
MPK

Pierwszy z nowych 
tramwajów prawie 

gotowy

Od początku roku na drogach w naszym mieście i w powiecie częstochowskim doszło do 17 wy-
padków z  udziałem pieszych. Życia dwóch osób nie udało się uratować. I  mimo że od lat 
funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne skierowane do tej właśnie 
grupy, fakty są bezwzględne – piesi giną na przejściach. - Wielu pieszych żyje w błędnym przeko-
naniu o  bezwzględnym pierwszeństwie i  wchodzi bez zastanowienia na pasy wprost pod 
nadjeżdżający pojazd – zaznacza  mł.asp. Maciej Gołębiowski z Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie.

  Ciąg dalszy na str. 11

Częstochowa

Powrót do pierwotnego herbu
- Częstochowa powraca do 

pierwszego, prawowitego 
herbu naszego miasta – zapo-
wiada prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. W  miejscu czar-
nego kruka pojawi się złoty 
orzeł. Jak na razie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji wyraziło zgodę na 
zmianę herbu. Wcześniej   po-
zytywnie zaopiniowała go 
Komisja Heraldyczna. Osta-
teczną decyzję w  tej sprawie 
podejmą jednak miejscy radni 
– nad tą kwestią mają pochylić 
się na sesji zaplanowanej na  
27 lutego. 

Przypomnijmy, w  2020 roku 
będziemy obchodzić 800-lecie 
dziejów pisanych o  naszym mie-
ście. Pierwsza wzmianka o Często-
chowie pochodzi bowiem z  1220 
roku, z  dokumentu biskupa kra-
kowskiego Iwo Odrowąża. Zdaniem 
prezydenta jest to więc najlepszy 
moment, aby dokonać różnych 
podsumowań i  niezbędnych po-
rządków. Przy okazji dywagacji 
o Częstochowie, okazało się, że nasz 
obecny herb nie do końca odzwier-
ciedla historię miasta.

Herb Częstochowy powstał w XIV 
wieku, odwołując się do symboli 
często używanych wówczas w śre-

dniowiecznej Europie. Znalazły się 
na nim powszechne wtedy mury 
miejskie z  wieżami i  bramą oraz 
symbole Władysława Opolczyka, 
wówczas księcia zwierzchniego 

miasta. Używał on wtedy znaku 
złotego orła – jako książę opolski 
oraz lwa – jako pan Rusi Halickiej. 
Po raz pierwszy oficjalnie zatwier-
dzono kruka w  herbie naszego 

miasta w 1942 roku   i zrobiły to… 
niemieckie władze okupacyjne. Po 
wojnie Częstochowa nie docze-
kała się zatwierdzenia właściwego 
herbu, ale za to przez wiele lat 

używano znów właściwej symbo-
liki orła i lwa. Dopiero w 1992 roku 
część częstochowskich radnych 
zgłosiła konieczność zmiany herbu, 
sugerując powrót kruka (miał on 
być symbolem religijnym i  został 
zaczerpnięty z godła – nie herbu – 
zakonu paulinów). To był czas, kiedy 
nie funkcjonowała Komisja Heral-
dyczna (ponownie zaczęła działać 
w 1999 roku) i właściwie każda rada 
miasta czy gminy mogła zatwier-
dzić dowolny herb, jeśli tylko zna-
lazła większość. I w ten oto sposób 
zamiast orła mamy kruka. Jeszcze 
ciekawsze jest to, że zgodnie z sym-
boliką chrześcijańską kruk oznacza 
grzech, grzesznika, heretyka, nie-
czystość, rozpustę, szatana… a orzeł 
Chrystusa i zmartwychwstanie. 

Opracowaniem nowego herbu 
zajęli się fachowcy od heraldyki, 
znakomici profesorowie – historyk 
i heraldyk Marceli Antoniewicz  oraz 
artysta plastyk Andrzej Desperak. 
- Pierwotna i  najdłużej funkcjonu-
jąca w  egzystencji licznych gene-
racji mieszkańców Częstochowy 
forma  godła miejskiego wyobra-
żała motyw murów obronnych, 
z którym związane zostały wyobra-
żenia dwóch zwierząt heraldycz-
nych: orła i lwa. 

 Czytaj dalej na stronie 4           
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W połowie przyszłego roku mają rozpocząć się prace związane 
z kompleksową przebudową dworca głównego w Częstochowie. 
Oddanie obiektu podróżnym zaplanowano natomiast pod koniec 
2022 roku. Przybliżony koszt inwestycji na razie nie jest jeszcze 
znany – Polskie Koleje Państwowe chcą jednak sięgnąć po środki 
unijne.

  Ciąg dalszy na str. 6

W bydgoskiej firmie PESA trwa produkcja dzie-
sięciu nowoczesnych składów tramwajowych, które 
zasilą tabor miejskiego przewoźnika. Pierwszy z nich 
jest już prawie gotowy. Do naszego miasta powinien 
dotrzeć w marcu.

  Ciąg dalszy na str. 3

Nowy dworzec

Znamy plan inwestycji
Częstochowa 

Piesi giną na przejściach

 zdj. Katarzyna Gwara
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MPK

Pierwszy z nowych 
tramwajów prawie gotowy

Koniecpol

Ksiądz dostarczył śledczym 
nagranie...

Ksiądz oskarżony o współżycie z 
14-letnią mieszkanką Koniecpola 
dostarczył śledczym... nagranie. 
Nowy dowód w sprawie mówi, że 
do zbliżenia duchownego z na-
stolatka doszło za jej zgodą.

Akt oskarżenia przeciwko duchow-
nemu z  gminy Koniecpol wpłynął do 
Sądu Rejonowego w Myszkowie w paź-
dzierniku 2019 roku. Zawiadomienie 
o przestępstwie złożyła kuria diecezjalna. 
Prokuratura postawiła księdzu dwa za-
rzuty - tj. obcowania płciowego z osobą 
poniżej 15. roku życia. Do kontaktów sek-

sualnych miedzy duchownym a 14-letnią 
parafianką miało dojść w  latach 2013-
2014 roku, wtedy ksiądz był wikarym 
w  jednej z parafii na terenie gminy Ko-
niecpol. Dorosła już dziś pokrzywdzona 
została przesłuchana w  obecności bie-
głych. Sąd nie aresztował tymczasowo 
duchownego, zastosował wobec niego 
dozór policyjny i  zakaz opuszczania 
miejscowości, w  której mieszka.Teraz 
w  sprawie pojawił się nowy wątek. Ad-
wokat oskarżonego przedstawił śledczym 
nowe dowody m.in. nagrania, z  których 
wynika, że nastolatka współżyła z  księ-
dzem za swoją zgodą. bea

 Dokończenie ze str.  1 
Przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-

nikacyjnego z Częstochowy po raz kolejny na początku 
lutego wizytowali linię produkcyjną dziesięciu nowo-
czesnych składów tramwajowych, które powstają dla 
naszego miasta w bydgoskiej firmie PESA. - Po kilku 
miesiącach zwłoki, wynikających z perturbacji z innymi 
zamówieniami, z którymi musiał uporać się wyko-
nawca, proces produkcyjny przebiega bez problemów, a 
roboty przyspieszają – podkreśla Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstochowie. Firma zapewnia, że 
pierwszy tramwaj typu Twist 2.0 wyjedzie na testy w 
Częstochowie do końca marca. Komplet zamówienia 
ma dotrzeć na zajezdnię MPK w przeciągu kilku kolej-
nych miesięcy. - Produkowane dla Częstochowy Twisty 
to kolejna generacja tych tramwajów, wprowadzone 
zmiany zapewnią pasażerom komfortową i bezpieczną 
podróż, a motorniczym jeszcze lepsze warunki pracy w 
ergonomicznej, funkcjonalnej przeprojektowanej ka-
binie. Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zobaczyć 
nowy tramwaj w marcu, bo wtedy rozpoczną się jazdy 
testowe – zapewnia Marcin Grzyb, dyrektor Sprzedaży 
Rynku Tramwajowego Pesa Bydgoszcz SA. Częstochow-
skie tramwaje będą jednymi z najnowocześniejszych 

w Europie z szeroką paletą udogodnień jezdnych, jak i 
pełną klimatyzacją, monitoringiem, cyfrową informacją 
dla pasażerów, biletomatami itp. - Tegoroczna dostawa 
10 nowych składów tramwajowych  pozwoli nam na 
największą od dekad modernizację taboru tramwajo-
wego – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- W połączeniu z siedmioma Twistami, które jeżdżą już 
od kilku lat po naszym mieście, nowoczesne tramwaje 
będą stanowiły zdecydowaną większość składów obsłu-
gujących linie tramwajowe w Częstochowie. Wierzymy, 
że pod względem technicznym i funkcjonalnym będą to 
pojazdy światowej klasy. Dzięki nim oraz przebudowie 
linii tramwajowej powinniśmy już niedługo poruszać 
się tramwajem po Częstochowie zdecydowanie bardziej 
komfortowo, szybciej i bezpieczniej – zaznacza.

Produkcja i dostawa kolejnych nowych tramwajów 
dla naszego miasta będzie kosztować około 90 mln 
złotych. Inwestycja ta jest jednym z dwóch elementów 
największego w historii MPK projektu tramwajowego. 
Drugą częścią tego gigantycznego przedsięwzięcia jest 
budowa nowej linii w starym śladzie między Rakowem 
a Północą (koszt ok. 114 mln zł).  Wartość obu tramwa-
jowych projektów to 204 mln zł. Miasto na ich reali-
zację pozyskało 144 mln zł unijnego dofinansowania.

Katarzyna Gwara
zdj. MPK Częstochowa
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 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

  Dokończenie ze str.  1

Harmonogram prac

W środę w Muzeum Częstochow-
skim wręczono nagrody w  kon-
kursie na opracowanie koncepcji 
architektonicznej obejmującej dwo-
rzec Częstochowa Główna oraz za-
budowę i zagospodarowanie terenu 
w jego otoczeniu. Tym samym zakoń-
czono oficjalnie bardzo ważny etap 
inwestycji polegający na wyborze 
pracowni architektonicznej. Łącznie 
do organizatorów wpłynęły 23 prace. 
Pierwszą nagrodę otrzymały TOPRO-
JEKT (Rybnik), ANDSTUDIO (Paryż) 
oraz STUDIO ANTONINI (Paryż). - 
Wkrótce rozpoczniemy negocjacje ze 
zwycięzcą konkursu, których efektem 
– mamy nadzieję – będzie podpi-
sanie umowy na opracowanie do-
kumentacji projektowej. Planujemy, 
że nastąpi to do końca pierwszego 
kwartału tego roku – mówi Małgo-

rzata Zielińska, członek zarządu PKP. 
Spółka liczy na to, że do końca roku 
uzyska pozwolenie na budowę. Prace 
związane z  przebudową miałyby 
natomiast rozpocząć się w  połowie 
przyszłego roku, a  oddanie dworca 
podróżnym przewidywane jest pod 
koniec 2022 roku. – Jesteśmy prze-
konani, że budowa nowego dworca 
poprawi jakość obsługi wszystkich 
grup podróżnych, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami oraz pozwoli 
na uzyskanie spójnej, czytelnej 
i  przyjaznej użytkownikom prze-
strzeni dworcowej oraz stworzy 
możliwości powstania węzła prze-
siadkowego w  bezpośrednim są-
siedztwie dworca kolejowego  
– dodaje Zielińska. 

Więcej informacji o  nagrodach 
i  konkursie architektonicznym 
można znaleźć na stronie: 
http://www.czestochowa.sarp.org.pl 
/1095/dworzec-w-czestochowie-2019

Nowe oblicze dworca

Zgodnie z  koncepcją przedsta-
wioną przez zwycięskie pracownie 
nowy dworzec Częstochowa Główna 
będzie zrealizowany w formie pro-
stego i  eleganckiego pasażu nad 
torami opartego od stron zachod-
niej i wschodniej na przeszklonych 
prostopadłościanach kryjących 
nowoczesne funkcje obsługi pa-
sażerów. - Wybrana koncepcja bu-
dynku dworca zakłada powstanie 
w  miejscu obecnych pawilonów 
wschodniego i zachodniego dwóch 
nowych, przeszklonych budynków 
- podkreśla Michał Stilger, rzecznik 
prasowy PKP. - W części wschodniej 
planowane jest umieszczenie na 
parterze kas biletowych, informacji, 
punktu wynajmu samochodów, au-
tomatów biletowych, toalet oraz 
zejścia do przejścia podziemnego. 
Na poziomie pasażu górnego 

(piętro) mają pojawić się pozostałe 
pomieszczenia obsługi podróżnych 
(poczekalnia, restauracja, miejsce 
zabaw dla dzieci, księgarnia, ka-
plica i drugi zespół toalet). Ostatnia 
kondygnacja skryje pomieszczenia 
techniczne i  administracyjne. 
W części zachodniej znajdą się m.in. 
mała poczekalnia, biletomaty i toa-
lety. Pasaż nad torami pełnić będzie 
funkcję handlową – opisuje. Poza 
tym w sąsiedztwie nowej bryły ma 
pojawić się wieża zegarowa nawią-
zująca do – zlokalizowanego po 
wschodniej stronie stacji – daw-
nego dworca kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej, który posiadał tego 
rodzaju dominantę architekto-
niczną. - Nową fasadę dworca od 
części wschodniej będą tworzyły 
paskowany, biało-czarny prosto-
padłościan części górnej oparty 
na szklanej ciemnej części dolnej 
i nowa wolnostojąca wieża. Projek-
tant zaproponował zastosowanie 
mlecznego szkła jako okładziny 
wieży. Materiał ten daje możliwość 
zarówno odbijania światła dzien-
nego, jak i  podświetlenia nocą od 
wewnątrz. Według koncepcji fasada 

części zachodniej pokryta zostanie 
w górnej części metalowymi reflek-
syjnymi panelami. Ma to za zadanie 
umożliwić „grę świateł”, która „od-
materializuje” obiekt i da wrażenie 
liniowego ruchu, który jest kwin-
tesencją kolei - wyjaśnia Michał 
Stilger, rzecznik prasowy PKP.

Zwycięska koncepcja zakłada 
również zagospodarowanie te-
renu w  okolicy dworca, które 
mogłoby zostać zrealizowane 
w  drugiej fazie projektu, a  część 
rozwiązań komunikacyjnych nawet  
w  pierwszej. Istotnym założeniem 
przedstawionym w  koncepcji jest 
przesunięcie węzła przesiadko-
wego bliżej części zachodniej no-
wego dworca. 

Budowa nowego dworca Często-
chowa Główna będzie realizowana 
ze środków unijnych w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Dokładne koszty 
inwestycji zostaną przedstawione 
po opracowaniu dokumentacji pro-
jektowej oraz rozstrzygnięciu prze-
targu na wybór wykonawcy prac 
budowlanych. 

  Dokończenie ze str.  1

Biorąc pod uwagę tylko te fakty najbardziej zasadne 
jest przywrócenie owego wzoru bez  jakichkolwiek 
zmian, albowiem taką procedurę rekonstrukcji histo-
rycznych herbów miejskich nakazuje przestrzeganie 
reguł heraldyki, czyli nauki pomocniczej historii, oraz 
standardy europejskiej kultury heraldycznej – podkreśla 
Marceli Antoniewicz. - Postulowane  korekty przywrócą 
herbowi miasta Częstochowy jego fundamentalne wa-
lory symboliczne, w wymiarze historycznym a zarazem 
jego walory kompozycyjno-heraldyczne. Warto  przy 
tym  zaznaczyć, że  motyw murów obronnych w her-
bach miast europejskich symbolizuje prawa miejskie 
nadawane aktem lokacji, czyli wolność, autonomię i 
samorząd mieszkańców. Często wyobrażana w owych  
murach brama oznaczała, że po jej przekroczeniu, czyli 
wejściu na terytorium lokacyjnego miasta, jego miesz-
czanie zyskiwali bezpieczeństwo, wolność osobistą 
i określone prawa ekonomiczne – dodaje. Nowy herb 
został zaprojektowany zgodnie z zasadami heraldyki, 

weksykologii (czyli dyscypliny pomocniczej historii, zaj-
mującej się flagami) i w oparciu o miejscową tradycję 
historyczną. Oprócz proponowanej modyfikacji poprzez 
zamianę kruka na orła, w projekcie skorygowano także 
kolorystykę oraz dostosowano inne elementy graficzne 
do proporcji i standardów heraldycznych. 

Spotkała nas miła niespo-
dzianka – naszą redakcję 
odwiedziły uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 16 w  Często-
chowie w  towarzystwie 
polonistki Agnieszki Trzecia-
kowskiej. Dziewczęta poznały 
specyfikę pracy dziennikar-
skiej, a  także dowiedziały się, 
jak wygląda proces składania 
gazety oraz czym zajmuje się 
dział marketingu.

To nie było zwyczajne wtorkowe 
popołudnie w  naszej redakcji. Od-
wiedziły nas bowiem uczennice 
klasy piątej Szkoły Podstawowej 
nr 16. Dziewczęta poznały od pod-
szewki, jak wygląda praca dzienni-
karzy piszących do gazety, a  także 
na portal. Poza tym dowiedziały się, 
jak zdobywa się materiały, z  jakimi 
instytucjami i  służbami współpra-
cujemy, jak wygląda nasz codzienny 

dzień, gdzie szukać inspiracji, 
a  także jak przebiega proces skła-
dania gazety oraz czym zajmuje się 
dział marketingu. 

Nasi goście swoje dziennikarskie 
pasje realizują podczas tworzenia 
gazetki szkolnej. Od razu można 
było wyczuć, że dziewczyny, które 
nas odwiedziły, nie są nowicjusz-
kami - zadawały mnóstwo pytań, 
wykazując się iście dziennikarską 
dociekliwością. Przy okazji po-
dzieliły się też z  nami swoimi re-
fleksjami dotyczącymi tej ścieżki 
zawodowej. Co prawda jeszcze nie 
do końca wiedzą, kim chciałyby 
zostać w  przyszłości, ale mamy 
nadzieję, że wizyta u  nas sprawi, 
że poważnie zaczną rozważać 
przygodę z  dziennikarstwem. Wy-
dają się bowiem bardzo ciekawe 
otaczającego świata, a  to w  tym 
zawodzie jest przecież najważ-
niejsze. Jeszcze raz dziękujemy 
za odwiedziny! Do zobaczenia! 

Nowy dworzec

Znamy plan inwestycji

Częstochowa

Powrót do pierwotnego herbu

W trzech kategoriach

Muniek 
nominowany  

do Fryderyków
Częstochowianin Muniek 

Staszczyk został nomino-
wany do Fryderyków 2020. 
Muzyka wyróżniono w aż 
trzech kategoriach - Autor 
roku, Album roku rock za 
płytę  Syn Miasta, Utwór 
roku za piosenkę Pola.

 
Syn miasta  to druga solowa 
płyta Muńka Staszczyka, na 
której znalazło się 10 utworów 
skomponowanych przez m.in. 
Wojciecha Waglewskiego, Bła-
żeja Króla, Jurka Zagórskiego, 
Kasię Piszek, Olka Świerkota, 
Janka Pęczaka. Przy realizacji 
nowego albumu artysta podjął 
współpracę z nowym zespołem: 
Jurek Zagórski – gitara; Kasia Pi-
szek – instr. klawiszowe, vocal; Pat 
Stawiński; Kuba Staruszkiewicz.

Ogłoszone 30 stycznia no-
minacje do Fryderyków 2020 
w dziewiętnastu kategoriach 

muzyki rozrywkowej i trzech 
kategoriach jazzowych to 
wynik głosowania Akademii 
Fonograficznej – w skład, której 
weszło ponad 1400 artystów, 
twórców, producentów, dzien-
nikarzy muzycznych i przedsta-
wicieli branży fonograficznej. 
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 
podczas uroczystej Gali Mu-
zyki Rozrywkowej i Jazzowej 
14 marca w Katowicach, którą 
uświetnią występy Kayah, ze-
społu Perfect, Krzysztofa Zalew-
skiego, Darii Zawiałow, Muńka 
Staszczyka i Viki Gabor.

Podczas Gali zostaną wrę-
czone także nagrody specjalne 
Akademii Fonograficznej za 
całokształt osiągnięć artystycz-
nych – Złote Fryderyki. Otrzy-
mają je zespół Perfect (muzyka 
rozrywkowa), Tomek Lipiński 
(muzyka rozrywkowa) i Czesław 
Bartkowski (jazz).

Zabiegi in vitro

Kolejne maluchy 
przyszły na 

świat
Nie jedno, a dwoje dzieci przyszło 

niedawno na świat w ramach miej-
skiego programu dofinansowania 
zabiegów in vitro. Rodzice bliźniąt 
odebrali już wózki ufundowane przez 
częstochowską firmę Deltim.

Do tej pory w ramach miejskiego pro-
gramu urodziło się już 49 dzieci - 26 dziew-
czynek i 23 chłopców, w tym 5 par bliźniąt. 
Od pierwszej edycji program wspiera czę-
stochowska firma Deltim, która każdemu 
dziecku funduje wózek własnej produkcji. 
Kolejne dwa trafiły do rodziców najmłod-
szej pary bliźniąt. Dziewczynka i chłopczyk 
przyszli na świat pod koniec stycznia.

W roku 2020, w wyniku realizacji ubie-
głorocznej edycji programu, oczekujemy 
na narodziny jeszcze 6 dzieci. Tegoroczny 
nabór do programu dofinansowania za-
biegów in vitro zostanie ogłoszony po wy-
borze ośrodków medycznych, które będą 
w tym roku realizować procedury in vitro 
w ramach częstochowskiego programu. W 
tym roku na realizację programu zabezpie-
czono w budżecie miasta 180 tys. zł.

SP nr 16

Niecodzienne 
odwiedziny



PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 LUTEGO 2020 5.REKLAMA



6. PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 LUTEGO 2020 AKTUALNOŚCI

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Pomaga nie tylko piłkarzom

Chirurg ortopeda  
Tomasz Kuźma nagrodzony 

odznaką honorową

Konkurs

Szkolne kolędowanie

Podczas Gali 100-lecia Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej 
w Podokręgu Zabrze wyróżniono 
osoby zasłużone dla śląskiej piłki. 
Wśród nich znalazł się często-
chowianin doktor Tomasz Kuźma 
chirurg ortopeda-traumatolog, 
ordynator Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
SCANMED w Blachowni.  

Pan doktor od wielu lat pomaga 
piłkarzom powrócić na boisko. Ope-
rował sportowców pracując w Zabrzu 
i  w  Warszawie. Od 5 lat zawodnicy 
przyjeżdżają po kontuzjach do Bla-
chowni, gdzie  na co dzień dr Kuźma 
konsultuje również „na gorąco” pił-
karzy  pierwszej drużyny Rakowa 
Częstochowa.

 W trakcie wyjątkowego jubileuszu 

dr Tomasz Kuźma otrzymał Odznakę 
Honorową  Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Wydarzenie miało miejsce 
31 stycznia w  restauracji „Pod Kasz-
tanami” w  Zabrzu. Było szczególne 
z wielu względów. Swoją obecnością 
galę uświetnili m.in. członkowie i pra-
cownicy Zarządu Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, byli i  obecni działacze, 
samorządowcy, partnerzy Związku 
oraz zaproszeni goście. Prezes Henryk 
Kula podziękował działaczom Po-
dokręgu Zabrze za wkład w  sukcesy 
stuletniego jubilata, a  było ich nie-
mało:15 tytułów mistrzowskich - czyli 
14 złotych gwiazdek w  koronie Gór-
nika Zabrze i ta oczekiwana przez 30 
lat na Śląsku perła wśród trofeów 
Piasta Gliwice, a  także 5 mistrzow-
skich tytułów futsalistów PA Nova 
Gliwice oraz 2 mistrzostwa Piastunek 
Gliwice. 

Uczniowie z  siedmiu szkół 
podstawowych wzięli udział 
w  Międzyszkolnym Konkursie 
Kolęd i  Pastorałek, który odbył 
się  w  Szkole Podstawowej  
nr 27 w Częstochowie.

Przygotowania do konkursu nadzo-
rowała dyrektor Sylwia Szczygłowska, 
a koordynatorkami były nauczycielki: 
Ewa Hartlińska, Joanna Kaleta, Mal-
wina Pruban, Renata Wawrzak. Wyda-
rzenie adresowane było do uczniów 
klas I-III. W sumie do rywalizacji zgło-
sili się reprezentanci siedmiu szkoł 
podstawowych. - Komisja konkursowa 
powołana przez organizatora oce-
niała uczestników w  3 kategoriach 
wiekowych. Kategoria I – uczniowie 
z klas I, kategoria II – uczniowie z klas 
II oraz kategoria III – uczniowie z klas 
III. Z każdej kategorii wybrano po trzy 

najlepsze osoby. Przyznano również 
wyróżnienia. 11 zwycięzców otrzy-
mało dyplomy i nagrody, a  ich opie-
kunowie podziękowania za wkład 
pracy włożony w  przygotowanie do 
konkursu – wyjaśnia Ewa Hartlińska, 
nauczycielka z  SP nr 27. Wydarzenie 
uświetnił występ zaproszonych 
uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych 
im. M. J. Żebrowskiego w  Często-
chowie, którzy przybyli pod opieką 
Anny Jaśkiewicz. Grupa 10 akordeoni-
stów z  jej klasy wystąpiła z popisem 
kolęd granych indywidualnie oraz 
zbiorowo. Muzykom towarzyszyli rów-
nież ich najbliżsi. - Było to wspaniałe 
szkolne kolędowanie, któremu towa-
rzyszyła niezwykła atmosfera. Spo-
tkanie dostarczyło niezapomnianych 
wrażeń dla wszystkich uczestników 
– podsumowuje Ewa Hartlińska.

Miejskie przedszkole

Nowy oddział, lepsze 
warunki, więcej miejsc

Festiwal Smaku

Wielkie gotowanie  
z Bartoszem Smektałą

C.H. Auchan Poczesna

Moc pomysłów, aby wyrazić 
uczucia!

Miejskie Przedszkole nr 10 
zmienia swoją siedzibę – zo-
stanie przeniesione z  ulicy 
Konwaliowej na ulicę Prze-
strzenną. Dzięki temu do 
placówki przyjętych zostanie 
więcej dzieci.

- Miejskie Przedszkole nr 10 
mieści się w niewielkim budynku 
przy ul. Konwaliowej 105 – są 
tam dwa oddziały dla 45 dzieci. 
Od 1 września placówka zacznie 
funkcjonować w  ramach nowo 
utworzonego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 6 przy 
ul. Przestrzennej 68/70 – wy-
jaśnia Marcin Breczko z  biura 
prasowego magistratu. - Nowa 
jednostka – oprócz MP nr 10 – 
obejmie rozbudowywaną i  mo-
dernizowaną obecnie Szkołę 

Podstawową nr 47 - dodaje. 
Prace mają zakończyć się wraz 
z końcem czerwca. 

Dzięki przeniesieniu MP nr 10 
na ul. Przestrzenną poprawią się 
warunki nauczania, a tym samym 
zwiększy się jego atrakcyjność. 
Będzie można przyjąć do niego 
więcej dzieci – liczba oddziałów 
zwiększy się do trzech.

Zgodę na przeprowadzkę 
placówki musieli wyrazić 
miejscy radni – ich decyzja 
była niezbędna do dalszej pro-
cedury. Uchwałę podjęli na 
ostatniej sesji. Umożliwia ona 
zawiadomienie Śląskiego Kura-
tora Oświaty o zamiarze zmiany 
siedziby przedszkola oraz wystą-
pienie o  jego opinię w  sprawie 
przekształcenia szkoły. - Przewi-
dywane tegoroczne skutki finan-
sowe tej zmiany szacuje się na 

nieco ponad 59 tys. zł. W  kolej-
nych latach mają wynieść ok. 178 
tys. zł rocznie. Koszty te związane 
są z  koniecznością zatrudnienia 
nauczycieli i  pracowników ob-
sługi do nowo utworzonego 
oddziału przedszkolnego – tłu-
maczy Marcin Breczko.

Przypomnijmy, że roboty pro-
wadzone obecnie przy ul. Prze-
strzennej – gdzie powstanie 
nowy zespół szkolno-przed-
szkolny – obejmują termomo-
dernizację istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej nr 47 i  bu-
dowę wielofunkcyjnego obiektu 
m.in. z  salą gimnastyczną i  no-
wymi klasami. Inwestycja ma 
umożliwić prowadzenie tam 
zajęć szkolnych na jedną zmianę 
oraz przeniesienie przedszkola 
z ul. Konwaliowej – już z dodat-
kowym oddziałem.

Pyszne jedzenie i dobra za-
bawa? Ta kombinacja jest 
z  pewnością znana nie tylko 
uczestnikom odbywającego 
się regularnie w Częstochowie 
Festiwalu Smaku. Tym razem 
gotowanie nabierze nowego, 
wyjątkowego wymiaru. 
W rolę kucharza wcieli się bo-
wiem wicemistrz świata 
juniorów na żużlu, Bartosz 
Smektała.

Cała inicjatywa to pomysł 
powstającego w  naszym mie-
ście Częstochowskiego Sto-
warzyszenia Szefów Kuchni, 
organizatorów Festiwalu Smaku 
oraz dziennikarzy portalu Po-
-bandzie.com.pl Łukasza Malaka 
i Wojciecha Koerbera. Dzięki temu 
13 lutego od godziny 18:00 w czę-
stochowskiej sali „Tango” Bartosz 

Smektała, żużlowiec Unii Leszno 
i  dziennikarze po-bandzie.com.pl 
przygotują dla wszystkich zgro-
madzonych gości pyszne dania 
pod okiem znakomitych szefów 
kuchni - Mirosława Kały i  Seba-
stiana Czyża. Sama kolacja będzie 
serwowana w  postaci pełnych 
dań oraz amuse-bouche przez 
przedstawicieli Częstochow-
skiego Stowarzyszenia Szefów 
Kuchni. Poczęstunkowi będzie 
towarzyszyć degustacja wyrobów 
lokalnej winiarni i browaru. 

Gościem specjalnym tego nie-
zwykłego wieczoru będzie Janusz 
Wróbel – wieloletni spiker, który 
prowadził mecze Włókniarza oraz 
zawody Grand Prix. Nie zabraknie 
też dodatkowych atrakcji. Jakich? 
Chociażby licytacji gadżetów 
żużlowych. W  wydarzeniu może 
wziąć udział każdy – warunek to 

zakup biletu wstępu. Więcej in-
formacji na temat wejściówek 
uzyskamy dzwoniąc pod numer 
881 201 963 lub kontaktując 
się ze pomocą drogi emailowej  
kontakt@festiwal-smaku.pl

Całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz klubu 
miniżużlowego UKS Speedway 
Rędziny. 

Z okazji walentynek Cen-
trum Handlowe Auchan 
Poczesna przygotowało dla 
swoich gości wiele niespo-
dzianek. W  sobotę 15 lutego 
na zakochanych będzie czekać 
fotobudka, warsztaty ukła-
dania bukietów z  kwiatów, 
zabawne quizy i  karaoke, 
a  także warsztaty kreatywne 
dla najmłodszych. Wstęp 
wolny!

Walentynki wypadają w  tym 
roku w piątek, ale dla tych, którzy 
szukają pomysłów, by święto-
wanie dnia zakochanych prze-
dłużyć na kolejny dzień, Centrum 
Handlowe Auchan Poczesna 
przygotowało wiele propozycji. 

W sobotę 15 lutego od godziny 
11.00 na zakochanych będzie 
czekała fotobudka, w której będą 
mogli wykonać romantyczne 
zdjęcia. Ci, którzy będą chcieli 
wręczyć ukochanej osobie piękny 
bukiet, będą mogli go własno-
ręcznie wykonać podczas warsz-
tatów układania kompozycji 
z  kwiatów. Obecna na miejscu 
florystka podpowie, jak zestawiać 
ze sobą rośliny i  dodatki, żeby 
wywołać dobre wrażenie na ob-
darowywanym. Na zakochanych 
czekają również zabawne quizy, 
a także karaoke. Ci, którzy odważą 
się wykonać ulubiony miłosny 
przebój, mogą liczyć nie tylko na 
zachwyt sympatii, ale także na 
drobne upominki. Z myślą o pa-
niach w pasażu centrum handlo-

wego pojawi się również kącik 
urody, w  którym będzie można 
bezpłatnie wykonać makijaż.  
Centrum Handlowe Auchan Po-
czesna nie zapomniało również 
o  najmłodszych. Podczas sobot-
niego popołudnia zaplanowano 
warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Najmłodsi będą mogli własno-
ręcznie wykonać kolorowe wa-
lentynki i  w  ten sposób wyrazić 
ciepłe uczucia swojej sympatii. 
Walentynkowe atrakcje odbędą 
się 15 lutego w  Centrum Han-
dlowym Auchan Poczesna przy 
ul. Krakowskiej 10 w  Poczesnej 
k. Częstochowy. W  zabawie bę-
dzie można wziąć udział od go-
dziny 11:00 do godziny 16:00.  
Wstęp wolny.  

 Oprac. Katarzyna Gwara

Nowo powstające Stowarzy-
szenie Szefów Kuchni ma za 
zadanie integrowanie lokal-
nych szefów kuchni, wspólne 
szkolenia, współpracę oraz 
organizację wszelkiego ro-
dzaju wydarzeń, mających 
na celu promocję naszej lo-
kalnej gastronomii.     

fot. ŚlZPN / Od lewej Jarosław Bryś Prezes Podokręgu Zabrze ŚlZPN, laureaci/wyróżnieni- Mateusz 
Cieślik, Sabina Jatta, Tomasz Kuźma, Prezes ŚlZPN Henryk Kula.

zdj. SP nr 27



Aktywne działania 
szkolnego chóru 
W tym miesiącu aktywnie działał chór 

naszego liceum - „Słowak i Muza”, który 
miał okazję zaprezentować się podczas 
wielu występów. 

08.01.2020r. nasza szkoła miała 
przyjemność gościć niemieckich na-
uczycieli stażystów z Bambergu.  W pro-
gramie wizyty przewidziana była część 
artystyczna, z  elementem wokalno- in-
strumentalnym oraz prezentacja doty-
cząca I  LO. Na początku uroczystości 
gości powitała Pani Dyrektor Małgo-
rzata Kaim. Następnie zespół mu-
zyczny „Słowak Band” oraz chór szkolny 
„Słowak i Muza” pod opieką pani Doroty 
Marlińskiej  zaprezentowali kolędy oraz 
świąteczne piosenki w  języku polskim, 
angielskim i  niemieckim. Całą uroczy-
stość prowadziły: Natalia Rychter oraz 
Natalia Gradzik. W  trakcie koncertu 
goście z  entuzjazmem przyłączyli się 
do wspólnego kolędowania. W  drugiej 

części spotkania niemieccy nauczyciele 
zostali zapoznani z  historią oraz trady-
cjami naszej szkoły, dzięki prezentacji 
prowadzonej w języku niemieckim przez 
uczniów I LO. Na zakończenie spotkania 
goście mogli skorzystać z  usług cate-
ringu i skosztować polskich smakołyków. 

W piątek, 31.01.2020r., chór szkolny 
„Słowak i  Muza” miał okazję po raz 
kolejny zaprezentować się podczas 
corocznego kolędowania w  IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka Sien-
kiewicza w  Częstochowie pod hasłem 
„Najstarsze licea senioromedukacji”. 
Uczniowie I  LO zaśpiewali tradycyjne 
polskie kolędy, a  soliści przedstawili 
takie utwory jak: „Moja pastorałka”, 
„Merry Christmas” czy „Śniegu cieniutki 
opłatek”. 

Styczeń był miesiącem, w  którym 
chórzystów czekało wiele pracy. Mimo 
to wszyscy mogą się zgodzić, że przygo-
towania i próby opłaciły się i przyniosły 
oczekiwane sukcesy. 

Dominika Musiał kl. IIb

Studniówka  
w Słowaku

Dzień 10 stycznia z  pewnością długo pozostanie 
w  pamięci tegorocznych maturzystów ze Słowaka, 
którzy spędzili go świętując sto dni pozostałe do 
egzaminu dojrzałości. Studniówka zaczęła się od 
powitania gości, a  także złożenia podziękowań dla 
wychowawców klas trzecich, dyrekcji, rodziców i  ko-
mitetu studniówkowego. Następnie Pani Dyrektor, 
Małgorzata Kaim, oficjalnie rozpoczęła przyjęcie sło-
wami: ,,Poloneza czas zacząć!”. I tak rzędy par ruszyły 
w  rytm uroczystej melodii, dopełniając tym coroczną 
tradycję. Po dwóch turach tańca i toaście wzniesionym 
przez Panią Dyrektor przyszła pora na niespodziankę 
przygotowaną przez uczniów jednej z  klas trzecich 
- pokaz tańca towarzyskiego. Zaprezentowali oni 
między innymi tango, walc wiedeński czy fokstrota. 
I tak przy muzyce, robieniu zdjęć, tańcu i zabawie upły-
nęła studniówka Słowackiego w roku 2020. Pozostaje 
tylko życzyć maturzystom powodzenia i  połamania 
długopisów!

Ewelina Kozłowska kl. IIb

Podbój 
stolicy z IIa
3 stycznia uczniowie na-

szej szkoły udali się do War-
szawy, aby obejrzeć spektakl 
Polskiego Baletu Narodowego 
wystawiany w  gmachu Teatru 
Wielkiego. Widowiskiem, jakie 
obejrzeli uczniowie, był jeden 
z  najsłynniejszych baletów na 
świecie – „Dziadek do Orzechów 
i  Król Myszy”. Balet ten ukazał 
uczniom Dziadka do Orzechów 
jako symbol powrotu do wspo-
mnień świątecznych, bo w takim 
okresie dzieje się akcja wido-
wiska. „Dziadek do Orzechów 
i  Król Myszy” swoją polską pre-
mierę miał w  2011 roku i  choć 
bazuje na przedstawieniu am-
sterdamskiego Het Nationale 
Ballet z 1996 roku, to holenderski 
choreograf Toer van Schayk 
odpowiedzialny za tę realizację 
dokonał zmian w polskiej wersji. 
Polski Balet Narodowy honoruje 
warszawski rodowód tej historii – 
napisał ją Ernst Hoffman, miesz-
kający krótko w  naszej stolicy 
niemiecki poeta pod wpływem 
wrażenia, jakie wywarło na nim 
miasto: „Pstrokaty to świat! Za 
hałaśliwie – za dziwacznie – za 
obco – wszystko pomieszane.” 

Zmiany dokonane przez cho-
reografa dotyczą scenografii, 
choreografii oraz miejsca akcji – 
zamiast Amsterdamu, uczniowie 
ujrzeli XIX-wieczną Warszawę. 
Warto wspomnieć o  tym, że 
Polski Balet Narodowy gromadzi 
tancerzy baletowych z  całego 
świata – w  roli Klary mogliśmy 
oglądać japońską solistkę pol-
skiej sceny Mayę Kageyamę, 
natomiast w  roli dziadka do 
orzechów obsadzono Włocha 
Rinalda Venuttiego. Niewątpliwie 
świadczy to o prestiżu polskiego 
baletu i  jego ciągłym rozwoju, 
a my nie możemy się doczekać, 
by obejrzeć kolejne inscenizacje 
jego tancerzy. 

 Weronika Klimczyk kl. IIa
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STUDIO FRYZJERSKIE 
TRENDY HAIR FASHION

CZĘSTOCHOWA,   
UL. DĄBROWSKIEGO 5

tel. 34 324 51 06

Finezyjny kucyk
1. Rozczesujemy włosy. Dzielimy je 

na dwieczęści (do czubka głowy). 
Przednia część to pasemka włosów 
pozostawione przy twarzy.

2. Tylną cześć dzielimy pionowo na 
trzy. Środkową cześć włosów tapiru-
jemy aż do końca.

3. Następnie całość wygładzamy  
i związujemy  włosy.

4. Przednie pasemka związujemy do 
tyłu nad już istniejącym kucykiem.

5. Przeciagamy większy kucyk od dołu 
przez mniejszy.

6. Efekt końcowy gotowy!
Jeżeli mamy czas, możemy 
wyprostować kucyk lub zakręcić.

1. 2. 3.

4.

5.

6.

1. 2. 3.

4. 5.

6.

Koczek
1. Rozczesz włosy i spryskaj je de-

likatnie lakierem lub wodą, by 
nie były bardzo sypkie. Następnie  
wszystkie włosy daj na dół.

2. Robimy klasyczny warkocz dobie-
rany krok po kroku, ale od tyłu 
głowy. To upięcie zaczymy od tyłu 
naszej głowy i w sposób pionowy 
tworzy ciasno zaplecioną fryzurę. Jeśli 
chcesz nadać fryzurze luźniejszego 
charakteru, ciągnąć za sloty, możesz 
nieco poluzować swojego dobierańca  
i np. wpleść w niego wstążkę.

3. Gdy jesteśmy już w okolicach czubka 
głowy, związujemy gumką robiąc 
kucyka.

4. Wyciągamy luźne pasma po bokach 
twarzy, aby nadać całości natural-
ności.

5. Kucyk przeciągamy przez gumkę, ale 
nie do końca. Zabezpieczamy koń-
cówkę wsuwką.

6. Efekt końcowy gotowy!
 Jeżeli pozostało Wam jeszcze kilka 

minut do wyjścia to możecie wy-
prostować luźne pasemka lub pod-
kręcić  przy użyciu prostownicy, lub 
lokówki.

Od święta i na codzień

Szybkie i efektowne upięcia
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Karnawałowe szaleństwo czas zacząć

Skąd się wzięła tradycja karnawału?

Karnawał na świecie

Pierwsze miejsce, które przy-
chodzi nam na myśl, gdy myślimy 
o karnawale to oczywiście Rio de Ja-
neiro. Organizowana tam zabawa 
rokrocznie przyciąga kilka tysięcy 
fanów samby z najodleglejszych za-
kątków świata. Przez kilkanaście dni 
turyści mogą przyglądać się rozne-
gliżowanym ciałom brazylijskich 
piękności, bawiących się w takt sen-
sualnych dźwięków wydobywających 
się z  wszechobecnych głośników. 
Jednak karnawał świętuje się 
hucznie nie tylko w Brazylli.

Kolejnym miejscem, które w okresie kar-
nawału działa jak magnes na turystów jest 
Wenecja i wspólna zabawa na placu świę-
tego Marka, gdzie odbywa się  legendarna 
rewia kostiumów. Jest ona porównywana do 
wytwornej sali balowej.  W tym czasie miasto 
zmienia się nie do poznania. Każda edycja 
karnawału ma temat przewodni, który na-
daje ton licznym balom, widowiskom i spek-
taklom ulicznym. Zabawę otwiera huczny 
pochód przebierańców do bazyliki św. Marka. 

Chcący poczuć karnawałowe szaleń-
stwo z  pewnością odnajdą się we fran-
cuskiej Nicei. Tamtejsze świętowanie 
trwa kilka dni i  udziela się nie tylko 
tłumom przemierzającym ulice miasta. 
Słynie przede wszystkim ze wspania-
łych parad. Ich bohaterowie podróżują 
na platformach tonących w  kwiatach. 
Najważniejszy rydwan - królowej karna-
wału - przybrany jest zgodnie z  tradycją 
kolorowymi storczykami. Pochód uroz-
maicają występy grup taneczno-mu-
zycznych zaproszonych z  egzotycznych 
zakątków świata. W  bogatym programie 
artystycznym przewidziane są zawsze 
bale maskowe i kostiumowe w eleganc-
kich hotelach, których ceny gwałtowanie 
rosną. Karnawałowe szaleństwo kończy 
wyjątkowy pokaz stucznych ogni.

Ogromnym zainteresowaniem 
w  okresie karnawału cieszy się również 
Teneryfa. Tamtejszy karnawał jest uzna-
wany za drugi pod względem popular-
ności na świecie – oczywiście po tym 

w Rio de Janeiro. Na ulicach Santa Cruz 
zobaczyć można wtedy korowody z tan-
cerzami w  oryginalnych, mieniących 
się barwami kostiumach. W  ciągu dnia 
i w nocy mieszkańcy Teneryfy świętują 
przy muzyce. Prawie jak w  Rio… Naj-
większą atrakcją karnawału są pochody 
z  udziałem przyozdobionych karoc. 
Świętowanie obejmuje nie tylko sto-
licę, ale rozszerza się też na inne gminy 
i miasteczka. W tym czasie zamykane są  
biura, szkoły, wszystkie urzędy, a zakupy 
można robić tylko w  godzinach dopo-
łudniowych. Na zakończenie – w Środę 
Popielcową – odbywa się.. .  pogrzeb 
sardynki. To rytuał niezwykłej procesji 
żałobnej składającej się z   “lamentu-
jących” wdów i  gości pogrzebowych. 
Niesiona przez nieskromnie ubranych 
żałobników kukła ryby jest następnie 
„grzebana” w  wodach oceanu na znak 
odrodzenia się ludzi do nowego życia. 

Karnawał hucznie świętują również 
nasi zachodni sąsiedzi. Tradycja kar-
nawałowowa jest u  nich mocno zako-
rzeniona i  odgrywa bardzo ważną rolę. 
Oficjalny początek świętowania jest dość 
wcześnie, bo... w dniu Świętego Marcina, 
czyli 11 listopada. Przez kolejne mie-
siące (w  czasie adwentu nie wszędzie) 
odbywają się posiedzenia karnawałowe, 
sowicie podlewane alkoholem i  inten-
sywne przygotowania stowarzyszeń do 
karnawałowej parady kończącej wielkie 
imprezowanie.  Święto  Trzech Króli  roz-
poczyna natomiast powszechny kar-
nawał. W  ostatni czwartek karnawału 
(Weiberfastnacht) w  Nadrenii i  Westfalii 
kobiety uzbrojone w  nożyce obcinają 
mężczyznom krawaty, oprócz tego odby-
wają się też kobiece szturmy na ratusze. 
Co roku w Weiberfastnacht, punktualnie 
o  godzinie 11.11 kilkadziesiąt tysięcy 
przebranych w  barwne kostiumy kobiet 
wdziera się do ratuszy w  Düsseldorfie, 
Bonn, Kolonii, Moguncji i innych niemiec-
kich miastach, by obciąć krawaty urzęd-
nikom i  otrzymać symboliczny klucz do 
bram miasta, przejmując na ten dzień 
symbolicznie władzę. W  ostatni ponie-
działek (Rosenmontag) odbywają się 
duże karnawałowe parady, z muzyką, wo-
zami pełnymi przebierańców zrzeszonych 
w towarzystwach karnawałowych, rzuca-
jących słodycze w tłum. Poszczególne re-
giony mają swoje zawołania (Narrenruf), 
np. Kölle Alaaf w  Kolonii. Oczywiście 
w poszczególnych częściach kraju wielkie 
imprezowanie przebiega nieco inaczej. 

Gdzie się bawić?

Karnawał to najprościej mówiąc czas 
zabaw i uroczystych bali. Imprezy mają być 
głośne i kolorowe, a w ubiorze powinny do-
minować elementy, od których zazwyczaj 
stronimy. Królować mają bowiem maski, 
pióra i cekiny! Ale... czy zastanawialiście się 
kiedyś, skąd się wzięła tradycja karnawału?

Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, 
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w 
dniu Trzech Króli, czyli 6 stycznia (wiele osób uważa 
za datę jego rozpoczęcia Nowy Rok), a kończy we 
wtorek poprzedzający Środę Popielcową, która z 
kolei oznacza początek wielkiego postu i oczeki-
wania na Wielkanoc. Druga data jest oczywiście 
ruchoma. W 2020 roku Popielec wypada 26 lutego, 
co oznacza 51 dni wyśmienitej zabawy. Ostatnim 
dniem karnawału będzie 25 lutego.

Słowo karnawał wywodzi się od włoskiego 
carnevale („mięso żegnaj”) oraz innych nazw 
o podobnym znaczeniu, które odnosiły się  do 
pożegnania z mięsem, czyli przygotowaniach 
do Wielkiego Postu. Karnawał  wpisuje się rów-
nież w rytmy natury i zwiastuje bliskie nadej-
ście wiosny. Niektórzy więc doszukują się jego 
początków w kultach płodności i kultach agrar-
nych, wegetacyjnych. 

Tradycja, którą znamy i kultywujemy ma swój 
początek we Włoszech. Musimy przenieść się w 
czasie do drugiej połowy XI wieku. To właśnie z 
1094 roku pochodzi pierwsza wzmianka, w której 
mowa jest o publicznej rozrywce i tam też po raz 
pierwszy pojawia się słowo „Carnevale”. W naszym 
kraju karnawał często nazywany jest też „zapu-
stami” lub „mięsopustem”.

Menu dopięte na ostatni guzik, sala wystro-
jona, zespół zarezerwowany, a  później panie 
w pięknych sukniach, panowie w eleganckich gar-
niturach i  zabawa do białego rana… - krótko 
mówiąc karnawał nabiera rumieńców i  wkrótce 
wkroczy w kluczową fazę. 

Okres zimowych balów można uznać za rozpoczęty. 
Właściciele restauracji, sal bankietowych, klubów, 
barów prześcigają się w wymyślaniu atrakcji dla swoich 
gości. Koncerty na żywo, tańce przy muzyce serwowanej 
przez najróżniejsze zespoły czy DJ-ów…- do wyboru do 
koloru. Niektóre lokale proponują imprezy przebie-
rane. Organizatorzy albo narzucają konkretny styl, np. 
lata 20., kicz party, wykonywane zawody, itp. albo po-
zostawiają nam pole do popisu. Inne lokale stawią na 
eleganckie bale, a jeszcze inne na zwykłą potańcówkę  
- do wyboru, do koloru. 

Ceny są różne i wahają się od 50-80 zł, nawet do 300-
400 złotych za osobę! Skąd tak duży przedział? W okresie 
karnawału firmy zajmujące się organizacją imprez do-
kładają wszelkich starań, żeby wyróżnić się na tle kon-
kurencji. Niektóre urozmaicają scenariusz imprezy nie 
tylko o występy zespołów muzycznych, ale także o wy-
stępy innych artystów, spektakle operetkowe czy kaba-
retowe, a  nawet aktorskie rekonstrukcje historyczne. 
Więcej będą również kosztowały bale z  prawdziwego 
zdarzenia, w  tzw. stylu wiedeńskim. Tego typu imprezy 
oferują zwłaszcza organizatorzy w większych miastach. 
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto się do-
wiedzieć, co wlicza się w  te koszty. Niektóre ceny są 
niższe, ale w praktyce okazuje się, że nie uwzględniono 
w nich, np. alkoholu, lub wystarczającej ilości ciepłych 
dań. W pozornie droższych kosztach biletu, często można 
liczyć na dużo więcej, warto zatem bardzo dokładnie śle-
dzić oferty. 

Co istotne, większość imprez karnawałowych będzie 
odbywać się w ostatnią sobotę karnawału. W lokalach 
ilość miejsc jest organiczona warto więc już teraz przej-
rzeć oferty i wybrać tę, która będzie nam najbardziej od-
powiadać. 

Zorganizowanie karnawałowej domówki wbrew po-
zorom nie wymaga dużego wysiłku, a jedynie staran-
nego zaplanowania. Jeśli chcemy, aby nasza impreza 
została zapamiętana, koniecznie trzeba zadbać o odpo-
wiedni dobór menu, rozrywek oraz przede wszystkim 
towarzystwa. Musimy także pamiętać o muzyce. Ważne, 
aby była zróżnicowana i satysfakcjonowała wszystkich 
zaproszonych gości. Warto też zorganizować miejsce 
do tańczenia. Nie musi to być duża przestrzeń – go-
ście liczą się z faktem, że mieszkanie ma ograniczoną 
powierzchnię. Wystarczy kilka metrów kwadratowych 
oddalonych od sprzętu RTV, zastawionego stołu i kosz-
townych dodatków.

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara. Zdjęcia pochodzą ze strony www.pixabay.com

Wenecja

Nicea

Teneryfa 

Niemcy

Kluby

...a może domówka?
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Miss Jury

Wybrali najpiękniejsze kobiety

W Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Promocji Kultury odbyła się uro-
czysta gala Miss Jury 2020 oraz Miss 
Jury Nastolatek 2020.

Kandydatki Miss Jury (kat. wiekowa 
18-27 lat) zaprezentowały się w świetnie 
skomponowanych strojach codziennych 
z  kolekcji przygotowanej przez firmę 
Faktoria oraz w  kolekcji strojów wie-
czorowych – częstochowskiego projek-
tanta - Piotra Ciepała. Wystąpiły również 
w  strojach kąpielowych firmy Intimo 
z Częstochowy. Choreografie z kolei przy-
gotował dyrektor MGOPK w  Koziegło-
wach, Renata Garleja.

Kandydatki Miss Jury Nastolatek w ka-
tegorii wiekowej 14-18 lat  również za-
prezentowały swe wdzięki w  strojach 
codziennych oraz wieczorowych. Układ 
choreograficzny przygotowała  nato-
miast Ewelina Jurczyńska.

Nad wizerunkiem kandydatek (wizaż 
i fryzury) z obu kategorii wiekowych pra-
cowało Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne 
„Wiktoria” Błażej Adamus & Barber Shop. 

Jury stanęło więc przed nie lada wyzwa-
niem. Ostatecznie jednak Miss Jury 2020 
oraz Miss Publiczności została kandydatka 
nr 5 - Aleksandra Czarnecka, która po-
chodzi z  Nowej Kuźnicy. Interesuje się 
tańcem towarzyskim, sportem, fizjoterapią 
oraz szeroko rozumianą gastronomią. 
I  wice Miss Jury 2020 komisja wybrała 
kandydatkę z nr 6 - Kamilę Rumin, pocho-
dzącą z  Częstochowy. Kamila interesuje 

się modą, sportem i filmami. Co istotne to 
właśnie Kamila otrzymała Zieloną Kartę, 
czyli promocję do regionalnego etapu 
Wyborów Miss Śląska 2020.Tytuł II wice 
Miss 2020 przypadł Emilii Szycowskiej (nr 
2) z Zawiercia. Emilia interesuje się litera-
turą głównie psychologiczną, podróżami, 
sportem oraz fotomodelingiem. 

Wśród nastolatek tytuł Miss Jury Na-
stolatek 2020 zdobyła Maja Sychowicz 
– kandydatka nr 5 – myszkowianka, 
która interesuje się siatkówką i  podró-
żami. W przyszłości chciałaby zostać die-
tetykiem i trenerem personalnym. 

I  wice Miss Jury Nastolatek 2020, 
a  także Miss Publiczności została Alek-
sandra Flak (nr 6), która pochodzi z Lgoty 
Górnej. Aleksandra, uwielbia sporty zi-
mowe i taniec, a w przyszłości chciałaby 
zostać stomatologiem lub pielęgniarką. 

Tytuł II wice Miss Nastolatek 2020 
otrzymała Kinga Szatan z  numerem 7., 
pochodząca z  Koziegłówek. Kocha sport 
i muzykę, a w przyszłości chciałaby zostać 
weterynarzem. 

Warto zaznaczyć, że wybory Miss Jury 
to regionalny etap konkursu Miss Śląska. 
Kolejnym etapem są ćwierćfinały, półfi-
nały i Miss Polski.

Organizatorem przedsięwzięcia był 
Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kul-
tury w Koziegłowach.

Oprac. Katarzyna Gwara
zdjęcia: Miejsko-gminny Ośrodek Promocji i Kultury 

w Koziegłowach  



 Dokończenie ze str.  1
Od początku roku do 5 lutego na 

terenie Częstochowy i powiatu doszło 
do 22 zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych. 17 z  nich to poważne wy-
padki. Życia dwóch osób nie udało 
się uratować. Fakty są bezwzględne – 
piesi giną na przejściach. - Najczęstsze 
błędy popełniane przez pieszych to 
wtargnięcie bezpośrednio przed nad-
jeżdżający pojazd – twierdzi mł.asp. 
Maciej Gołębiowski z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w  Częstochowie. 
- Musimy mieć świadomość, że piesi 
mają obowiązek zachowania szcze-
gólnej ostrożności przy przechodzeniu 
przez jezdnię. Muszą też dostosować 
swoje zachowania do warunków panu-
jących na drodze. Niestety wielu z nich 
żyje w  błędnym przekonaniu o  bez-
względnym pierwszeństwie i wchodzi 
bez zastanowienia na pasy wprost 
pod nadjeżdżający pojazd. Pieszy ma 

pierwszeństwo, ale będąc już na przej-
ściu. Dochodząc do niego zobowią-
zany jest do zachowania szczególnej 
ostrożności i  dopiero po upewnieniu 
się, że nie spowoduje zagrożenia, może 
wejść na pasy – podkreśla  mł.asp. Ma-
ciej Gołębiowski. Do tego dochodzi 
pośpiech, przebieganie przez jezdnię, 
przechodzenie na czerwonym świetle 
lub w miejscach niedozwolonych – to 
właśnie takie zachowania mogą do-
prowadzić do tragicznego w skutkach 
wypadku. - Warto również przytoczyć hi-
storię wypadku, do którego doszło przy 
alei Pokoju. Ciężarna kobieta wbiegła 
wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Na 
szczęście ani jej życiu, ani jej dziecku 
nie zagraża niebezpieczeństwo. W Czę-
stochowie mamy kilkanaście przejść 
dla pieszych połączonych właśnie 
z  przejściami przez torowisko. Mają 
one odrębne sygnalizacje świetlne. Nie 
wiemy, dlaczego ale piesi lekceważą 

światła znajdujące się właśnie przy 
przejściach przez torowisko – podsu-
mowuje  mł.asp. Maciej Gołębiowski.
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Częstochowa 
Piesi giną na przejściach

Wybrane samochody na dzień 7 lutego 2020 r.

 

 

 

 

  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

 RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 zł

 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

 FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT  45.900 zł

 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

 NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT  24.900 zł

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

 VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł

 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis  12.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008  16.800 zł
 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009  19.900 zł

 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006   16.900 zł

 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.  12.900 zł

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003  8.800 zł

 RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł
 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

 FIAT SEICENTO 900, zakup 1999  2.500 zł

 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

 SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012  26.500 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 zł

 NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł

 RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

TOYOTA YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 zł

 49.900 zł AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

 24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

 57.900 zł HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

Tylko przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego w  połączeniu 
z  rozsądkiem i  rozwagą, mogą 
nas ustrzec przed kalectwem lub 
utratą życia. A  odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo spoczywa na 
wszystkich użytkownikach drogi.

Przypominamy najważniejsze zasady, 
które obowiązują pieszych!
 Pieszy, co do zasady, poruszając się 

po drodze ma obowiązek ustępować 
miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi, 
poza przypadkami, gdzie pieszemu przy-
sługuje pierwszeństwo, jak choćby na 
wyznaczonym przejściu dla pieszych.   
Piesi powinni więc zachować szczególną 
ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obo-
wiązek ustawowy, ale przede wszystkim 
by zadbać o własne życie i zdrowie;

 Pieszemu zabrania się wchodzenia na 
jezdnię bezpośrednio przed jadący po-
jazd, w tym co należy podkreślić, również 
na przejściu dla pieszych. Pieszy musi 
więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię 
da szansę kierowcy na bezpieczne za-
trzymanie się. Zabrania się wchodzenia 
na jezdnię spoza pojazdu lub innej prze-
szkody ograniczającej widoczność drogi;

 Przechodzenie przez jezdnię poza przej-
ściem dla pieszych jest dozwolone, gdy 
odległość od przejścia przekracza 100 m., 
ale pod warunkiem, że nie spowoduje za-
grożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrud-
nienia ruchu pojazdów.

 Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie 
również w  innych sytuacjach drogo-
wych. Ustawowy obowiązek używania 
elementów odblaskowych spoczywa na 
pieszych przy poruszaniu się po zmroku 
po drodze poza obszarem zabudowanym 
jednak używajmy odblasków również 
w  mieście, nawet mały element odbla-
skowy może uratować nam życie.

Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

 SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

 SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

 SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

 WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia) 
tel. 602 307 570

 SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

 SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

 SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

 SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

 PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

 PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

 SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

 RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

 PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KUPIĘ

KURSY

 PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO

Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

WYNAJMĘ
 WYNAJMĘ działający od 30 lat 

sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl
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KS Kolejarz Częstochowa

Sentymentalna podróż do przeszłości
Niektórzy z nich spotkali się po raz pierwszy po 45 latach… Ko-

larze z klubu KS Kolejarz Częstochowa, którzy startowali w latach 
1960-1970 wzięli udział w sentymentalnym spotkaniu 31 stycznia 
w restauracji Kmicic. Była to okazja do rozmów i wspomnień o ko-
larskich dziejach z tego okresu.

Podczas tego szczególnego wydarzenia obecni byli dawni zawodnicy 
Kolejarza - Marian Witkowski, Grzegorz Pietrzak, Kazimierz Strugała, Adam 
Jaworski, Jerzy Dmochowski, Antoni Kołodziej, Leon Kuta, Stanisław Ziem-
nicki, Wojciech Trzciński, Krzysztof Kotas, Piotr Krawczyk, Marek Gembicz, 
Kazimierz Miszczak, Stanisław Grabara oraz trener Zygmunt Różański.

Cyklistom towarzyszyły oczywiście życiowe partnerki.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, na którym obecna była redaktor 

naczelna naszej redakcji. Paula Nogaj
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W niedzielę 2 lutego odbyła 
się ostatnia seria spotkań I fazy 
XXVI edycji Ligi Futsalu o Pu-
char Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Wiele z rozgry-
wanych spotkań miało 
kluczowe znaczenie w walce o 
zakwalifikowanie się do grupy 
mistrzowskiej. 

Tego dnia można było zobaczyć 
na boisku ambitną postawę drużyn, 
walkę fair play i niespodzianki. - Michaś 
- Nobilito to zestawienie zawodników 
grających ze sobą od lata, znających 
się bardzo dobrze i wiedzących jak 
zachowywać się w meczach podwyż-
szonego ryzyka. W niedzielę spokojna, 
poukładana gra i komplet zwycięstw. 
Niespodzianka miała miejsce już w 
drugim meczu tego dnia bo mające 
wysokie ambicje Zawodzie & Friends 
walczyło o życie, jednak Kłomnice nie 
zamierzały nikomu oddawać punktów 
i pomagać w awansie. Walka na całej 
długości i szerokości boiska nie przy-

niosła bramek dla Zawodzia, ale za to 
dwa razy ich bramkarz musiał wyciągać 
piłkę ze swojej bramki. Pretendenci do 
awansu mieli swoje szanse, jednak za-
brakło zimnej krwi pod bramką prze-
ciwnika. Ciekawym widowiskiem był 
mecz Grubasów i MK Team. Grubasy 
bardzo dobrze taktycznie rozpoczęli 
to spotkanie. Dla nich ten mecz też 
był bardzo ważny a naprzeciw nich 
drużyna o bardzo dużym potencjale i 
umiejętnościach. Dużo walki, 3 bramki 
i ostatecznie bardziej wyrachowana 
drużyna MK Team zgarnęła komplet 
punktów, natomiast Grubasy nie mają 
się czego wstydzić - zagrali naprawdę 
święte spotkanie – relacjonuje MOSiR. 
Ponadto jeszcze dwa spotkania wy-
wołało sporo emocji. Brała w nich 
udział drużyna Jędryka Klub 54 
Exact Systems. Wygrali oni rzutem 
na taśmę z Jagiellonami, a w batalii 
z Romtransem musieli podzielić się 
punktami. Oba mecze trzymały w 
napięciu zgromadzonych kibiców do 
samego końca. 

Niedziela, 2 lutego
(10 spotkań) grupa D

15.00 - Przeterminowani - Amator/
CNC

15.30 - ZF Group - Wichry
16.00 - Grubasy - Tadex
16.30 - ZF Group - Amator/CNC
17.00 - Grubasy - Wichry
17.30 - Kozi i Przyjaciele - Tadex
18.00 - Gmina Kłomnice - Jagielloń-

czycy
18.30 - Kozi i Przyjaciele - Ooh La La
19.00 - Old Boys Czarny Las - Jagiel-

lończycy
19.30 - Gmina Kłomnice - Ooh La La

Niedziela, 16 lutego
(8 spotkań) grupa C

15.00 - Michaś-Nobilito - Romtrans
16.00 - Team ZWD & friends - Rom-

trans
16.30 - Michaś-Nobilito - Orlikowscy 

Team
17.00 - MK Team - Jędryka Klub 54 

Exact Systems
17.30 - Team ZWD & friends - Absty-

nent
18.00 - ZIB Bernat - Jędryka Klub 54 

Exact Systems
18.30 - MK Team - Orlikowscy Team
19.00 - ZIB Bernat - Abstynent
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XXVI edycja

Liga Futsalu 
PKO Ekstraklasa

Raków jedzie 
do Poznania

W najbliższą sobotę 8 lutego Raków Częstochowa 
zmierzy się z Lechem Poznań. Będzie to początek 
rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 17:30 na stadionie przy  
ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu. 

„Czerwono-Niebiescy” zakończyli rundę jesienną na  
11 miejscu w tabeli z ilością 28 punktów. Lech ma na swoim 
koncie 31 punktów i zajmuje mocne 5 miejsce. Kolejny mecz 
podopieczni Marka Papszuna rozegrają 15 lutego o godz. 
20:00 na GIEKSA Arenie. Rywalem „domowego” meczu Ra-
kowa będzie Legia Warszawa. -Bilety na to spotkanie, zarówno 
online, jak i stacjonarnie, kupicie już od 10 lutego. Bilety na 
mecz Raków Częstochowa - Legia Warszawa (15.02, g. 20.00) 
oraz bilety na transport klubowy kupicie od poniedziałku, 
10 lutego przez Internet w sklepie w Galerii Jurajskiej (w 
godzinach 10.00 - 22.00), a także w kasach stadionowych – 
informuje klub i dodaje -W dniu meczu Raków Częstochowa - 
Legia Warszawa bilety kupicie zarówno w Sklepie Rakowa w 
Galerii Jurajskiej, jak i w Bełchatowie. Kasy na GIEKSA Arenie 
będą otwarte od godziny 10.00. Bilety na przejazd klubowy 
(wyjazd 15 lutego, o godzinie 17.00 z parkingu pod byłym 
marketem „Intermarche”) są do nabycia od poniedziałku, 10 
lutego do piątku, 14 lutego, do godziny 22.00. Informacje o 
przejeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Kibiców 
„Wieczny Raków” będą podane na stronie Stowarzyszenia.

II liga

Skra 
Częstochowa  

vs. KS Polkowice
Skra Częstochowa rozegra mecz na wy-

jeździe z KS Polkowice 29 lutego o godz. 
16:00. Będzie to pierwsze spotkanie po run-
dzie jesiennej. Częstochowski klub obecnie 
znajduje się na 16 miejscu w tabeli z ilością 
22 punktów. Z kolei drużyna z Polkowic zaj-
muje miejsce 12, mając na swoim koncie   
24 punkty.

Ostatni mecz sparingowy zakończył się wygraną 
częstochowskiej drużyny. Skra wygrała z Sokołem 
Aleksandrów Łódzki 2:0. Mecz ten zamknął serię 
meczów kontrolnych z trzecioligowcami.

- Przyznać trzeba, że poza jedną „tercją” starcia 
z Górnikiem II Zabrze to właśnie ta ekipa posta-
wiła nam najtrudniejsze warunki. Na otwarcie 
wyniku musieliśmy poczekać aż do 80. minuty, 
ale ostatecznie dość pewnie wygraliśmy 2:0 po 
trafieniach Piotra Noconia oraz Adama Mesjasza 
– skomentował klub. Był to piąty mecz kontrolny 
Skry w tym okresie przygotowawczym. Z bilansu 
wynika, że częstochowska drużyna odnotowała 
cztery wygrane i jeden remis. W najbliższą sobotę 
08 lutego zespół czeka konfrontacja z pierwszoli-
gową Odrą Opole. Spotkanie zostanie rozegrane 
w Opolu, na boisku przy ulicy Północnej.

Poczesna

Mistrzostwa Polski Par 
Klubowych Żaków  

w speedrowerze

Pierwotnie decyzją zarządu 
Polskiej Federacji Klubów Spe-
edrowerowych (PFKS) rozgrywki 
o tytuł Mistrza Polski Par Klubo-
wych Żaków (rozgrywki do lat 12) 
miały zniknąć z mapy Polski. De-
cyzję tę argumentowano dużą 
ilością imprez w tej kategorii wie-
kowej w sezonie 2020 oraz 
brakiem wolnych terminów w ka-
lendarzu imprez. Jednakże 
podczas walnego zebrania dele-
gatów Polskiej Federacji Klubów 
Speedrowerowych, został prze-
głosowany postulat trenera PKS 
Victorii Poczesna Pawła Rajczyka 
o kontynuowaniu rozgrywek Mi-
strzostw Polski Par Klubowych 
Żaków (MPPKŻ) w sezonie 2020. 

Wniosek został poparty przez za-
rząd klubu PKS Victoria Poczesna, 
który zgłosił gotowość do organi-
zacji tej imprezy w 2020 roku. De-
cyzją walnego zebrania delegatów 
Mistrzostwa Polski Par Klubowych 
Żaków odbędą się 10 października 
2020 roku, przy okazji organizacji 

Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Żaków i Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Kobiet. Warto zaznaczyć, że 
Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Żaków odbędą się w kategorii do 
lat: 6, 8, 10 oraz 12. Zeszłoroczna 
impreza przyciągnęła łącznie około 
100 najmłodszych zawodników z 
całej Polski, dlatego przed klubem 
z Poczesnej, bardzo wysoko zawie-
szono poprzeczkę, gdyż w ciągu jed-
nego dnia zorganizuje sześć imprez 
o tytuł Mistrza Polski.

Należy przypomnieć, że zeszło-
roczne rozgrywki o Mistrzostwo 
Polski Par Klubowych Żaków (udział 
wzięło 9 par z całej Polski) cieszyły 
się największym zainteresowaniem 
w Polsce wśród innych kategorii 
wiekowych. Zeszłoroczna impreza 
zakończyła się sukcesem pary Mu-
stanga Żołędowo, drugie miejsce 
zajęła para ZKS Zielona Góra, a na 
najniższym stopniu podium upla-
sowała się para z PKS Victorii Po-
czesna, która tym samym zapisała 
na swoim koncie pierwszy sukces 
Mistrzostw Polski w historii klubu.

Terminy kolejnych spotkań - II etap

Źródło i fot. Paweł Rajczyk

Kolumnę opracowała Paula Nogaj



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 LUTEGO 2020 ROZRYWKA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 22 i 23 nagrodę - bilet na 
spektakl „Lista męskich życzeń” - otrzymują:  

pani BARBARA NOCOŃ oraz TOMASZ MAJCHRZAK. Gratulujemy  
i zapraszamy po odbiór biletów do redakcji „Życia”  

(al. NMP 51, w bramie, I piętro)

Rozwiązanie przyślij na adres: konkursy@zycieczestochowy.pl 
do dnia 13.02.2020 i wygraj nagrodę - niespodziankę!


