbywają się na 

podstawie wniosków umieszczo-
nych na stronie:
http://bip.czestochowa.pl/

ordinances/
content/1149574

Zgłoszenia do konkursu „Miej-
sce Przyjazne Rodzinom z Dzieć-
mi” odbywają się na podstawie 
wniosków umieszczonych na 
stronie:
http://bip.czestochowa.pl/

ordinances/
content/1149573

Wnioski w sprawie przyznania 
nagród, należy składać do 9 li-
stopada w częstochowskim ma-
gistracie (ul. Śląska 11/13, 42-
217 Częstochowa pok. 3) lub na-
desłać drogą pocztową. O termi-
nie złożenia wniosku nie decy-
duje data stempla pocztowego, 
lecz data wpływu do Kancelarii 

Urzędu Miasta Częstochowy.
Wnioski podpisane kwalifiko-

wanym podpisem elektronicz-
nym można nadsyłać również 
w postaci elektronicznej na ad-
res:info@czestochowa.um.gov.
pl lub poprzez elektroniczną 

skrzynkę podawczą na platfor-
mie SEKAP, -PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfika-
tów odbędzie się 20 listopada 
o godz. 14.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy.

Oprac. kg
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http://bip.czestochowa.pl/ordinances/content/1149573
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Dietetyczne ciekawostki

Zadbaj o Siebie
z Diet¹ Lekki Kês

posi³ek ju¿od 9 z³!*5 posi³ków

dziennie!

Lekki kês * Przy zakupie planu miesiêcznego 900 z³/miesiêcznie 
   diety 1000, 1200 lub 1500 kcal

DIETA LEKKI KÊS. OSOBISTY CATERING DIETETYCZNY, 

ZADZWOÑ TERAZ

www.lekkikes.pl

 34 307 07067

 

 

BEATA GARCZAREK
TRENER PERSONALNY, 
¯YWIENIOWIEC- KLINICZNYDIETETYK 

609-423-767
 

 

ZDROW¥ DIET¥ DO CELU –

 

JU¯ DZIŒ UMÓW SIÊ NA PIERWSZE SPOTKANIE.

 
 

 

 

 

 

 

  

n PLANY DIETETYCZNE I TRENINGOWE 
    – RÓWNIE¯ ONLINE

DIETOTERAPIA CHORÓB 
TRENINGI PERSONALNE 

     – DOM, KLUB, TEREN
n OPIEKA DIETETYCZNO-TRENINGOWA KOBIET 
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www.fitnessmania-czestochowa.pl       fb-fitnessmania

         

 

 

Większość osób musi dzisiaj godzić pracę z obowiązkami w domu 
lub nauką. Ostatecznie doba okazuje się zbyt krótka, a szybkie tem-
po życia nie jest sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Jednak nie 
warto z niej rezygnować. Zwłaszcza, że dzięki prostym nawykom 
można skutecznie zadbać i o zdrowie, i o szczuplejszą sylwetkę.

n Złe tłuszcze – tłuszcze trans 
powinno się wykreślić z diety na 
zawsze. Tak zrobili w Norwegii, 
gdzie zakazano sprzedaży pro-
duktów zawierających więcej niż 
2 g izomerów trans w 100 g pro-
duktu. Złe tłuszcze znajdziemy 
w wielu sklepowych produktach.
n Jak jeść owoce – owoce są 
bardzo zdrowe, ale mogą też za-
szkodzić, w zależności od tego 
kiedy i z czym je jemy. Trawią się 
i trafiają do żołądka bardzo szyb-
ko. Jeżeli znajdują się w nim za-
legające pokarmy, zaczynają fer-
mentować, zakwaszając orga-
nizm, powodując niestrawność i 
wzdęcia. Owoce muszą zatem 
stanowić osobne danie, najlepiej 
z samego rana (śniadanie, drugie 
śniadanie). Nie należy ich jeść za-
raz po posiłku. W zależności od 
jego wielkości, czasami trzeba 
odczekać nawet trzy godziny!
n Liście brokułów – są często 
niedoceniane. Zapakowane w skle-
pach brokuły są z nich  obierane. 
Co jest dużym błędem, bo ich war-
tości odżywcze przewyższają to, co 
znajduje się w samej różyczce. W 
zaledwie 30g poszatkowanych liści 
znajduje się 90% dziennego zapo-
trzebowania na wit A, natomiast w 
różyczce... zaledwie 3%.
n Granat na serce – amatorzy 
tłustego jedzenia będą zadowole-
ni. 40 ml soku z granatów dzien-
nie to porządny zastrzyk punika-
laginy, zmniejszającej szkody 
wyrządzone przez złe tłuszcze 
(fast foody, słone przekąski itd.) 
w organizmie. Obniża zły chole-
sterol i ciśnienie krwi a tym sa-
mym zapobiega zawałom serca.
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Kupon z rozwiązanym hasłem 
wyślij lub przynieś do czwartku 5 listopada 

na adres redakcji Życia Częstochowy 
i Powiatu, al. NMP 51.

6 listopada w gazecie zamieścimy 
nazwiska zwycięzców.

Nieodebrana nagroda przepada w ciągu 7 dni.

1. Przytulasz go do snu.
2. Bardzo lubi kości.
3. Miałczeniem prosi o miseczkę mleka.
4. Lata po niebie.
5. Do zabawy.
6. Migają na niebie wieczorem.
7. Jeździ po torach.

KUPON
PRZYNOSI PREZENTY.......................................................................

Imię i nazwisko...................................................................................................

Adres....................................................................................................................

Telefon..................................................................................................................
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„To, co ważne. Mój głos 
w sprawie wartości.”

Czasami trudno ludziom określić, co jest ważne w ich życiu. Dla różnych osób po-
jęcie ważne oznacza zupełnie coś innego. Dla babci Ani jest to wiara, dla kierowcy 
Roberta – rodzina, a dla agentki z biura podróży – pieniądze. Każda z tych osób kieruje 
się systemem wartości właściwym tylko sobie. Czy zawsze prawidłowym? Moim zda-
niem podstawowymi, najważniejszymi wartościami dla każdego człowieka powinny 
być rodzina, wiara, uczciwość, dobroć, sprawiedliwość oraz miłość.  Te istotne wartości 
bywają bardzo często zastępowane przez materialne potrzeby. Główny problem pole-
ga na tym, że często czynimy priorytety ze spraw docześnie ważnych. Wynikiem tego 
są zgubne skutki zarówno dla nas, jaki  i naszych bliskich.

Pewnego razu bardzo wytworna, elegancka i wykształcona dama poznała sympa-
tycznego bezdomnego. Pomógł jej nieść zakupy ze sklepu do apartamentu w którym 
mieszkała. Nawiązała się między nimi nić porozumienia. Byli to bardzo różni ludzie. 
Mimo tego dobrze im się rozmawiało. Dla niej liczyły się pieniądze i wygoda, a dla nie-
go przede wszystkim uczciwość (właśnie dlatego stracił dom). Oboje spędzali ze sobą 
dużo czasu, dobrze się poznali. Dama zrozumiała, że dobra materialne nie są aż tak 
ważne, a bezdomny odzyskał wiarę w uczciwych bogaczy.

 Historia ta brzmi jak bajka, ale przecież to realistyczne zdarzenie. Pokazuje, jak 
wielki wpływ mają na nas ludzie, których spotykamy na swej drodze, czasem zupeł-
nie przypadkiem. Mogą oni sprawić, że dotrzemy  na szczyt góry, znajdziemy spełnie-
nie  i szczęście lub doprowadzić do tego, że stoczymy się po stromym zboczu głupoty, 
wprost w przepaść smutku, żalu i niepowodzeń. Chociaż to przepaść bardzo głębo-
ka, uważam, że  zawsze istnieje możliwość wydostania się z niej za pomocą dzielnych 
ratowników – nadziei i motywacji. Oni przeniosą nas do ciepłego schroniska wiary 
i ostatecznego podniesienia się  po upadku, wyleczenia ran. Stamtąd jesteśmy w sta-
nie znowu rozpocząć zdobywanie góry. Tym razem jako dobrze przygotowani alpiniści. 
Pamiętajmy, że im więcej razy spadniemy z coraz to większej odległości, tym lepiej 
i szybciej potrafimy wspiąć się wyżej. Bo życie to ciągła wspinaczka i tylko od nas zależy 
na jak wysoki szczyt wejdziemy.

Każdy  z nas posiada jakieś słabości. Jedni boją się pająków, inni zagadać do dziew-
czyny, a jeszcze inni boją się.....życia. I to jest najgorszy błąd. Życia nie można się bać! 
Trzeba je szanować i z niego korzystać. Mam ochotę zawołać: człowieku! Rób co 
chcesz, nie żałuj niczego, czym sprawiłeś choć trochę dobra, bądź szczery, nie bój się, 
czyń życie takim, jakie chciałbyś, żeby było, miej marzenia, mimo wszystko spełniaj 
je, bądź spokojny, szalony, ironiczny........jaki tylko chcesz, módl się, ufaj Bogu, kochaj 
szczerze, baw się, nie bój się reakcji innych, bądź niepowtarzalny, dbaj o siebie, ucz się, 
pamiętaj o najbliższych, szanuj ludzi, uważnie słuchaj, nie martw się, myśl pozytywnie, 
wyglądaj jak chcesz, słuchaj muzyki takiej, jaką lubisz, ale też nie oczekuj nic w zamian. 
Nie rozczarujesz się. Żyj tak, żeby nikt nigdy przez ciebie nie cierpiał – kochaj ludzi – to 
jest najważniejsze.

Ludzie nie zawsze doceniają swoje życie. Często wpadają w sieć uzależnień. Najgor-
szymi uzależnieniami są narkomania oraz alkoholizm. Walka z nimi jest arcytrudna, 
lecz można ją wygrać, co więcej wygrywając ją, w nagrodę dostajemy coś bardzo cen-
nego – drugie życie. Kiedyś przeczytałam, że zażywanie narkotyków zawsze prowa-
dzi do śmierci. Fakt, ale ja pisząc o tym, mam na myśli śmierć duchową. Uzależnienie 
uśmierca duszę ludzką. Przestaje ona cokolwiek czuć, górę biorą potrzeby ciała – chęć 
zdobycia tego, co uzależniło. Uzależnienie zabija racjonalne myślenie, przynosi pustkę, 
samotność. Takiej zagubionej osobie trzeba niezwłocznie pomóc, bo sama sobie nie 
poradzi. Mówiąc ściślej, nie jest świadoma swego nałogu. Bo przecież na początku jest 
fajnie, pierwszy skręt, kieliszek, impreza, zabawa. Używki dodają odwagi i siły. Później 
nie może obejść się bez owego ,,sztucznego” wzmocnienia. Z czasem nie jest w sta-
nie wyjść z domu. Człowiek boi się świata, zamyka się w sobie, wskutek czego powo-
li zbliża się ku końcowi. Wtedy jest ostatnia szansa przed śmiertelną dawką, złotym 
strzałem, aby uratować więźnia nałogu. Może się nie udać, ale jak czegoś się bardzo 
chce, to staje się to możliwe. Przy wysiłku, staraniach obu stron można jeszcze wyjść 
na prostą, nieważne jak jest ciężko. Nigdy nie przesądzajmy za wcześnie czyjegoś losu. 
Nie ma rzeczy niemożliwych. Życie jest jedno i żyjemy po to, aby to życie jak najlepiej 
przeżyć. Zawsze jest pora, żeby wystartować jeszcze raz. I mamy wystarczająco tyle siły, 
by ten start był lepszy.

,,W życiu piękne są tylko chwile” tak kiedyś śpiewał Rysiek Riedel z zespołu Dżem. 
To prawda. Na początku odbieramy tę piosenkę nieco pesymistycznie – bo tylko chwile 
są piękne, czyli szczęście trwa krótko. Ale kto powiedział, że tych chwil ma być mało?! 
My sami potrafimy sprawić, że będzie ich nieskończenie wiele. Zastanawia mnie fakt, 
iż ludzie bardzo często są nieszczęśliwi. Pragną tego, czego akurat nie mogą dostać. 
Biegną w pogoni za czymś co cudowne, ale nieosiągalne. A obok nich cichutko jak 
myszka chodzi sobie szczęście. Też kiedyś go nie dostrzegałam, do dzisiaj nie zawsze 
mi się to udaje. Trzeba więc owe szczęście odnaleźć. Jest to wyjątkowo łatwa sprawa. 
Nieprawdopodobne, że drobiazgi mogą dać tak wielką radość. Cieszmy się z pięknego 
poranka, wiosny, uśmiechu mamy. Roznośmy tę radość wszędzie dookoła, bądźmy mili 

dla ludzi, a oni będą mili dla nas. Zaprzyjaźnijmy się ze światem, a on da nam nieogra-
niczoną ilość możliwości i piękna. Miejmy dystans do siebie (osobiście bardzo cenię tę 
cechę). W codzienności kryje się niecodzienne szczęście.

Marzenia. One zawsze brzmią jakoś tak niewiarygodnie. Jesteśmy przekonani, że 
nigdy nie doczekają się realnego sensu.  Ale dlaczego nie? Nie skazujmy naszych ma-
rzeń na niespełnienie. Posiadajmy swoją pasję, bądźmy w czymś najlepsi. Nawet, jeśli 
czasem życie  wymaga od nas pokory, jeśli jest nam ciężko, zawodzą bliscy, pojawiają 
się problemy, to pamiętajmy, że zawsze znajdzie się jakaś pozytywna odskocznia, coś, 
co wskaże nam drogę. Ona zawsze jest, tylko my nie potrafimy jej odnaleźć. Ale jak już 
ją znajdziemy, to wiemy, że będzie dobrze. Ważne, aby w to uwierzyć. I nie musi to 
wyglądać wspaniale, żeby wspaniałe było.

Jagoda Anna Bela IV LO im. H. Sienkiewicza

„Granatowy sen obudził Sienkiewicza”

KSIĄŻKA NA DZIŚ:

Shoko Tendo  
„Księżyc 
Yakuzy”

Yakuza to ja-
pońska mafia, 
która jako je-
dyna na świe-
cie działa jaw-
nie, a mimo to 
pozostaje jed-
ną z najniebez-
pieczniejszych 
o r g a n i z a c j i 
przestępczych. 
Znakiem roz-
poznawczym 
c z ł o n k ó w 
Yakuzy są ich ciała pokryte pięknymi, ko-
lorowymi tatuażami budzącymi postrach 
wśród ludzi. Taki tatuaż zdobi również 
ciało Shoko Tendo, autorki książki „Księ-
życ Yakuzy. Wyznania córki gangstera.”

   „Księżyc Yakuzy” jest autobiografią 
Shoko Tendo, córki japońskiego gangste-
ra Yakuzy. Opisuje przebieg jej trzydzie-
stopięcioletniego życia. Nie jest łatwo 
być córką mafiozy. Koleżanki  omijają 
cię szerokim łukiem, koledzy przezywa-
ją, a nauczyciele udają, że nie istniejesz. 
Jako nastolatka Shoko uciekała z domu, 
uzależniła się od heroiny i przez długi 
czas była utrzymanką brutalnych kom-
panów jej ojca. Autorka odsłania przed 
nami świat gangów, przemocy i narko-
tyków. Opisuje swoje własne przeżycia 
nie pomijając przy tym żadnych szcze-
gółów. W tej książce nie istnieje coś ta-
kiego jak temat Tabu. Shoko Tendo jest 
szczera do bólu,odsłania wszystkie swo-
je sekrety. Opowiada o ojcu-gangsterze, 
którego bardzo kochała, o rodzinnych 
problemach, swoich buntach, świecie 
narkomanii i seksu. Ukazuje swoją długą 
i krętą drogę prowadzącą do normalne-
go życia.

„Księżyc Yakuzy” nie należy to lekkich 
i przyjemnych lektur. Jest to przejmująca 
autobiografia kobiety, której udało się 
wyrwać z mafijnego piekła. Warto się-
gnąć po tę książkę, by przekonać się ile 
siły potrafi znaleźć w sobie człowiek, jeśli 
tylko nie straci nadziei.

 Aleksandra Podlejska IV LO im. H. Sienkiewicza

KĄCIK POET   Y  CKI
,,Wiara, Miłość  

i Nadzieja”

Miłość, nadzieja, wiara
to ważne trzy cnoty.
Ale chyba to życiowa kara, 
Bo musimy o nie drzeć zawsze koty,
Miłość to ta, co serca łamie,
okrutnie czaruje.
W oczy kłamie 
i intrygi wciąż knuje.
Nigdy nie wiesz czy Twa wiara właściwa,
czy daje pewność siebie.
Czy twa dusza z nią szczęśliwa,
czy napełnia dobrą energią ciebie.
Z nadzieją gorsza sprawa,
nie dość że głupich to mama
to jeszcze nie przestrzega prawa.
A do tego umiera ostatnia i sama.

Lilith

,,Tutaj”

Tutaj jest cicho.
Chociaż słychać ptasi gwar
Nieopodal ulicą
Pędzą demony czasu.
Liście szepczą modlitwę wstawienniczą
Za dusze, które są oddzielone od ciał.
Lżejsze....
Ich już nie uchwycą....

Tutaj jest spokój.
Mimo lękliwie drżących wiązanek
Lampki swym płomieniem
Przekazują nikłą nadzieję.
Spotkanie z Panem...
Wierzę, że oni ciągle tu są
Pan porucznik, babcia i poeta
Słuchają anielskich pieśni
Tylko, że niektórzy – za wcześnie....

Jagoda Anna Bela

* * *
biegnę

nareszcie
pierwszy na tym przystanku
na taki bilet
jaki już mam

chce wsiąść do środka
ale znów 
zazdrosny kontroler
mnie wygonił

mogę jeszcze poczekać
pojawiają się systematycznie
co szczerą potrzebę

Lena Bittner IV LO im. H. Sienkiewicza
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Wygrał Wojtek!

Mini wywiad z nowym 
przewodniczącym SU

Polska odbudowała się już po tragedii 
II wojny światowej, ale miejsca z nią 
związane, takie jak obozy koncentracyj-
ne, są dowodem tragicznej historii wielu 
narodów. Dla niektórych odwiedzenie 
obozu Auschwitz – Birkenau jest obo-
wiązkowym elementem edukacji, wśród 
nich są właśnie Izraelczycy, którzy co naj-
mniej raz w życiu muszą przyjechać do 
Polski, aby oddać hołd ofiarom Holokau-
stu. Jednak ich wizyta to nie tylko rozpa-
miętywanie przeszłości, ale również in-
tegracja z polską młodzieżą. Tego zada-
nia podjęły się licea „Słowackiego” i „Ko-
pernika” w Częstochowie.

W poniedziałek 26.10.2015 r. społecz-
ność I LO gościła w murach szkoły uczniów 
i nauczycieli ze szkoły w Izraelu. Spotkanie 
rozpoczęło się od prezentacji multime-
dialnej a następnie wszyscy – goście i go-
spodarze – zostali podzieleni na grupy 
i rozpoczęli zajęcia integracyjne. Bawili się, 
rozmawiali, a nawet wyszli z sal, by zatań-
czyć wspólnie poloneza na korytarzach 
Słowaka. Dużym zaskoczeniem dla naszej 
młodzieży były przedstawione przez na-
szych rówieśników realia Izraela. W roz-

mowie z jedną z uczestniczek dowiedzieli-
śmy się, że Izrael jest kojarzony przez ludzi 
jako państwo „żywcem wyjęte” z Biblii, 
a w rzeczywistości jego miasta są bardzo 
nowoczesne i zmodernizowane, porów-
nywane nawet do Nowego Jorku czy Los 
Angeles. Najbogatszym w doświadczenie 
punktem dla nas, młodzieży „Słowaka”, 
była rozmowa z gośćmi. Mogliśmy poznać 
kultury naszych państw, zawiązać nowe 
znajomości, a jednocześnie poszerzyć 
wiedzę i rozwinąć umiejętności językowe. 
Po wszystkich rozmowach i zabawach 
uświadomiliśmy sobie, że młodzież izrael-
ska niczym nie różni się od nas.

Podsumowaniem spotkania było 
przejście pod pomnik upamiętniający 
ofiary Holocaustu. Pod pomnikiem nasi 
goście oddali cześć historii poprzez śpie-
wy i recytację, a na koniec – wraz z na-
szymi uczniami – złożyli kwiaty. 

Myślimy, że wszyscy jeszcze długo bę-
dziemy z uśmiechem wspominać tę wi-
zytę, a niektórzy z nas mają w planach 
korespondencję w nowymi znajomymi. 
Dominika Filipiak, Emilia Florczyk, Klaudia Makles 

i Natalia Albrychiewicz kl. IB

We wrześniu 2014 roku na deski często-
chowskiego teatru wkroczył Hamlet. Pisa-
no wówczas: znakomity, bez słabych ról, 
perfekcyjny, śpiewający. Dziś, po roku 
obecności na scenie, mają okazję wypo-
wiedzieć się na temat spektaklu uczniowie 
klas pierwszych I LO. W wielu wypadkach 
nie znają jeszcze szekspirowskiej tragedii, 
jednak ich opinia  o spektaklu pt. „Ham-
let” w reżyserii Andre’a Hubnera-Ochodlo 
przeszywa dreszczem emocji, zresztą nie 
bez przyczyny… 

Obłęd na widowni, obłęd na scenie, 
obłędne przedstawienie! Największe wra-
żenie wywarło na nas szaleństwo Hamle-
ta (w tej roli Maciej Półtorak). Aktor zna-
komicie wcielił się w powierzoną mu rolę, 
zdaje się nie znać granic swojego szału. 
Każdą częścią ciała wyrażał najbardziej 
skrywane, mroczne emocje, w jego 
oczach można było wyczytać gniew, sza-
leństwo i ogrom cierpienie. Sytuacja, 
w której się znalazł była tego powodem. 
Fakt, że Gertruda - jego matka ma zamiar 
poślubić stryja, który jednocześnie jest 
mordercą jego ojca, stanowi początek 
nieracjonalnych zachowań. Okrutna 
prawda, którą wszystkim wykrzykuje, 
gdyż powziął za najwyższą wartość uczci-
wość, czyni go w oczach zakłamanego 
społeczeństwa szaleńcem.

Wracając do samego spektaklu, trage-
dia Szekspira słynie z długich monologów, 
jednak reżyser zadbał o widza – światło, 
podkład muzyczny i śpiewający Hamlet 
okazały się świetnym rozwiązaniem.

Naszym zdaniem niepotrzebnym ele-
mentem były ekrany, na których pojawiały 
się kadry sztuki. Odciągały one bowiem je-
dynie uwagę, nie wprowadzały jednak nic 
konkretnego.

Żaden z uczniów jednak nie wyszedł 
z teatru obojętny wobec tej sztuki, którą 
można określić tylko jednym słowem: 
OBŁĘD !

Iga Kugiel i Julia Kisiel kl.Ib

Wojtek Glenc uczeń kl.II b, od 14 paź-
dziernika jest oficjalnie przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego I LO im. J. Sło-
wackiego. Prywatnie interesuje się kulturą, 
historią i językami Europy. Nie ma jeszcze 
planów na dalszą przyszłość. Na razie sku-
pia się na swojej nowej roli. Choć oficjalne 
przejęcie władzy mało miejsce zaledwie kil-
kanaście dni temu, ekipa Wojtka już zazna-
czyła swoją obecność w szkole. Pierwszą 
inicjatywą był „dzień tematyczny” będący 
podsumowaniem tygodnia włoskiego w I 
LO, kolejną impreza halloweenowa. W naj-
bliższych planach samorząd ma organizację 
dyskoteki andrzejkowej i na tej imprezie za-
mierza się skupić w listopadzie. 

Poprosiliśmy Wojtka o dokończenie kil-
ku zdań:
Najbardziej cenię u ludzi... szczerość 

i zaangażowanie.
Nie akceptuję... bylejakości.
Nie oceniam ludzi po pozorach. 
Nie krytykuję... spraw, o których nie mam 

dostatecznej wiedzy

Jako przewodniczący SU… chcę dbać 
o wszystkich „Słowaków” i jak 
najlepiej promować szkołę.

Marzę... , aby I LO tętniło życiem 
kulturalnym i nigdy nie utraciło swojej 
wyjątkowej, rodzinnej atmosfery.

I na koniec pytanie: jaki będzie Wojtek 
Glenc jako przewodniczący SU? 

Jaki będę? Zaangażowany :)

Nagi obłęd

Hamlet w teatrze  
im. Adama Mickiewicza

STOP STEREOTYPOM!

Wizyta młodzieży z Izraela 
w I LO
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

 

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

BUDOWNICTWO

KARNISZE

OKNA – DRZWI

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 
LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE POŻYCZKI 
pod zastaw złota, sprzętu 

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakąkolwiek wartość. 

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

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

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI  
LOMBARD 

– 25 lat istnienia!!!
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE!!!
• Solidnie, pewnie,  

najkorzystniejsze warunki. 
Cz-wa, Al. NMP 18,  

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

ART. BHP

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

BUDOWNICTWO

Redakcja „Życia Częstochowy i Powiatu” zatrudni

HANDLOWCA do działu marketingu
Wymagania
l łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
l umiejętność pracy w zespole,
l aktywne i odpowiedzialne podchodzenie do powierzonych  

obowiązków,
l dyspozycyjność,
l gotowość do pełnego zaangażowania się w pracę zespołu firmy.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 210 /

CV prosimy przesyłać na adres:  
t.szajer@zycie.czest.pl

Firma zaznacza, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.
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Dzielnica Trzech Wieszczów

Mamy Ogród Społeczny
W dzielnicy Trzech Wiesz-

czów przy ulicy Goszczyń-
skiego 7 powstał Ogród Spo-
łeczny. Nowe zielone miejsce 
na mapie miasta udało się 
stworzyć dzięki współpracy 
firmy Fortum oraz Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
w Częstochowie

Skwer przy ulicy Goszczyń-
skiego 7 w Częstochowie będzie 
miejscem służącym rekreacji i 
integracji nie tylko mieszkań-
ców dzielnicy Trzech Wiesz-
czów. Dotychczas był to nieza-
gospodarowany teren zielony, 
na którym zabiegi pielęgnacyjne 
roślin ograniczały się do kosze-
nia darni. Koncepcja zagospo-
darowania tego miejsca została 
oparta na planie okręgów obsa-

dzonych kwitnącymi krzewami, 
bylinami i trawami ozdobnymi. 
Gatunki roślin zostały dobrane 
tak, aby wybrane odcinki okrę-
gów stanowiły ozdobę skweru o 
każdej porze roku.

W sadzenie roślin na skwerze 
aktywnie zaangażowali się 
mieszkańcy Częstochowy, w 
tym uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych im. Jana Pawła 
II, a także pracownicy Centrum 
Integracji Społecznej. Wśród 
zieleni wytyczono ścieżki, usta-
wiono pojemniki na śmieci i 
ławki parkowe dostarczone 
przez firmę Fortum. - Głównym 
celem projektu „Ogród Społecz-
ny” Fortum jest integracja lo-
kalnej społeczności wokół zielo-
nych terenów w naszym mie-
ście. Bardzo się cieszę, że uda-

ło nam się go zrealizować, an-
gażując do przygotowania ogro-
du tak wiele osób. Dbajmy o to 
miejsce, troszczmy się o nie, 
niech cieszy oko, niech nam 
służy – podkreślał Krzysztof 
Matyjaszczyk, prezydent mia-
sta.

Inicjatywa tworzenia ogro-
dów społecznych wpisuje się w 
proces budowania zrównowa-
żonego miasta przyjaznego śro-
dowisku i mieszkańcom, w któ-
rym Fortum chce brać czynny 
udział. –Wszędzie tam gdzie 
prowadzimy naszą działalność 
staramy się angażować w 
przedsięwzięcia mające walory 
zarówno społeczne jak i ekolo-
giczne. Udział w zagospodaro-
waniu skweru przy ulicy Gosz-
czyńskiego wpisuje się w tę 
strategię. Jesteśmy pewni, że 
mieszkańcy Częstochowy doce-
nią nowe miejsce, w którym bę-
dą mogli się spotykać i przy-
jemnie spędzać czas – mówił 
Dariusz Siemieniec, kierownik 
elektrociepłowni Fortum w Czę-
stochowie.

Częstochowski ogród społecz-
ny jest drugim w Polsce, stwo-
rzonym z inicjatywy Fortum. 
Pierwszy tego typu projekt firma 
zrealizowała całkiem niedawno 
- we wrześniu - we Wrocławiu. 
Kolejne mają powstać w Byto-
miu i Płocku. Program budowy 
ogrodów społecznych w Polsce 
został zapoczątkowany przez 
Fundację Green Cross Poland.

oprac. kg



  Alfa Romeo Brera 2.2i 185PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Navi Skóra 
Serwis VIP GWARANCJA, 2006, 
100992 km, benzyna, coupe, 2/3 drzwi, 
niebieski, 185 KM, garażowany, na 
gwarancji, I właściciel, serwisowany w 
ASO, stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny. 26 900 zł

 Hyundai Santa Fe II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
Skóra VIP GWARANCJA, 2006, 
176250 km, 2.2 diesel, 150 KM, 
automat, czarny, garażowany. 
Pełne wyposażenie. WERSJA 
COLORADO. Stan idealny.

29 900 zł

 Peugeot 3008 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Navi 
Serwis VIP GWARANCJA, 2010, 
184554 km, 1.6 diesel, 110 KM, kombi, 
szary. Pełne wyposażenie. Faktura Vat-
Marża. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 32 900 zł

  Audi A6 II (C5) OPŁACONY 
ORYGINAŁ Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA, 2002, 
250024 km, 1.9 diesel, 130 KM, szary, 
garażowany, I właściciel.  
Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości.  
Stan perfekcyjny!!.  19 900 zł

 Kia Cee’d I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Pełny-Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 212504 km, 1.6 
diesel, 90 KM, kombi, srebrny,  
garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Faktura Vat - marża, 
Model fabrycznie bez DPF (filtr cząstek 
stałych.) 15 900 zł

 Renault Twingo II RS SPORT 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP G, 
2011, 32103 km, 1.6 benzyna, 2/3 drzwi, 
133 KM, biały, garażowany, na 
gwarancji, I właściciel. 
Pełne wyposażenie.
Stan perfekcyjny !!!

29 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis Skóra Navi 
Start-Stop VIP GWARANCJA, 2011, 
176781 km, 2.0 diesel, 184 KM, czarny, 
I właściciel. 
Pełne wyposażenie.

 74 900 zł

 Land Rover Range Rover III Vogue 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis VIP GWARANCJA, 2003, 
224581 km, 2.9 diesel, 177 KM, czarny, 
automat, niezarejestrowany. I właściciel, 
Pełne wyposażenie. 
Stan bardzo dobry

31 900 zł

 SEAT Ibiza IV 1.4 i 16V Cupra 
Bezwypadkowy Klimatronik 73.000 km 
VIP GWARANCJA, 2007, benzyna, żółty 
101 KM, I właściciel. 
Pełne wyposażenie.

18 400 zł

 BMW SERIA 7 IGŁA 
ZAREJESTROWANY Bezwypadkowy 
Serwis Navi Xenon Skóra VIP 
GWARANCJA, 2009, 218583 km, 3.0 
diesel, 245 KM, czarny, automat, 
garażowany. Pełne wyposażenie.
II właściciel od nowości. Stan idealny.

101 900 zł

 Mazda 2 III 1.4 CDVi OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 174211 km, diesel,  
srebrny, 68 KM.  
Bogate wyposażenie. 
Stan idealny.

17 900 zł

 SEAT Leon II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis 
Klimatronik, 2009, 219917 km, 1.9 
diesel, 105 KM, szary, I właściciel.  
Pełne wyposażenie.
Stan idealny.

26 400 zł

 Chevrolet Evanda 2.0 benzyna+GAZ 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis VIP GWARANCJA, 2003, 
212462 km, srebrny, 130 KM. 
Pełne wyposażenie.
II właściciel od nowości.

9 900 zł

 Nissan Juke OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik 
100km-Serwis VIP GWARANCJA, 2011, 
100815 km, 1.5 diesel, 110 KM, brązowy 
I właściciel, serwisowany w ASO, stan 
bardzo dobry.  
Pełne wyposażenie.

44 900 zł

 Skoda Octavia II TDi Sprowadzony-
Zarejestrowany Bezwypadkowy Serwis 
VIP GWARANCJA, 2012, 162763 km,  
1.6 diesel, 105 KM, srebrny, I właściciel.
Bogate wyposażenie.
Stan idealny.

30 900 zł

 Citroen Xsara Picasso 1.6i benzyna 
OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatyzacja VIP GWARANCJA, 2005, 
132726 km, 95 KM. Stan bardzo dobry. 
Bogate wyposażenie. II właściciel od 
nowości.
Stan idealny. System ratalny.

11 900 zł

 Opel Astra J OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 154000 km, 1.7 
diesel, 110 KM, srebrny.  
Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. 
Stan idealny.

29 900 zł

 Skoda Superb I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Serwis Klimatronik VIP 
GWARANCJA, 2005, 197393 km, 1.9 
diesel, 105 KM, srebrny, I właściciel. 
Bogate wyposażenie. 
Stan idealny.

18 900 zł

 Dodge Journey SXT 2.0CRD (diesel)
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Navi Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 
125869 km, kombi, szary,  140 KM, 
automat, garażowany, I właściciel.  
Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 33 900 zł

 Opel Corsa C OPŁACONY LIFT 1.2i 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2004, 133656 km, 
benzyna, 2/3 drzwi, czarny,  75 KM, 
garażowany, I właściciel, Pełne 
wyposażenie. 1.2 Twinport. Wersja po 
liftingu. Stan perfekcyjny !

10 900 zł

 Suzuki Alto VII OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 122167 km, 1.0 
benzyna, 68 KM, czarny, I właściciel. 
Bogate wyposażenie.
Stan idealny. 

16 900 zł

 Ford Focus II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2005, 214856 km, 1.6 
diesel, 110 KM, szary, I właściciel.
Pełne wyposażenie. 
Stan perfekcyjny !!

13 900 zł

 Opel Vectra C OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatyzacja VIP 
GWARANCJA, 2002, 187329 km, 1.8 
benzyna, 122 KM, srebrny, I właściciel, 
serwisowany w ASO. Pełne wyposażenie
Stan perfekcyjny !

12 400 zł

 Toyota Corolla Verso III 2.0D4D 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA, 2004, 92207 
km, 2.0 diesel, 116 KM, złoty, 
garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. 

17 900 zł

 Ford Mondeo IV OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 158340 km, 1.8 
diesel, 125 KM, srebrny, I właściciel. 
Pełne wyposażenie. 
Wersja Titanium-Eco.
Stan perfekcyjny.

32 900 zł

 Peugeot 206 I 1.4 i OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2006, 139346 km, 
benzyna, 75 KM, niebieski, I właściciel. 
Bogate wyposażenie.
 
 
 11 900 zł

 Volkswagen Polo IV OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2006, 109206 km, 1.2 
benzyna, 55 KM, 2/3 drzwi, żółty,  
I  właściciel. Bogate wyposażenie.
Stan idealny...

12 900 zł

 Ford S-MAX OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2006, 154174, 1.8 
diesel, 125 KM, kombi, srebrny.  
I właściciel. Pełne wyposażenie.
 
 
 24 900 zł

 Peugeot 307 II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2005, 179692 km, 1.6 
diesel, 90 KM, kombi, srebrny, Bogate 
wyposażenie.
II właściciel od nowości.
Stan Perfekcyjny!!!

13 900 zł

 Volvo S80 II OPŁACONY VIP 
GWARANCJA Bezwypadkowy Serwis 
Klimatronik Skóra Navi, 2008, 159444 
km, 2.0 diesel, 136 KM, czarny. 
Pełne wyposażenie.
Stan idealny. II właścicieli od nowości.

41 900 zł

Oferta wybrana z 29 października 2015 r.
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W związku z obchodami 
Święta Zmarłych tradycyjnie 
czekają nas zmiany organiza-
cji ruchu wokół największych 
cmentarzy w mieście oraz na 
ulicach przyległych do nekro-
polii. Dotyczyć ona będzie za-
równo kierunków ruchu, jak i 
miejsc wyznaczonych do par-
kowania i objętych czasowym 
zakazem zatrzymywania się.

Zmiany będą obowiązywać 
przeważnie od 31 października 
do nocy z 1 na 2 listopada.

n Cmentarz  przy ulicy Pal-
mowej – otoczenie cmentarza  
między brama główną (cała dłu-
gość ulicy Palmowej )  będzie stre-
fą zamknięta dla  ruchu kołowego.  
Ruch jednokierunkowy  zostanie 
wprowadzony  na odcinku Boha-

terów Katynia od ulicy Limbowej  
aż do Jesiennej w kierunku  na 
południe oraz  na ulicach: Osiko-
wej ( na zachód), Limbowej ( na 
wschód)  a także na ulicy Bienia  
(na zachód)  od ulicy Bohaterów 
Katynia  do dawnej pętli  autobu-
sowej przy ulicy Jesiennej. Parko-
wanie na ulicy  Bohaterów Katy-
nia  będzie możliwe wyłącznie po 
stronie zachodniej, po stronie 
wschodniej  będzie zabronione.

n Cmentarz „Kule” - za-
mknięcie  dla ruchu ( z dopusz-
czeniem ruchu autobusów i tak-
sówek) odcinka ulicy  Dekabry-
stów  od skrzyżowania z ulicą  
Rolniczą, odcinka  ul. Wały 
Dwernickiego  od ulicy Cmentar-
nej do ulicy Fieldorfa Nila, wpro-
wadzenie czasowego  dopuszcze-
nia do ruchu odcinka Promena-

dy  od ulicy Rolniczej do ulicy 
Brzezińskiej  z ruchem jednokie-
runkowym  w kierunku zachod-
nim  i możliwości parkowania  
na ulicy Fieldorfa Nila na obu 
jezdniach  na odcinku  od kładki 
Promenady  na południe w kie-
runku cmentarza. Parkowanie  
na górnym odcinku ulicy Rolni-
czej nie będzie możliwe  po stro-
nie południowej i wschodniej.

n Cmentarz  ulica Piastow-
ska „Stradom”  - na odcinku 
ul. Piastowskiej od ulicy Kawod-
rzańskiej  do skrzyżowania z uli-
cą Przestrzenną będzie utrzymy-
wany  ruch jednokierunkowy. 
Parkowanie będzie możliwe  tyl-
ko po południowej stronie  ulicy 
Piastowskiej  po stronie cmenta-
rza.  Strona północna będzie  ob-
jęta zakazem zatrzymywania.

n Cmentarz ul. Białostocka 
„Lisiniec”  - na odcinku ulicy 
Białostockiej  od drogi wewnętrz-
nej  prowadzącej w kierunku  bra-
my starego cmentarza  do Radom-
skiej  będzie obowiązywał zakaz  
zatrzymywania się po wschodniej  
stronie ulicy. Również na tejże 
drodze  wewnętrznej  prowadzącej 
w kierunku bramy starego cmen-
tarza będzie  obowiązywał zakaz  
zatrzymywania się po obu stro-
nach  ulicy. Dojazd  autobusów 
komunikacji miejskiej   będzie od-
bywał się ulicą  Radomską w obu 
kierunkach.  Parkowanie będzie 
możliwe  zarówno na parkingach  
po północnej stronie  cmentarza  
jak i na parkingach  przy drodze 
wewnętrznej w obu kierunkach.

n Cmentarz  przy ulicy św. Ro-
cha - odcinek ulicy Jadwigi mię-

dzy ulicami Wyszyńskiego a św. 
Rocha  będzie  wyłączony z ruchu 
kołowego  z wyjątkiem autobu-
sów  komunikacji miejskiej  i tak-
sówek  Parkowanie wyznaczono 
czasowo na ulicach: Wyszyńskie-
go, Ewy Kubiny, Sikorskiego  i 
św. Krzysztofa.  Na ulicach  Ewy 
Kubiny, Wyszyńskiego oraz Si-
korskiego czasowo wprowadzony 
zostanie jeden kierunek ruchu. 
Na odcinku  ulicy św. Krzysztofa  
za skrzyżowaniem z ulicą Sikor-
skiego  będzie obowiązywał zakaz 
parkowania. Parkowanie na ulicy 
św. Krzysztofa  będzie możliwe po 
stronie zachodniej  na północ od 
ulicy Sikorskiego, na południe od 
ulicy Sikorskiego  będzie zabro-
nione. Po stronie wschodniej  bę-
dzie można parkować  na całej 
długości ulicy.

kg

OPEL POLACZEK
Czêstochowa, ul. œw. Jana 31
tel. 34 368 00 46, 361 52 25,  368 00 44

Poczesna, ul. 1 Maja 20
tel. 34 327 47 45, 327 47 46

www.polaczek.com.pl

Święto Zmarłych

Kierowco! Pamiętaj o zmianach organizacji ruchu

Będą dodatkowe autobusy
31 października oraz w dzień Wszystkich Świętych nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej. Przede wszystkim pojazdy komunikacji kursowały będą zgodnie z rozkładem 
obowiązującym w soboty.

Poza tym w związku ze wzmożonym natężeniem ruchu pasażerów uruchomione zostaną cztery linie 
specjalne:

Linia 90 – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny
Linia 93 – Gombrowicza – Cmentarz Komunalny
Linia 94 – Błeszno – Cmentarz Komunalny 
Linia 97 – Cmentarz Kule – Cmentarz Zacisze

 Linie specjalne będą obsługiwane taborem niskopodłogowym. Przejazd autobusami tych linii podle-
gać będzie opłatom zgodnie z obowiązującą taryfą na liniach miejskich. Rozkłady linii specjalnych 
dostępne są na stronie www.mzd.czest.pl w zakładce Publiczny Transport Zbiorowy. kg



POLITYKA/MOTORYZACJA14. 

Po wyborach

Obietnice nowej partii rządzącej

skup za gotówkê - sprzeda¿ - zamiana - kredyty

KREDYTUJEMY samochody wyszukane przez klienta!

AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85, tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486

korzystny leasing
Wykaz samochodów na dzieñ 29 paŸdziernika 2015 r.

























 AUDI A6 2.0 D, 2006 27.800 z³

 CITROEN C-ELYSEE 1.6 E, 2013, krajowy
I w³aœciciel, serwisowany, faktura VAT 31.900 z³

 FORD FIESTA 1.4 CDTi, 2010, krajowy,
I w³aœciciel 20.900 z³

 FORD FOCUS 1.6 TDI, 2011-2012, 
sedany i hatchbacki 29.900-34.900 z³

 FORD FOCUS 1.6 D, 2009, krajowy 18.900 z³

 FORD FOCUS 1.6 TDCI, 2009, krajowy, 
I w³aœciciel, hatchback, faktura VAT 23.900 z³

 FORD MONDEO 1.8 TDCI, 2010, krajowy, 
I w³aœciciel, serwisowany, faktura VAT 30.900 z³

 FORD RIVERA 320 camping 2.5 D, 1995 32.500 z³

 HONDA CIVIC 1.4 E, 1998 3.900 z³

 MAZDA 5 2.0 D, 2007, 7-osobowy 17.900 z³

 OPEL ASTRA III 1.7 D, 2007 15.900 z³

 OPEL ASTRA IV 1.7 CDTI, 2010
krajowy, I w³aœciciel, serwisowany, 
faktura VAT 29.900 z³





 BMW X5 3.0 D,4x4, 2005 38.900 z³

 FORD MONDEO 1.8 TDCI, 2007-8, 
kombi, krajowy, I w³aœciciel, 19.900 z³





























 OPEL VECTRA C 2.0 D, 2003 8.900 z³

 RENAULT CLIO 1.5 DCI, 2005 6.800 z³

 RENAULT MEGANE 1.6 E, 2001
klimatyzacja 4.900 z³

 SEAT CORDOBA 1.2 E, 2004
krajowy, I w³aœciciel 11.900 z³

 SKODA OCTAVIA 1.9 D, 2006, 105 KM,
krajowy, bogate wyposa¿enie 19.900 z³

 SKODA OCTAVIA 1.9 D, 2007 16.900 z³

 SKODA OCTAVIA 1.6 E, 1998 4.600 z³

 TOYOTA AURIS 1.4 D, 2008, krajowy,
serwisowany 22.900 z³

 TOYOTA COROLLA 1.4 E, zakup 2005
krajowy 14.700 z³

 TOYOTA RAV-4 2.2 D, 4x4, 2007
krajowy, I w³aœciciel 39.900 z³

 VW GOLF V 1.4 E, 2006, 140 KM, krajowy
klimatronik, gara¿owany 19.900 z³

 VW GOLF V 1.9 D, 2007 17.800 z³

 VW POLO 1.4 E, 2002/03, krajowy,
I w³aœciciel 8.900 z³

 VW POLO 1.2 E, 2008, krajowy,
I w³aœciciel, serwisowany 16.800 z³

FIAT PUNTO 2 szt.
1.2 E, 2012/13
przebieg 54 tys. km
krajowy
I w³aœciciel

24.900 - 26.800 z³

FORD C-MAX TREND
2.0 D, 2011
krajowy, I w³aœciciel
serwisowany
faktura VAT

38.800 z³

VW PASSAT 2.0 TDI, 2012, 
140 KM, krajowy
I w³aœciciel, serwisowany
faktura VAT

49.900 z³

MITSUBISHI COLT
1.1 E, 2012
krajowy, I w³aœciciel
serwisowany, faktura VAT

21.900 z³

26.800 z³ - 30.900 z³

TOYOTA AVENSIS
2.0 D, zakup 2012
krajowy
I w³aœciciel
faktura VAT

49.900 z³

PEUGEOT 301, 1.6 E, 2013
krajowy, I w³aœciciel
serwisowany
bezwypadkowy
faktura VAT

 32.800 z³

29.900 z³

Emocje związane z wybora-
mi do sejmu i senatu powoli 
opadają. Teraz nadszedł czas 
na realizację obietnic wybor-
czych partii, która niebawem 
przejmie pełnię władzy. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że prezy-
dent Andrzej Duda pochodzi 
z tego samego ugrupowania 
politycznego, zadanie to może 
okazać się... wykonalne, przy-
najmniej w większej części.

Co w czasie kampanii 
obiecywał PiS?

l 500 złotych na dziecko 
Partia Jarosława Kaczyńskiego 
zapowiadała, że jeśli przejmie 
władzę w naszym kraju, chce 
wprowadzić i realizować pro-
gram ,,500plus”, a tym samym 
dać po 500 złotych miesięcznie 

na drugie i każde kolejne dziec-
ko w rodzinie. W przypadku ro-
dzin, których dochód jest niż-
szy niż 800 zł na jedną osobę, 
500 zł przysługiwałoby już na 
pierwsze dziecko

l darmowe leki – partia twier-
dziła, że chce zagwarantować 
seniorom po 75. roku życia 
bezpłatne lekarstwa

l obniżenie wieku emerytalne-
go partia „całym sercem” po-
piera projekt ustawy obniżenia 
wieku emerytalnego. Zakłada 
on obniżenie wieku do lat 60 
dla kobiet i 65 dla mężczyzn

l kwota wolna od podatku – 
kandydat PiS na prezydenta 
Andrzej Duda w czasie kam-
panii wyborczej obiecywał 
podniesienie kwoty wolnej od 
podatku z obecnych ok. 3 tys. 

zł do poziomu aż 8 tys. zł rocz-
nie. Tę obietnicę jak mantrę 
w kampanii parlamentarnej 
powtarzała Beata Szydło. Par-
tia rządząca niebawem w na-
szym kraju z tej obietnicy wy-
wiązać się będzie musiała.  
Trybunał Konstytucyjny zde-
cydował bowiem, że kwota 
wolna od podatku powinna 
wynosić przynajmniej 6,5 tys. 
zł – tyle co minimum socjalne, 
definiowane przez państwo

l dwa nowe województwa  
– pomysł powstania woje-
wództwa środkowopomorskie-
go i warszawskiego zapropo-
nował Jarosław Kaczyński 
w trakcie kampanii wyborczej

l podatek bankowy – zdaniem 
PiS, wprowadzenie nowego po-
datku od kapitału bankowego 

mogłoby przynieść miliardy 
złotych rocznie do budżetu. 
I to właśnie te pieniądze miały-
by pozwolić na realizację obiet-
nic wyborczych

l pomoc frankowiczom – 
w trakcie kampanii PiS obiecy-
wał rozpatrzenie możliwości 
przewalutowania kredytu hi-
potecznego, wziętego w wa-
lucie obcej na złotówki po kur-
sie z dnia przewalutowania. 
Czy pomysł ten zostanie zreali-
zowany? Tego na razie nie wia-
domo. Prezydent Andrzej Du-
da poinformował jednak, że je-
go kancelaria rzeczywiście 
pracuje nad projektem, który 
ma pomóc frankowiczom

l 6-latki nie pójdą do szkół – 
partia Jarosława Kaczyńskie-
go chce, aby obowiązek szkol-

ny dotyczył siedmiolatków. 
Rodzice sześciolatków mają 
sami decydować o tym, czy 
chcą posyłać swoje pociechy 
w tym wieku do szkoły

l likwidacja gimnazjów – PiS 
ma już gotowy projekt ustawy, 
która wygasi gimnazja. Partia 
chce powrotu do ośmioletniej 
podstawówki i czteroletniej 
nauki w szkole średniej

l postawienie na rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego 
dzięki czemu mieszkania so-
cjalne byłby tańsze

l obniżenie VAT ponownie do 
poziomu 22%

l obniżenie podatku CIT 
z 19% do 15% dla firm zatrud-
niających minimum 3 osoby

l zmiany w prawie dotyczące 
umów śmieciowych. kg 
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Rozmawiamy z Michałem Bąkiewiczem, trenerem AZS Częstochowa

Stworzyliśmy drużynę, która ma 
serce do gry

Siatkówka

Co pokaże AZS  na tle mistrza Polski? 
Rusza sezon w PlusLidze

Katarzyna Gwara: Poprzedni 
sezon rozpoczynałeś jako zawod-
nik. Po jakimś czasie podjąłeś 
decyzję o  zakończeniu kariery, 
pojawiłeś się na ławce trener-
skiej. Jak się odnajdujesz na tym 
miejscu?

Michał Bąkiewicz: Bycie za-
wodnikiem, a bycie trenerem to 
dwie różne bajki. Staram się 
jednak wykonywać swoją pracę 
tak, jak najlepiej potrafię i na 
tym się koncentruję. Przyznam 
szczerze, że dobrze czuję się 
w roli trenera.

KG: W  piątek (30 października) 
rozpoczynamy kolejny sezon 
PlusLigi. W  AZSie mamy sporo 
nowości – zawodnicy, sponsorzy, 
a  nawet klubowy autokar. Może 
też nowe nadzieje...

MB: Niewątpliwie klub zmienił 
się w wielu elementach. Dla nas 
ten nadchodzący sezon to nowe 
otwarcie pracy, którą wykonu-
jemy. Po okresie przygotowaw-
czym i grach kontrolnych, które 
mamy za sobą z pewnością pa-
trzymy na przyszłość w optymi-
stycznych barwach.

KG: Aktywnie uczestniczyłeś 
w  budowaniu zespołu na nowy 
sezon? Drużyna została niemal 
całkowicie przebudowana. Poza 
Rafałem Szymurą i Adrianem Stań-
czakiem nie ma nikogo z poprzed-
niego sezonu. 

MB: Nowy zespół tworzyliśmy 
wspólnymi siłami. Oczywiście na 

miarę naszych możliwości finan-
sowych. Uważam, że udało nam 
się zebrać bardzo dobrą, zgraną 
grupę, która ma postawiony 
przed sobą jasno określony cel 
i pracuje bardzo ciężko, aby za-
prezentować się z jak najlepszej 
strony w nadchodzącym sezonie. 

KG: Zadanie mieliście dość ciężkie 
– najpierw kompletowaliście skład, 
a dopiero później zaprezentowali-
ście sponsorów... Ale rozumiem, że 
ostatecznie jesteś zadowolony 
z obecnego składu AZS-u?

MB: Oczywiście. Stworzyliśmy 
drużynę, która ma serce do gry 
i chce walczyć. Już teraz mogę 
powiedzieć, że właśnie ta walecz-
ność powinna być jedną z na-
szych głównych cech charakte-
rystycznych.

KG: Swego czasu było głośno 
o tym, że w AZSie może grać Bar-
tosz Kurek. To były tylko plotki?

MB: Klub prowadził rozmowy 
z Bartoszem. Zawodnik wybrał 
jednak ofertę mistrza Polski 
i właściwie na tym ten temat się 
kończy. 

KG: Do AZS-u  dołączyło wielu 
nowych zawodników. Za wami bli-
sko dwa miesiące intensywnych 
przygotowań. Zdążyliście się już 
trochę poznać. Wiesz mniej więcej 
kogo na co stać... Czy któryś 
z  zawodników wyróżnia się jakoś 
szczególnie?

MB: Wszyscy zawodnicy zapre-

zentowali się bardzo dobrze. Bę-
dę to podkreślał – jesteśmy jed-
ną drużyną, sezon jest długi 
i ciężki i każdy zawodnik AZS-
-u Częstochowa jest nam po-
trzebny w takim samym stop-
niu. Z racji doświadczenia natu-
ralnym liderem i kapitanem na-
szej drużyny będzie Rafael Red-
witz. 

KG: Wspomniałeś, że macie jasno 
określony cel – jaki zatem?

MB: Cel jest jeden podstawowy – 
grać dobrą siatkówkę na miarę 
swojego potencjału. Wiadomo, że 
nadchodzący sezon będzie dość 
specyficzny, ponieważ wiele klu-
bów całkowicie przebudowało 
swoje drużyny. Ciężko więc po-
wiedzieć, o jakie miejsca może-
my walczyć. Nie chciałbym 
w tym momencie spekulować. 
Chcemy walczyć z każdym prze-
ciwnikiem i w każdym meczu. 

KG: Sezon rozpoczniecie od kon-
frontacji z Rzeszowem, aktualnym 
mistrzem kraju. Macie obawy? Czy 
dla was to dodatkowa mobilizacja? 

MB: Będziemy starali się skon-
centrować przede wszystkim na 
własnej grze. Mamy świadomość 
tego, że zespół z Rzeszowa ma 
bardzo mocny skład – dysponu-
je praktycznie dwoma szóstkami 
na takim samym wysokim pozio-
mie. Wiemy o tym doskonale, ale 
to niczego nie zmienia. Jeśli bę-
dziemy konsekwentnie i cierpli-
wie grać to wszystko w naszych 

rękach i nogach. Przy tej okazji 
chciałbym zaprosić wszystkich 
sympatyków AZS-u na nasz in-
auguracyjny mecz. Mam na-
dzieję, że w tym sezonie nasza 
hala przyciągnie wielu fanów, 
którzy stworzą niesamowitą at-
mosferę.

KG: Wybrałeś już pierwszą szóstkę?
MB: Mamy wizję tego w jakim 
składzie rozpoczniemy pierwszy 
mecz ligowy. Jednak wszystko 
z czasem może się zmieniać – 
w zależności od tego z kim bę-
dziemy grać, kto w jakiej dyspo-
zycji będzie, jaki element może 
okazać się kluczowy w danym 
spotkaniu. Przetestowaliśmy 
wszystkich graczy, mamy mate-
riał poglądowy i wiemy z kogo 

w jakich sytuacjach możemy 
skorzystać. Szansę na grę w pod-
stawowej szóstce ma każdy.

KG: Składy wszystkich drużyn są 
już znane. Kto według ciebie może 
się liczyć najbardziej w  walce 
o mistrzostwo Polski?

MB: Patrząc tylko na same skła-
dy to mamy oczywiście tę wielką 
czwórkę. Rzeszów, Kędzierzyn, 
Bełchatów i Gdańsk są poten-
cjalnie – zarówno pod kątem za-
wodników, jak i budżetu – zde-
cydowanie najsilniejsze. 

KG: PlusLigi bez rozbudowanej 
fazy play-off – jak oceniasz tę 
zmianę?

MB: Można na to patrzeć 
z dwóch stron. Mamy świado-
mość tego, że ten system roz-
grywek jest spowodowany tym, 
że w przyszłym sezonie czeka 
nasz olimpiada. Dla mnie dobro 
reprezentacji jest najważniejsze 
i należy zrobić wszystko, aby 
nasza drużyna najpierw zakwa-
lifikowała się na igrzyska, a póź-
niej przywiozła z nich medal. 

KG: Taki system rozgrywek będzie 
z  pewnością wymagał pracy od 
pierwszego meczu.

MB: Dokładnie – każde spotka-
nie będzie tak samo ważne, bo 
nie będzie rozbudowanej fazy 
play-off i na nadrobienie strat 
nie będzie po prostu czasu. 

KG: Dziękuję za rozmowę.

Częstochowski AZS w naj-
bliższy piątek, 30 październi-
ka we własnej hali zainauguru-
je sezon w PlusLidze. Na po-
czątek drużyna Michała Bą-
kiewicza zmierzy się z aktual-
nym mistrzem Polski Asseco 
Resovią Rzeszów.

– Resovia to zespół z najwyż-
szej półki i trzeba mieć tego 
świadomość. Mają czternastu 
graczy, którzy reprezentują 
swoje reprezentacje narodowe - 

zauważa Michał Bąkiewicz, tre-
ner AZS-u. – Dla nas najważ-
niejsze, aby utrzymać w tym 
meczu poziom, który prezento-
waliśmy w sparingowych, ba-
wić się grą i i starać się wyko-
rzystać swój potencjał. 

Bąkiewicz liczy, że w nadcho-
dzącym sezonie jego drużyna bę-
dzie grać konsekwentnie, na 
miarę możliwości i pokaże serce 
do walki. - Atmosfera w zespole 
jest bardzo dobra, odkąd spotka-
liśmy się na pierwszym treningu. 

Grupa fajnie współpracuje i ma 
świadomość, że ten sezon jest 
bardzo istotny. Wspólnymi siła-
mi będziemy robić wszystko, że-
by krok po kroku odbudowywać 
AZS - zapowiada Bąkiewicz.

W piątkowym meczu z rzeszo-
wianami szkoleniowiec często-
chowskiej drużyny będzie miał 
do dyspozycji wszystkich zawod-
ników. 

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 18 w Hali Sportowej Czę-
stochowa. KR
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Siatkówka
Atrakcje dla najmłodszych 

fanów AZS
W piątek, 30 października 

podczas pierwszego w tym 
sezonie meczu częstochow-
skich siatkarzy w PlusLidze 
ruszy Klub Młodego Kibica 
AZS.

Klub będzie zlokalizowany na 
pierwszym piętrze Hali Sporto-
wej Częstochowa przy sekto-
rach A. – Na najmłodszych cze-
ka moc atrakcji,m.in. malowa-
nie buziek w barwy naszego 
klubu i wiele wspaniałych za-

baw. Dzieci będą mogły zbierać 
naklejki, które później zostaną 
wymienione na gadżety naszego 
klubu – mówi Anna Maciaszek, 
dyrektor działu marketingu 
i reklamy AZS Częstochowa.

Dzieci, które zdecydują się na 
zabawę razem z AZS, będą mu-
siały mieć ze sobą oświadczenie 
rodziców lub prawnych opieku-
nów, który należy wcześniej po-
brać ze strony internetowej  
azsczestochowa.pl, wypełnić 
i podpisać. KR

Piłka nożna

Raków faworytem meczu w Wejherowie
Częstochowski Raków już 

w najbliższą sobotę, 31 paź-
dziernika stanie przed ogrom-
ną szansą na kolejne ligowe 
punkty. Drużyna Krzysztofa 
Kołaczyka zmierzy się na wy-
jeździe z ostatnim w tabeli 
Gryfem Wejherowo. 

Po dwóch z rzędu zwycię-
stwach z ROW-em 1964 Rybnik 
i Błękitnymi Stargard Szczeciń-

ski częstochowianie awansowali 
w tabeli na 3. miejsce i do lidera 
z Puław tracą pięć punktów. 
W sobotę w Wejherowie Raków 
będzie murowanym faworytem. 

Gry obiecująco rozpoczął sezon 
w II lidze. Drużyna z Wejherowo 
pokonała na początek Legionovię 
Legionowo, potem zanotowana 
dwa remisy z Kotwicą Kołobrzeg 
i pokonała Nadwiślana Górę. 
Pierwszą porażkę poniosła dopiero 

w 5. kolejce. Od tego czasu Gryf 
dopisał do swojego dorobku zaled-
wie jeden punkt w meczu z Olim-
pią Zambrów. Pozostałe spotkania 
kończył dość wyraźnymi porażka-
mi. Sobotni rywal Rakowa uległ 
ostatnio 0:3 Stali Stalowej Wola.  
Sytuacja Gryfu jest trudna, bo po 
14. kolejkach ma zaledwie 9 punk-
tów i zamyka stawkę tabeli. 

Sobotni mecz rozpocznie się 
o godz. 13. KR

Żużel
Włókniarz tworzy galerię sław

Zdjęcia kilkudziesięciu żuż-
lowców, którzy w przeszłości 
reprezentowały barwy często-
chowskiego Włókniarza, zawi-
sły na ścianach korytarza 
w budynku klubowym.

– Chcieliśmy w jakiś sposób 
uatrakcyjnić wnętrza naszego 
budynku klubowego. Doszliśmy 
do wniosku, że najlepszym spo-
sobem będzie umieszczenie na 
jego ścianach fotografii żużlow-
ców, którzy przez ostatnie 7 de-

kad reprezentowali barwy czę-
stochowskiego zespołu - mówi 
prezes Włókniarza Michał Świą-
cik. - Wielu z tych zawodników 
na torze zostawiło zdrowie, czy 
wręcz nawet straciło życie. Robi-
li to jeżdżąc z lwem na piersi 
i niewątpliwie każdego z nich 
chociażby w taki sposób warto 
przypomnieć naszym kibicom.

Galeria będzie sukcesywnie 
powiększana o kolejne portrety 
żużlowców, którzy jeździli w prze-
szłości dla Włókniarza. KR

http://m.in/
http://azsczestochowa.pl/
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www.semex.pl

atrakcyjne promocje !

42-200 Czêstochowa
ul. Jagielloñska 101/105

34 390 67 00 

ul. 1-go Maja 21
42-217 Czêstochowa

Tel. 34 3726276, fax. 43 3726276
kom. 503 127 336

PROMOCJA!!!

Kanapa LARO do koñca roku w cenie 1090 z³

Salon Meblowy 

 Naro¿niki
Kanapy
Komplety wypoczynkowe

Tapczany
Pufy
Mebloœcianki
Meble m³odzie¿owe
Kuchnie
Sypialnie
Garderoby



















 
 

 
 
 
 
 
 
 


