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PROBLEM. Mimo zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla firmy Włodar, 
działającej przy ul. Gminnej, nie słabną protesty mieszkańców dzielnicy Grabówka, narzekających na potworny hałas 
i zapylenie powietrza
�Piotr Wiewióra

Mieszkańcy sygnalizują 
problem od 2011 roku. 
Wielokrotnie pisali już 

w tej sprawie do magistratu i pre-
zydenta. Złożyli również skargę, 
dotyczącą zakłócania spokoju do 
Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego, ale została ona odrzuco-
na. Ostatnio wystąpili z protestem 
na radzie miasta. Narzekano na 
nieskuteczność prezydenta, wyni-
kającą z działalności pokontrolnej.
- Jak mamy napisać i do kogo, żeby 
ktoś się tym w ogóle zainteresował? 
Z urzędu miasta nie mamy żadnej 
odpowiedzi! – mówią mieszkańcy.
List w tej sprawie odczytał prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Gra-
bówka, głos zabrał również przed-
stawiciel wspólnoty mieszkaniowej, 
która na odcinku blisko 70 m grani-
czy z terenem zakładu. 
- Latem przy otwartym oknie nie da 
się spać. Mamy pełno pyłu na role-
tach i oknach, który jest szczególnie 
mocno odczuwalny dla alergików. 
Dochodzi jeszcze ponadnormatyw-
na emisja hałasu – wymieniał. 

Uciążliwe workowanie cementu
Choć zakład funkcjonuje od ponad 
20 lat, to według częstochowian 
głównie z ul. Gminnej i Wiolino-
wej, problemy zaczęły się dopiero 
kilka lat temu, kiedy dotychczasową 
działalność, czyli produkcję betonu, 
poszerzył m. in. o workowanie ce-
mentu. Mieszkańcy zapewniają, że 
nie chcą „przepędzić” stąd firmy, 
tylko skłonić, żeby znów ograniczy-
ła się do betoniarstwa, ewentualnie 
część cementową przeniosła gdzie 
indziej. Nie będzie to łatwe, tym 
bardziej, że Włodar otrzymał od 
miasta zielone światło, żeby zakres 
swojej produkcji poszerzyć. 

Mieszkańcom ul. Gminnej i Wiolinowej kończy się cierpliwość. Ostatnio protestowali na sesji Rady Miasta Częstochowy.

- W 2010 roku byłem jedynym 
radnym, który głosował przeciwko 
zmianie studium, umożliwiającej 
tej firmie rozszerzenie działalności 
w tym miejscu. Mówiłem wówczas, 
że w typowych dzielnicach jednoro-
dzinnych nie powinno się tego ro-
bić. To był bardzo duży błąd, który 
trzeba naprawić – powiedział radny 
Konrad Głębocki, dodając, że ostat-
nio mieszkańcy donosili o olbrzy-
mim huku, który usłyszeli z zakładu, 

którego następstwem były krzyki 
pracowników i chmura pyłu nad 
dzielnicą.
Mirosław Soborak, zastępca pre-
zydenta, twierdzi, że Miejska Pra-
cownia Urbanistyczno - Projektowa 
proceduje właśnie plan miejscowy 
w okolicy działalności zakładu, któ-
rego wykonanie powinno sytuację 
poprawić.

czytaj s. 3 >>
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PRAWNIK RADZI

Zgodnie z art. 84 § 1 kodeksu 
cywilnego w razie błędu co do 
treści czynności prawnej można 
uchylić się od skutków praw-
nych swego oświadczenia woli.
Można jako przykład podać 
sytuację, w której kupujący jest 
przekonany , że nabywa obraz 
autorstwa Tomasza Sętowskie-
go, gdy w rzeczywistości kupuje 
falsyfikat.  
Nie ma znaczenia, czy sprze-
dawca wiedział, że sprzedaje 
falsyfikat, jeżeli tylko zapewniał 
kupującego o tym, że obraz jest 
oryginalny.
Kupujący, jeżeli chce zwró-
cić obraz i odzyskać zapłaco-
ną cenę sprzedaży  powinien 
sprzedającemu złożyć na piśmie 
oświadczenie o uchyleniu się od 
skutków prawnych oświadcze-
nia o zawarciu umowy sprzeda-
ży.  Termin na złożenie takiego 
oświadczenia wynosi jeden rok 
od daty wykrycia błędu, a gdyby 
sprzedaż nastąpiła pod wpły-
wem groźby- rok od chwili, gdy 
stan obawy ustał.
Uchylenie się od skutków praw-
nych złożonego oświadczenia 
woli pod wpływem błędu po-
woduje, że (we wskazywanym 
przykładzie)  umowa sprzedaży 
jest od chwili jej zawarcia nie-
ważna.
Oświadczenie o uchyleniu 

może zostać złożone również 
w drodze powództwa  lub jako 
zarzut w toku postępowania są-
dowego.
Jeżeli kupujący skutecznie 
uchylił się od skutków umowy 
sprzedaży falsyfikatu, może żą-
dać od sprzedawcy zwrotu ceny 
jaką mu zapłacił na podstawie 
przepisów o bezpodstawnym 
wzbogaceniu. 
„Początek biegu terminu z art. 
88 § 2 k.c. liczy od dnia wykry-
cia błędu przez błądzącego lub 
powzięcia wiadomości o takim 
błędzie. Początek tego termi-
nu należy zatem liczyć od dnia, 
kiedy strona powodowa defini-
tywnie, po sprawdzeniu wstęp-
nej informacji, dowiedziała się, 
że informacja ta odpowiada 
prawdzie” ( wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Łodzi z 2 września 
2013 r., sygn .akt I Aca 47/13.

dwójka

Adam Kasperkiewicz, 
adwokat

Błąd co do treści 
czynności prawnej

Mstów

Zbierali żywność dla potrzebujących
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Ogólnopolska akcja 
Banków Żywności po 
raz drugi dotarła do 
Mstowa. Z inicjatywy 
Pawła Poliszewskiego 
lokalni wolontariusze 
przez trzy dni kwestowali 
w największym markecie 
w tej miejscowości, 
a zebrane produkty – 
łącznie 200 kg żywności, 
przekazali Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Mstowie

Wielkanocne zbiórki żyw-
ności zorganizowano 
w tym roku w 2500 skle-

pach w całej Polsce. W akcję za-
angażowało się tym razem 33.000 
wolontariuszy, którzy postanowili 
w ten sposób pomóc najbiedniej-
szym polskim rodzinom. Swo-
ją cegiełkę po raz drugi dołożyła 
mstowska społeczność. W dniach 
4, 5 i 6 kwietnia w największym 
mstowskim markecie kwestowało 
12 mieszkańców tej gminy. Or-
ganizator akcji Paweł Poliszewski 
wraz z wolontariuszami, wręczali 

kupującym ulotki informacyjne, 
zachęcając jednocześnie do umiesz-
czania produktów w specjalnym 
koszu. Zebraną żywność - łącznie 
200 kg, przekazali do Gminne-
go Ośrodka Pomocy  Społecznej 
w Mstowie, a następnie, razem 
z pracownikami GOPS, wręczyli  
paczki najbardziej potrzebującym 
osobom  z terenu gminy. 
W wielkanocnej akcji ponownie 
uczestniczyli wolontariusze: Szy-
mon Bzorski z Wancerzowa,   Piotr 
Łowiecki z Brzyszowa, Grzegorz  
Mikke z  Jaskrowa, Łukasz Wycho-
waniec z Siedlca,  Daniel Błachowicz 
z Mokrzeszy, Michał Grzegorczyk, 
Norbert Żabiński z Mstowa. Nowe 
twarze natomiast, które w tym roku 
włączyły się do zbiórki to: Dariusz 
Ujma z Cisia w gminie Blachow-
nia - uczeń ZSSB w Częstochowie, 
Małgorzata Wójcik - przedsiębiorca 
z  Wancerzowa, Małgorzata Purgal, 
sołtys Kłobukowic oraz Tomasz 
Gęsiarz, radny z Wancerzowa. 
- Jestem bardzo zadowolony ze 
współpracy z wolontariuszami, któ-
rzy wykazali się  odpowiedzialnością 
i zaangażowaniem. Dzięki podob-
nym działaniom, korzyści uzyskują 
nie tylko ci, którym niesiona jest po-

moc, ale także sami wolontariusze, 
którzy uwrażliwiają się na potrze-
by ludzi, wymagających wsparcia 
z przyczyn nie zawsze od nich za-
leżnych – mówi Paweł Poliszewski, 
pomysłodawca, organizator i  koor-
dynator działań w gminie Mstów. 
Zdaniem organizatora, działania 
wolontariuszy tworzą  przeciwwagę 
dla egoizmu i przyczyniają  się do 

integracji  społecznej, a świadome 
angażowanie się w sprawy lokalnej 
społeczności, sprzyja  rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego i de-
mokracji. Na koniec akcji wszyscy 
wolontariusze otrzymali pamiątko-
we dyplomy - podziękowania, pod-
pisane przez prezesa Banków Żyw-
ności. (PW)Zebraną żywność przekazano GOPS w Mstowie, a następnie najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom tej gminy.

Wolontariusze z gminy Mstów po raz drugi wzięli udział w akcji.

Częstochowa, Bolesławów

Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Myszków

65-latek nie żyje

Zarzuty dla częstochowskiego policjanta

Częstochowska prokuratura 
i policja bada okoliczności 
śmierci 65-letniego 
częstochowianina, którego 
10 kwietnia śmiertelnie 
potrącił na torach kolejowych 
pociąg towarowy

Do tragicznego zdarzenia z udzia-
łem 65-latka doszło ok. godz. 
16.40. Pociąg towarowy, jadący 
w kierunku Katowic potrącił męż-
czyznę  na torach kolejowych kil-
kadziesiąt metrów od skrzyżowania 
ulic Wały Dwernickiego i Fieldor-

fa - Nila. Okoliczności zdarzenia 
bada częstochowska prokuratura 
przy pomocy śledczych z komendy 
miejskiej policji. Równie tragicznie 
mogła zakończyć się kolizja oso-
bówki z pociągiem, do której doszło 
w piątek ok. godz. 6 rano na prze-
jeździe kolejowym w Bolesławowie 
w gminie Przyrów. 
- Kierujący renault Scenic prawdo-
podobnie wjechał na przejazd ze zbyt 
dużą prędkością, spadł z niego i zawisł 
na torach. Próbował wyjechać, ale nie 
był w stanie. Po kilku minutach po-
jawił się sygnał, informujący o nad-
jeżdżającym pociągu – mówi Marek 

Poszukiwany od 22 marca 
funkcjonariusz prewencji 
Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie, został 
zatrzymany. Dzień później 
Prokuratura Rejonowa 
w Myszkowie postawiła 
mu zarzuty spowodowania 
wypadku, ucieczki z miejsca 
zdarzenia i jazdy po 
pijanemu. Artur N. twierdzi, 
że jest niewinny oraz, że nie 
wiedział o poszukiwaniach, 
dlatego normalnie przyjechał 
w miniony czwartek do pracy

Artur N. miał rozpocząć pracę 
o godz. 20.00. Stwierdził, że nie 
wiedział o tym, że jest poszuki-
wany, nie przyznał się zresztą do 

udziału w wypadku, zapewniając, 
że 22 marca był gdzie indziej. Z 
ustaleń mundurowych wynika nato-
miast, że tego dnia ok. godz. 12.30 
w Dąbrowie Zielonej, 31-latek miał 
siedzieć za kierownicą BMW i ho-
lować Fiata Punto. Niestety w pew-
nym momencie zerwała się linka 
holownicza, co doprowadziło do 
dachowania fiata, którego kierow-
ca – mieszkaniec powiatu często-
chowskiego, został ranny. Kierujący 
BMW nie udzielił jednak pomocy 
i uciekł z miejsca zdarzenia. Mun-
durowi szybko ustalili, że chodzi 
o Artura N., pracującego w prewen-
cji KMP w Częstochowie, który nie 
był wówczas na służbie. Co więcej 
z zebranego materiału dowodowe-
go wynikło, że najprawdopodobniej 
prowadził samochód po pijanemu. 
- Dochodzenie w tej sprawie przeka-

zano do prowadzenia Prokuraturze 
Rejonowej w Myszkowie, do której 
już 24 marca zostały przesłane do-
kumenty, dotyczące wypadku. Nie-
zależnie od czynności procesowych 
zaraz po zdarzeniu zostało wdrożo-
ne postępowanie wewnętrzne w kie-
runku wydalenia funkcjonariusza ze 
służby – informuje Marek Struski 
z KMP w Częstochowie. 
Dzień po zatrzymaniu policjanci 
doprowadzili Artura N. do mysz-
kowskiej prokuratury, gdzie przed-
stawiono mu zarzut spowodowania 
wypadku drogowego przy jedno-
czesnym zaostrzeniu odpowiedzial-
ności karnej oraz za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po-
licjant nie trafił jednak do aresztu - 
prokurator zastosował wobec niego 
poręczenie majątkowe oraz dozór 
policyjny. (PW)

Struski z KMP w Częstochowie. 
Mężczyzna zdążył na szczęście 
opuścić samochód zanim nadjechał 
pociąg relacji Kielce-Częstochowa. 
Pociąg, którym podróżowało ok. 
40 pasażerów uderzył w Renault, 
ale nikomu nic się nie stało. Po-
nieważ ruch na tym odcinku trzeba 
było wstrzymać, zorganizowano dla 
nich komunikację zastępczą. Mie-
siąc temu na sąsiednim przejeździe 
w Podlesiu (gmina Lelów), pociąg 
tej samej relacji zderzył się z Polo-
nezem Caro. Kierujący nim 39-la-
tek i jego 40-letnia żona niestety 
nie mieli tyle szczęścia. Uderzenie 
w samochód było tak mocne, że po-
ciąg jeszcze przez ok. 100 metrów 
ciągnął Poloneza po torach. Kobie-
ta i mężczyzna zginęli na miejscu. 
(PW)
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wydarzenia

Drodzy 
czytelnicy!

Wielkanoc to jedno z najstarszych 
i najważniejszych świąt chrześcijań-
skich. Tajemnica święta poprzedzo-
nego Wielkim Tygodniem, zwią-
zana jest ze zmartwychwstaniem 
Jezusa Chrystusa. 
Życzę Państwu w tym wyjątkowym 
czasie  samych pięknych, spędzonych 
w rodzinnym gronie chwil.
Spokoju, wytchnienia i zadumy, 
której brakuje nam w codziennym, 
zabieganym  życiu.
Kolorowych pisanek, słodkich ba-
ranków i zapachów wiosny na wiel-
kanocnym stole.
Radości, uśmiechu i zdrowia.

Wesołego Alleluja,
Magdalena Kisiel,
redaktor naczelna

 

Tygodnik powiatowy,
ukazuje się w każdy piątek

REDAKCJA
Aleja Najświętszej Maryi Panny 75/1
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 40 01
redakcja@trybunaczestochowska.pl

REDAKTOR NACZELNY
Magdalena Kisiel
magdalena.kisiel@
trybunaczestochowska.pl

REDAKTOR TYGODNIKA
Piotr Wiewióra
piotr.wiewiora@
trybunaczestochowska.pl

SEKRETARZ REDAKCJI
Ewa Chojnacka
biuro@trybunaczestochowska.pl

BIURO REKLAMY
Ewa Kustal
ewa.kustal@trybunaczestochowska.pl

MARKETING i SPRZEDAŻ
Magdalena Walczak
magdalena.walczak@
trybunaczestochowska.pl

SKŁAD I GRAFIKA
Paweł Sito
DRUK
Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec

Wasze interwencje – dzwońcie! 34 324-40-01
Dokończenie ze strony 1
 Zachęcił jednocześnie mieszkań-
ców, żeby kontaktowali się z pra-
cownią i zgłaszali swoje wątpliwo-
ści. Tłumaczył też, że magistrat ma 
ograniczone możliwości kontrolne, 
w odróżnieniu np. od  Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. 

Silosy bez pozwolenia i nadmierny 
hałas
Włodar w czerwcu 2011 roku kon-
trolowany był przez nadzór budow-
lany. Dopatrzył się on, że na terenie 
zakładu zamontowano sześć silosów 
do tymczasowego składowania ma-
teriałów sypkich, na które właściciel 
nie miał pozwolenia, ale w lipcu 
postępowanie umorzył, po tym jak 
firma je zdemontowała. Wprawdzie 
spółka wkrótce znów silosy posta-
wiła, ale tym razem to zgłosiła, za-
pewniając również, że emisja pyłu 

do powietrza nie będzie nadmier-
na. Trzy razy czynności kontrolne 
wykonywali tu pracownicy WIOŚ, 
stwierdzając brak dokumentacji, 
określającej zasady wprowadzania 
zanieczyszczeń pyłowych do po-
wietrza oraz nieprawidłową eksplo-
atację zbiorników magazynujących 
cement oraz pyły. 
- Za tego rodzaju nieprawidłowo-
ści przepisy jednak nie przewidują 
sankcji karnych, jedynym możliwym 
działaniem Inspekcji jest nałożenie 
zarządzeń pokontrolnych, które za-
kład zrealizował – informuje Anna 
Wrześniak, Śląski Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska.
Inspektorzy zbadali też poziom hała-
su. Prawo nie wymaga od właściciela 
uzyskania pozwolenia emisyjnego 
w tym zakresie, do momentu stwier-
dzenia ewentualnych przekroczeń 
dopuszczalnych norm, czego in-
spektorat dopatrzył się w 2013 roku. 

Wystąpił więc do prezydenta Czę-
stochowy o ustalenie dla niego do-
puszczalnych poziomów hałasu, ale 
wydaną decyzję firma oprotestowała 
i ostatecznie poziomy, korzystniejsze 
dla niej, bo wyższe, określiło Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze. 

Będą kary pieniężne?
- W tym roku inspektorzy spraw-
dzą, czy firma dotrzymuje nałożone 
na nią standardy. Zgodnie z pra-
wem, dopóki nie zostanie wydane 
pozwolenie, nawet jeśli zostaną 
stwierdzone przekroczenia, nie ma 
możliwości nałożenia kary admini-
stracyjnej – wyjaśnia Anna Wrze-
śniak, dodając, że dopiero teraz, 
w przypadku stwierdzenia ewentu-
alnych naruszeń, nałożenie takiej 
kary będzie możliwe.
Jak informuje częstochowski magi-
strat, Włodar podjął jednak dzia-

łania, żeby przynajmniej częścio-
wo uciążliwości wyeliminować. W 
2011 roku zmodernizował system 
odpylania instalacji, co pozwoliło na 
przekierowywanie zanieczyszczeń 
do specjalnego filtra. Kilka miesięcy 
temu zamontował natomiast mo-
nitoring na każdym z 6 stanowisk 
rozładunkowych, znajdujących się 
przy silosach. Mieszkańcy jednak 
pozytywnej różnicy nie zauważają. 
Ich skarga na nieskuteczność pre-
zydenckich działań ma być rozpa-
trzona na najbliższym posiedzeniu 
komisji rewizyjnej.
- Nie wystarczy powiedzieć, że 
urząd miasta robi wszystko co po-
winien. Oczekujemy zwiększonej 
aktywności – powiedział Ryszard 
Majer (PiS), przewodniczący komi-
sji rewizyjnej.
Niestety pomimo kilku prób, nie 
udało nam się skontaktować z pre-
zesem firmy.

Częstochowa

Po czyjej stronie stoi Miejski Zarząd Dróg?
PROBLEM. Miasto 
nie złożyło tak jak 
obiecywało wniosku do 
sądu wobec firmy Terra 
Promessa, która wciąż 
nie przekazała miastu 
pełnej kwoty pieniędzy 
na przebudowę 
skrzyżowania ul. 
Niepodległości z ul. 
Bór. Tymczasem coraz 
częściej pojawiają się 
głosy, że nawet jeśli 
pieniądze wpłyną, to 
Częstochowa będzie 
musiała sporo do 
inwestycji dołożyć
�Piotr Wiewióra

W marcu informowaliśmy, 
że Miejski Zarząd Dróg 
lada dzień złoży do sądu 

wniosek o wygaszenie porozumie-
nia z firmą Terra Promessa Perfec-
ta z Poznania. Jest to inwestor, któ-
ry przy skrzyżowaniu ul. Bór z ul. 
Niepodległości w 2011 roku zbu-
dował market Netto. W ramach 
porozumienia z miastem, zobo-
wiązał się, że za własne pieniądze 
wykona projekt, a następnie prze-
buduje to skrzyżowanie. Ponieważ 
sprawa się przeciągała, doszło do 
zmiany porozumienia i w ten spo-
sób MZDiT wzięło na siebie reali-
zację przygotowanego przez firmę 
projektu, ale wciąż za pieniądze 
firmy. Niestety zawierał on błędy, 
których do dzisiaj nie skorygowa-
no. Poza tym firma przekazała tylko 
260 z ustalonych 960 tys. zł netto. 
Jeśli MZDiT zgłosiłby sprawę do 
sądu, to on wskazałby wykonawcy 
Netto termin przelania pozostałej 
kwoty. Dyrektor Mariusz Sikora 
tłumaczy się, że nie spodziewa się 
wprawdzie, że inwestor nagle wy-
wiążę się z umowy, ale wychodzi 

z założenia, że sąd to ostateczność, 
więc nadal czeka na ruch ze stro-
ny firmy. Pytanie tylko po czyjej 
stronie stoi dyrekcja MZDiT i jak 
długo zamierza czekać na należne 
miastu pieniądze.

Radni: 960 tys. zł to za mało
Wśród radnych kontrowersje budzi 
kwestia przelanych już pieniędzy. 
Radnych interesuje na co środki zo-
stały wykorzystane, ponieważ rada 
nie wprowadzała ich do budżetu. 
Pozostaje również pytanie ile mia-
sto będzie musiało do tej inwestycji 
dołożyć, bo kwota 960 tys. zł wydaje 
się im zbyt mała. 
- Skąd ta kwota? Na oko to skrzyżo-
wanie powinno kosztować znacznie 
więcej. Kiedy ten kosztorys został 
wykonany? Żeby się nie okazało, 
że zapłacimy za to w sumie 2,5 mln 
zł – dopytywał na ostatniej sesji 
Krzysztof Świerczyński. 
Okazało się także, że w ramach 
aneksu do porozumienia, podpi-
sanego w sierpniu ubiegłego roku, 
miasto zobowiązało się wykonać 
przebudowę skrzyżowania wraz 
z odcinkiem ul. Niepodległości 
do końca 2016 roku. Firma tym-
czasem, we własnym zakresie i na 
własny koszt, zgodziła się wówczas 
przebudować chodniki wzdłuż ul. 
Bór na odcinkach: od skrzyżowania 
z Al. Niepodległości w kierunku 
południowo-zachodnim do ul. Nie-
wielkiej oraz w kierunku północno-
-wschodnim do wysokości posesji 
nr 30a. 
- Będziemy też przebudowywać 
most na Stradomce. Chcemy to 
skorelować – uciął temat na sesji 
Mirosław Soborak, zastępca prezy-
denta Częstochowy.

Zakres bez zmian, ale koszt wyższy
Mariusz Sikora twierdzi, że wspo-
mniane wcześniej 260 tys. zł Ter-
ra Promessa przekazała w 2013 

roku i zostały one wykorzystane na 
bieżące utrzymanie dróg, na co po-
zwalają przepisy. Kosztorys, zgodnie 
z którym przebudowa skrzyżowania 
miałaby kosztować 960 tys. zł net-
to, przygotowała firma przy okazji 
pierwszego porozumienia z miastem, 
zawartego 9 listopada 2010 roku, czy-
li jeszcze w poprzedniej kadencji. To 
wówczas ustalono zakres inwestycji, 
który według Sikory nadal obowią-
zuje. Dyrektor przyznaje jednak, że 
koszt przebudowy najprawdopo-
dobniej faktycznie będzie wyższy niż 
ustalony w pierwszym porozumieniu. 
Zagadką pozostaje kiedy poznańska 
firma przekaże resztę pieniędzy i czy 
będzie to w stanie zrobić w terminie, 
ewentualnie wyznaczonym przez sąd. 
Nieoficjalnie mówi się, że ostatnio 
boryka się z problemami finansowy-
mi, wynikającymi z kilku nieudanych 
inwestycji. Pytanie – czy miasto cze-
ka, aż firma upadnie? Bo zupełnie 
bezzasadnym wydaje się siedzenie 
z założonymi rękami i czekanie, aż 
zdarzy się cud.

Co w ramach przebudowy 
skrzyżowania ul. Bór z al. 
Niepodległości, zgodnie z zakresem 
ustalonym w porozumieniu z 2010 r.
• budowa dodatkowych pasów ru-
chu w al. Niepodległości: o długości 
min. 85 m wraz z wyspą rozdzie-
lającą przeciwbieżne potoki ruchu 
od strony centrum oraz o długości 
min. 65 m wraz z wyspą rozdziela-
jącą przeciwbieżne potoki ruchu od 
strony Katowic
• budowa dodatkowych pasów ru-
chu w ul. Bór: o długości 80 m od 
strony DK-1 oraz od strony marke-
tu Netto
• przebudowa istniejącej sygnaliza-
cji świetlnej w zakresie kolidującym 
z inwestycją oraz m. in. dostosowa-
nie jej do nowej organizacji ruchu
• przebudowa istniejącej infrastruk-
tury drogowej chodników, ścieżek 
rowerowych, także ciągów pieszo-
-rowerowych i oświetlenia publicz-
nego

Ponieważ w planie jest poszerzenie skrzyżowania o dodatkowe pasy, 
konieczny będzie wykup części okolicznych gruntów.
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Związkowcy walczą o pracowników Gommy

W lipcu szpital wróci do gry? Grozili, że zgwałcą mu żonę i córkę
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Częstochowa

PRACA. Związkowcy Solidarności zorganizowali pikietę w obronie zwalnianych pracowników firmy Gomma. W ubiegłym tygodniu 
przyszli na sesję rady miasta prosić o pomoc w negocjacjach władze

W Gommie, zajmującej się 
produkcją wyrobów dla 
przemysłu motoryzacyj-

nego kiedyś pracowało blisko 700 
osób, dzisiaj jest ich 360. Ostatnio 
firma dała zwolnienia 30 pracow-
nikom przed 60tym rokiem życia, 
z długoletnim stażem. W ich obro-
nie NSZZ Solidarność zorganizo-
wała pod koniec marca pikietę pod 
zakładem, blokując także na pe-
wien czas ul. Warszawską. Związ-
kowcy chcieli w ten sposób nagło-
śnić narastający problem zwolnień, 
które postępują tu od trzech lat. W 
poprzednim tygodniu postanowili 
podjąć kolejne kroki i przyszli na 
sesję rady miasta, aby zaintereso-
wać sprawą częstochowskie władze 
samorządowe, do których skiero-

wali list otwarty.
- Zwolnienia odbywają się w sposób 
perfidny, by nie miała zastosowania 
ustawa o zwolnieniach grupowych 
i firma nie musiała płacić więk-
szych odpraw osobom zwalnianym 
i konsultować zwolnień ze związ-
kiem zawodowym – mówili na sesji 
związkowcy. - Zwalniani są przede 
wszystkim pracownicy z najwięk-
szym stażem pracy, osoby przed 
60tym rokiem życia, które nie mają 
żadnych szans na znalezienie innej 
pracy w Częstochowie – stwierdzili. 
Firma należy do Włochów, któ-
rzy, jak nieoficjalnie dowiedzieli 
się pracownicy, właśnie do Włoch 
zamierzają przenieść produkcję 
przewodów hamulcowych, której 
wygaszaniem w Polsce motywuje się 

zwolnienia. Nieoficjalnie, bo polski 
dyrektor zakładu podobno nie re-
aguje na żadne pisma, dlatego nie 
ma potwierdzenia dla tych donie-
sień.
- Jednocześnie reszta załogi przy-
muszana jest do pracy w soboty, co 
każe poddawać w wątpliwość ra-
cjonalność tych działań – zwrócili 
uwagę związkowcy, którzy zaape-
lowali do częstochowskich władz, 
żeby spotkały się z włoskimi wła-
ścicielami i przekonały ich do nie-
przenoszenia produkcji do Włoch. 
- Trzeba walczyć o utrzymanie każ-
dego miejsca pracy w Częstochowie 
– zasugerowali.
Niestety, nie udało nam się poroz-
mawiać z dyrektorem firmy, który 
był nieuchwytny. (PW) Bożena Skwara z Solidarności odczytała list otwarty do władz miasta.

ZDROWIE. 
Śląski oddział NFZ 
w najbliższym czasie 
zamierza ogłosić 
konkurs, który umożliwi 
zakontraktowanie 
szpitala w Blachowni, 
prowadzonego od 
grudnia przez Polską 
Grupę Medyczną. - Jeśli 
wszystko przebiegnie 
zgodnie z planem, 
szpital mógłby wznowić 
działalność w połowie 
roku – informuje 
rzecznik oddziału. Na 
jego kilkumiesięcznej 
absencji jak na razie 
„skorzystał” szpital 
wojewódzki na Parkitce, 
któremu zwiększono 
kontrakt już w grudniu
�Piotr Wiewióra

Jeszcze do niedawna śląski NFZ 
twierdził, że żadnego dodatko-
wego konkursu nie zamierza 

przedterminowo ogłaszać. Wszyst-
kie konkursy zaplanował na trzeci 
kwartał tego roku, ale przyznane 
wtedy kontrakty na leczenie szpi-
talne mają obowiązywać dopiero 
od 2015 roku. Dla szpitala w Bla-
chowni, którego działalność została 
tymczasowo zawieszona po zmia-
nie dzierżawcy w grudniu ubie-
głego roku, oznaczałoby to blisko 
13 miesięcy przerwy, dotkliwej nie 
tylko dla potencjalnych pacjentów, 
zmuszonych korzystać z innych 
placówek, ale przede wszystkim dla 
pracowników placówki. Właściciel 
szpitala, czyli powiat częstochow-
ski, dogadał się wprawdzie z PGM, 
że po odzyskaniu kontraktu 67 
dotychczasowych pracowników 
tej placówki znajdzie w niej nor-
malne pełnoetatowe zatrudnienie, 

a i w okresie przejściowym spółka 
będzie im płacić w ramach tymcza-
sowo zawartych umów na pół eta-
tu, ale oznaczało to zarobek rzędu 
zaledwie ok. 700 zł miesięcznie. W 
marcu PGM zakończyło trwający 
kilka miesięcy remont, ogłaszając 
tym samym, że szpital jest gotowy 
na przyjęcie pacjentów, ale NFZ 
nadal mówił, że konkursu nie ogło-
si. 

Śląski NFZ zmienił zdanie
Pod koniec marca Rada Powiatu 
Częstochowskiego przyjęła stano-
wisko w formie apelu do funduszu 
o jak najszybsze podjęcie działań 
w sprawie szpitala. Wicestarosta 
Janusz Krakowian (PO) poinfor-

mował też na sesji, że w najbliż-
szym czasie wybiera się na spotkanie 
z kierownictwem NFZ, do którego 
ostatecznie doszło 8 kwietnia. Oka-
zało się, że śląski oddział funduszu 
zmienił zdanie. Poinformował już 
o tym prezes NFZ, jest też w trakcie 
przygotowywania procedury kon-
kursowej. 
- Konkurs dla szpitala w Blachow-
ni Śląski OW NFZ planuje ogłosić 
w najbliższym czasie – potwierdza  
Małgorzata Doros, rzecznik praso-
wy NFZ w Katowicach. - Środki 
finansowe przeznaczone na leczenie 
byłyby zbliżone do tych z ubiegłych 
lat. Umowa obejmowałaby te same 

zakresy, co wcześniej, tj.: choroby 
wewnętrzne – hospitalizacja, pe-
diatria - hospitalizacja, położnictwo 
i ginekologia plus zakres skojarzony 
(porody), chirurgia ogólna, ortope-
dia i traumatologia narządów ruchu 
plus zakres skojarzony (endopro-
tezy), onkologia kliniczna - hospi-
talizacja planowa oraz izba przyjęć 
– wymienia rzecznik, która infor-
muje, że jeśli wszystko przebiegnie 
zgodnie z planem, to szpital mógł-
by wznowić działalność w połowie 
roku.

Większy kontrakt dla Parkitki
Wcześniej fundusz argumentował, 
że tożsame świadczenia wykonu-
ją szpitale miejskie i wojewódzkie 
w Częstochowie oraz powiatowe 
w Kłobucku i Lublińcu, do których 
mieszkańcy powiatu częstochow-
skiego nie mają daleko, dlatego 
zakontraktowanie placówki w Bla-
chowni w tym roku, nie jest ko-
nieczne. Za opiekę nad większą ilo-
ścią pacjentów, NFZ już w grudniu 
zwiększył kontrakt szpitalowi wo-
jewódzkiemu na Parkitce. Dodat-
kowych pieniędzy nie dostał za to 
Miejski Szpital Zespolony w Czę-
stochowie.
- Zwróciłem się o zwiększenie 
kontraktu dla szpitala miejskiego 
w związku z zawieszeniem dzia-
łalności szpitala w Blachowni. 
Przyjmuje on więcej pacjentów, 
a kontrakt nie wzrósł – powiedział 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk (SLD) na ubiegłoty-
godniowej sesji rady miasta. 
Szpitale mogą starać się o pieniądze 
za tzw. nadwykonania, decyzję o ich 
ewentualnym wypłaceniu fundusz 
podejmie jednak dopiero po prze-
analizowaniu sytuacji. 

Za opiekę nad większą 
ilością pacjentów, NFZ 

już w grudniu zwiększył 
kontrakt szpitalowi 
wojewódzkiemu na 

Parkitce.

Daniel L., chcąc 
odzyskać 300 tys. zł dla 
swojej znajomej, które 
pożyczyła jednemu z 
mieszkańców, straszył, 
że go zabije oraz zgwałci 
jego żonę i córkę. Ze 
strachu mężczyzna 
przez kilka miesięcy 
ukrywał się wraz 
z rodziną w powiecie 
myszkowskim
�Piotr Wiewióra

Wszystko zaczęło się pod 
koniec 2012 roku, kiedy 
pokrzywdzony pożyczył 

od mieszkanki Krakowa blisko 
300 tys. zł. Ponieważ pieniędzy 
nie zwrócił, kobieta poprosiła 
o pomoc znajomego – Daniela M. 
Mężczyzna postanowił zastraszyć 
dłużnika. Skontaktował się z nim 
telefonicznie. Zagroził, że jak nie 
zwróci pieniędzy to go zabije. Na-
stępnie zgwałci jego żonę i córkę. 
Pokrzywdzony wraz z rodziną 
uciekł do powiatu myszkowskiego, 
w którym ukrywał się od połowy 
2013 roku. Wtedy skontaktowali 
się z nim Arkadiusz N. i Ormianin 
z polskim paszportem Sergo A., 
którzy zaoferowali mu kosztującą 
30 tys. zł ochronę przed ścigają-
cym go Danielem M. Cała trójka 
spotykała się w Przyrowie, Koniec-
polu i Katowicach. Ukrywający się 
mężczyzna ostatecznie nie zgo-
dził się jednak na ich propozycję. 
Wówczas dwójka mężczyzn, jak się 
okazało związana ze środowiskiem 
przestępczym, także zagroziła mu 
pobiciem i śmiercią oraz, że zdra-
dzą miejsce jego pobytu Danielowi 
M. 

Prali brudne pieniądze?
- Zagrożenie ze strony oskarżonych 
skutkowało objęciem pokrzywdzo-
nego policyjną ochroną – informuje 
Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Często-
chowie, prowadzącej śledztwo w tej 
sprawie. - Arkadiusz N. i Sergo A. 

są podejrzanymi w prowadzonym 
przez nas śledztwie, dotyczącym 
działalności zorganizowanej grupy 
przestępczej, zajmującej się wymu-
szeniami rozbójniczymi, oszustwa-
mi podatkowymi i praniem brud-
nych pieniędzy. W tym śledztwie 
występuje obecnie 73 podejrzanych, 
a straty Skarbu Państwa są szaco-
wane na 20 mln zł. N. dopuścił się 
zarzucanych mu przestępstw kilka 
tygodni po zwolnieniu z aresztu 
tymczasowego w tej sprawie – do-
daje. 
Z ustaleń prokuratury wynika po-
nadto, że w latach 2009 - 2012 
Ormianin dostarczył mieszkańcowi 
powiatu myszkowskiego Stanisła-
wowi Z.12 sztuk broni pneumatycz-
nej, do przerobienia na broń palną, 
sprzedaną później innym osobom.

Przerabiał i sprzedawał broń
- W trakcie przeszukania pomiesz-
czeń mieszkalnych i gospodarczych 
Stanisława Z. znaleziono 2 sztuki 
broni palnej, przerobionej z broni 
pneumatycznej i 1 sztukę broni my-
śliwskiej samodziałowej. Ponadto 
zabezpieczono znaczną ilość różne-
go rodzaju amunicji. Stanisławowi 
Z. zarzucono także nielegalne po-
siadanie wiosną 2013 roku karabinu 
Mauser kal. 8 mm – wylicza To-
masz Ozimek. 
Prokuratura skierowała już do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie akt 
oskarżenia, dotyczący wymuszeń 
rozbójniczych oraz nielegalnego 
posiadania broni i amunicji. W 
toku śledztwa Sergo A. i Daniel M. 
przyznali się do winy. Stanisław Z. 
również, ale później odwołał swoje 
wcześniejsze wyjaśnienia. Do za-
rzucanych mu czynów nie przyznał 
się Arkadiusz N., dlatego sąd za-
stosował wobec niego, podobnie 
jak w przypadku Stanisława Z., 
tymczasowy areszt. Za przestępstwo 
wymuszenia rozbójniczego oraz wy-
rabianie i handel bronią palną bez 
zezwolenia, oskarżeni mogą spędzić 
za kratkami nawet 10 lat. 
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Nie będzie łącznika Racławickiej ze Staszicem

Strażnicy i policjanci staną przed sądem?

KONFLIKT. Protesty okolicznych mieszkańców, w tym kilkudziesięciu właścicieli garaży, skłoniły władze miasta do ponownego 
przeanalizowania tematu wydłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica i rezygnacji z realizacji tej inwestycji w tym roku. 
Kategorycznie sprzeciwił się temu klub radnych PO, argumentując, że skoro dla magistratu przeszkodą jest znalezienie rozwiązania, 
satysfakcjonującego częstochowian, to na półkę powinno się także odłożyć np. budowę II etapu korytarza północnego
�Piotr Wiewióra

Na początku roku Miejski 
Zarząd Dróg i Transpor-
tu przedstawił koncepcję 

przebiegu nowej drogi, która mia-
łaby powstać między ul. Racławic-
ką (na wysokości pogotowia) i ul. 
Staszica. W koncepcji zapropono-
wano trasę, która miała prowadzić 
m. in. przez teren, gdzie obecnie 
znajdują się w przeważającej więk-
szości betonowe garaże. Oznacza-
łoby to konieczność ich wyburze-
nia, w zamian za odszkodowania 
dla ich właścicieli. 

Mieszkańcy protestują
Mieszkańcy jednak nie chcieli zaak-
ceptować takiego rozwiązania. Zło-
żyli więc oficjalny protest, argumen-
tując, że łącznik można zbudować 
bez potrzeby burzenia garaży, według 
starej koncepcji. Niezależny sprzeciw 
wyraziło także blisko 200 mieszkań-
ców. Wśród protestujących znalazł 
się radny miasta Jerzy Zając, właści-
ciel jednego z garaży.
- Po co takie szerokie łuki, skoro mia-
ła to być zwykła przelotówka? Chyba 
żeby umożliwić wjazd tirom, pewnie 
jako zaopatrzenie, mającego powstać 
w tym kwadracie ulic obiektu, praw-
dopodobnie marketu, którego nie 
pokazano w pokazanej koncepcji – 
zwrócił uwagę Jerzy Zając.
Prezydent zaproponował rezygnację 
z budowy w tym roku i rozdyspono-
wanie na inne inwestycje, zabezpie-
czonych na ten cel w budżecie mia-
sta 2,5 mln zł. W ubiegłym tygodniu 
radni procedowali, zawierające 
wspomniany zapis uchwały. Sprze-
ciwił się temu klub radnych Platfor-
my Obywatelskiej, którego zdaniem 
nie ma żadnych merytorycznych 
przeciwwskazań, żeby zdejmować 
tę inwestycję z tegorocznego bu-
dżetu. Według radnych PO, jeśli 
miasto zamierza rezygnować z bu-

dowy tylko dlatego, że część miesz-
kańców protestuje, a urzędnicy nie 
potrafią znaleźć rozwiązania, które 
usatysfakcjonuje częstochowian, 
to wycofana powinna być także ul. 
Kiedrzyńska i przede wszystkim bu-
dowa II etapu korytarza północne-
go, gdzie protestujących jest wielu. 
Popierający propozycję prezydenta 
Jerzy Zając, w cierpkich słowach 
skomentował stanowisko swoich, 
do niedawna, klubowych i partyj-
nych kolegów.
- Miasto ma mieszkańców, miesz-
kańcy to obywatele, a ten klub, który 
nazywa się Platformą Obywatelską, 
obywateli ma gdzieś – powiedział. 

PO: wytnijmy też korytarz północny
Na sesji nie było prezydenta Ma-
tyjaszczyka (SLD), jego zastępca 
Mirosław Soborak zaznaczył nato-
miast, że od czasu rozpoczęcia prac 
nad przygotowaniem tej inwestycji 
zmieniły się okoliczności, dlatego 
miasto, także z uwagi na protesty 
mieszkańców, musi na spokojnie 
przeanalizować sprawę jeszcze raz. 
Znaczenie miały także kwestie fi-
nansowe, ponieważ dotychczasowe 
koncepcje skupiały się głównie na 
elemencie drogowym, nie uwzględ-
niając natomiast m. in. kosztów wy-
kupu gruntów, dlatego nie wiadomo 
jak dużo udałoby się zrobić za 2,5 
mln zł zabezpieczone w tegorocz-
nym budżecie. Stosunkiem głosów 
12 do 9, przy 2 wstrzymujących się,  
rada poparła prezydenckie zmiany 
w budżecie, ale bez rezygnacji z ko-
rytarza północnego i ul. Kiedrzyń-
skiej. Zgodnie z nimi 2,5 mln zł 
będzie rozdzielone na: budowę ul. 
Legnickiej z kanałem deszczowym 
(1 mln zł), oświetlenie dróg (1 mln 
zł), rozbudowę ul. Załogi (450 tys. 
zł) oraz przyszłościowe dokumen-
tacje techniczne, w tym na budowę 
przedłużenia ul. Racławickiej (50 
tys. zł). 

ICH ZDANIEM

Jacek Krawczyk (PO), 

Pojawiające się różne spekulacje 
na temat zagospodarowania tere-
nu między Racławicką i Staszica, 
są na wyrost, ponieważ ta kluczo-
wa działka należy do miasta, więc 
można ją zagospodarować tak, jak 
miasto sobie zażyczy. Nie jesteśmy 
w żaden sposób zależni od pry-
watnego inwestora. Powinniśmy 
doprowadzić ul. Racławicką do ul. 
Staszica w najbardziej korzystnym 
wariancie, czyli po konsultacjach 
z mieszkańcami z najlepszym moż-
liwym wykorzystaniem tego terenu. 
Klub PO uważa, że budowa powin-
na być bezwzględnie kontynuowa-
na i nie ma przeciwwskazań, żeby 
ściągać ją z tegorocznego budżetu. 

Konrad Głębocki (nie należy do 
żadnego klubu), 
radny miasta
Od początku tej kadencji złoży-
łem kilka interpelacji związanych 
z tą okolicą, dotyczących m. in. 
tej działki, gdzie teraz jest dziki 
parking. Może w końcu stworzy-

libyśmy dodatkowe miejsca par-
kingowe dla alei? Sugerowałem, 
żeby zaprosić inwestorów, którzy 
w ostatnich 10 latach wykonywali 
wielopoziomowe parkingi. Może 
ktoś chciałby właśnie tutaj taki par-
king zbudować, może z jakimiś po-
mieszczeniami handlowymi, ale nie 
w postaci marketu. 

Jerzy Zając (niezależny), 
radny miasta 

Przedstawiona mieszkańcom kon-
cepcja była do niczego. Według 
niej, droga miała być poprowadzo-
na krzywym łukiem, po którym 
mogłyby jeździć tiry. Mieszkańcy 

złożyli dwa protesty niezależne od 
siebie. Trzeba też pamiętać, że wy-
właszczenie właścicieli garaży to 
koszt ok. 1,5 mln zł, tak że z tych 
zabezpieczonych 2,5 mln zł nie 
zostanie wiele. Na tej działce war-
to byłoby coś zrobić, ale to co po-
kazano mieszkańcom, to była źle 
poprowadzona droga, powodująca 
wyburzenie garaży.

Mirosław Soborak (SLD), zastępca 
prezydenta

To nie oznacza, że całkowicie re-
zygnujemy z tej inwestycji. Konty-
nuacja ul. Racławickiej to projekt, 
który ma już kilka ładnych lat, 
a w międzyczasie pojawiły się nowe 
okoliczności, nałożyło się na siebie 
też kilka czynników. Po pierwsze 
spalił się budynek przy Al. NMP 
36, po drugie istotnie zmieniła się 
struktura własnościowa od drugiej 
strony alei. Inwestor, który nabył 
nieruchomość po Banku Śląskim, 
ma swoje plany związane z zago-
spodarowaniem przestrzeni. Nie 
zapominajmy również, że chodziło 
też o kwestię zapewnienia miejsc 
parkingowych.

Śledztwo w sprawie 
słynnej bójki między 
strażnikami miejskimi 
i policjantami, a grupą 
mieszkańców, do której 
w sierpniu ubiegłego 
roku doszło w okolicy ul. 
Krakowskiej, jest już na 
finiszu. Wygląda na to, że 
zakończy się ono aktem 
oskarżenia przeciwko 
mundurowym. Policjanci 
zostali już usunięci ze 
służby, strażnicy są 
natomiast zawieszeni
�Piotr Wiewióra

Przypomnijmy. Do bójki do-
szło, kiedy piątka policjan-
tów i strażników, będąca po 

służbie (po cywilnemu) i pod wpły-
wem alkoholu, przechodziła obok 
sklepu, przy którym stała grupka 
mieszkańców. Wydarzenia poto-
czyły się bardzo szybko, w efekcie 
do częstochowskich szpitali trafiło 
kilkanaście osób ze śladami pobicia 
i kontaktu z gazem łzawiącym. Już 
dwa dni po całym zajściu prokura-
tura postawiła funkcjonariuszom 
zarzuty, dotyczące zadawania cio-
sów rękami i nogami oraz użycia 
gazu łzawiącego, chociaż podkre-
ślała, że jest to kwalifikacja robo-
cza. Ponadto zastosowano wobec 
nich zawieszenie w obowiązkach 
służbowych i poręczenie majątko-
we po 5 tys. zł. 

Funkcjonariusze: to była „ustawka”
Śledczy i prokuratura uznali, że to 

funkcjonariusze byli stroną atakują-
cą, co miały potwierdzać wyjaśnie-
nia pokrzywdzonych. Tymczasem 
ani policjanci, ani strażnicy nie przy-
znali się do winy, twierdząc, że dzia-
łali w obronie własnej i od samego 
początku zapewniali, że zostali za-
czepieni i sprowokowani przez oso-
by, z którymi wielokrotnie mieli do 
czynienia podczas służby i wypisy-
wali wnioski do sądu o ukaranie ich. 
Z relacji mundurowych wynika, że 
była to celowa „ustawka”, być może, 
żeby się na nich zemścić. Funkcjo-
nariusze podkreślają również, że 
pod sklepem, przy ul. Krakowskiej 
i Małej w godzinach wieczornych 
raczej nie stoją „przypadkowi” lu-
dzie, zresztą trudno byłoby im zra-
nić, aż kilkanaście osób, skoro sami 
byli tylko w piątkę, w tym jedna 
kobieta. Prokuratura nadal podtrzy-

muje jednak swoje zarzuty. 
- Sprawa zmierza do końca, trud-
no mi jednak w tym momencie 
powiedzieć, czy nastąpi on jeszcze 
w kwietniu, czy w maju – mówi 
Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Często-
chowie. 

Prawdopodobnie oskarżą 
mundurowych
Śledztwo trwa już ponad osiem 
miesięcy. Przedłużyło się m. in. ze 
względu na problemy z niektórymi 
świadkami i pokrzywdzonymi, któ-
rzy nie zawsze stawiali się na we-
zwanie prokuratury, żeby złożyć wy-
jaśnienia. Zdarzało się również, że 
z tego samego powodu trzeba było 
przełożyć zaplanowane konfrontacje 
na później. Pojawiły się także infor-

macje, że część pokrzywdzonych 
wycofała się ze swoich poprzednich 
zeznań, obciążających funkcjonariu-
szy, ale prokuratura temu zaprzecza. 
W chwili obecnej wygląda na to, że 
śledztwo zakończy się aktem oskar-
żenia przeciwko mundurowym. Jeśli 
tak się stanie, to policjanci zasiądą 
na ławie oskarżonych jako cywile, 
ponieważ zostali już wydaleni ze 
służby. 
- To wynika z ustawy. Komendant 
miał takie prawo – mówi Marek 
Struski z Komendy Miejskiej w Po-
licji w Częstochowie. - Jeśli zosta-
ną uniewinnieni, to mogą starać się 
o ponowne przyjęcie do służby, co 
będzie możliwe, jeżeli nie będzie 
żadnych przeciwwskazań – dodaje. 
Potencjalnie oczyszczeni z zarzutów 
strażnicy będą mieli łatwiej, bo zo-
stali tylko zawieszeni
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Targi CTB „Wiosna 2014” 

Andrzej Gołota do więźniów: Szkoda czasu na marnowanie sobie życia

BuDOWNICTWO. W 
miniony weekend Hala 
Widowiskowo-Sportowa 
„Polonia” wypełniła się 
po brzegi pasjonatami 
budownictwa, 
najnowszych technologii, 
remontów oraz 
modernizacji domów 
i mieszkań
�Aleksandra Ludwig

W dniach 11 - 13 kwietnia 
odbywały się tu Targi 
Budownictwa i Wypo-

sażenia Wnętrz „Wiosna 2014”. 
Śladem lat ubiegłych, tak i w tym 
roku kilkudziesięciu przedstawicie-

li z branży zaprezentowało swoje 
oferty i służyło zwiedzającym fa-
chową pomocą z zakresu budow-
nictwa.
Tegoroczne CTB po raz kolejny 
stały się doskonałą okazją do spo-
tkań biznesowych dla branży bu-
dowlanej. Bez wątpienia jest to naj-
ważniejsze wydarzenie, które skupia 
producentów i dystrybutorów firm 
budowlanych w jednym miejscu po 
to, by mogli jak najpełniej zapre-
zentować najnowsze rozwiązania 
technologiczne w budownictwie. 
Targi to również atrakcyjna forma 
promocji, pozwalająca budować wi-
zerunek firm oraz wzmocnić markę 
produktu na rynku. To w końcu 
szansa bezpośredniego spotkania 

wystawców ze stałymi i nowymi 
klientami, co zawsze jest najlepszą 
drogą wymiany doświadczeń i wery-
fikacji rynku.
Prezentowane podczas tegorocz-
nej edycji oferty obejmowały m. in. 
nieruchomości, materiały budowla-
ne, instalacje elektryczne, sanitarne, 
cieplne i akustyczne, schody, posadz-
ki, podłogi, pokrycia dachowe, okna, 
drzwi, fasady, klimatyzację, wentyla-
cję, wyposażenia wnętrz, usługi wy-
kończeniowe, architekturę krajobrazu 
oraz wyposażenie ogrodów.
Organizatorami Targów są: firma 
„AWANS” S.C., Częstochowska 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz Urząd Miasta Częstochowy.

DLA KOGO NAGRODY?
W czasie trwania targów rozstrzy-
gnięto konkurs pod patronatem 
Prezydenta Miasta Częstochowy na 
„Najlepszą prezentację oferty han-
dlowej”.
Nagrodę główną otrzymała firma 
UNICUS, która zajmuje się sprze-
dażą, montażem i serwisem ogniw 
fotowoltaicznych oraz turbin wia-
trowych o pionowej i poziomej osi 
obrotu. Kolejne nagrody otrzyma-
ły firmy: Saxifraga, GLINMET 
i DOM-EKO-CLIMA, a wyróż-
nienia: Delta-Audio, OKBUD, 
SOLGRO, WOLMAR, RHE-
INZINK, CARINA, Xella Polska 
oraz PROGRES. Kryteriami oceny 
była estetyka stoiska, jakość mate-
riałów promocyjnych i kompetencja 
obsługi stoiska.

W konkursie na „Najlepszy produkt” 
nagrodę organizatora przyznano fir-
mie UNICUS za turbinę wiatrową 
o pionowej osi obrotu VK-36. Wy-

różnienia otrzymali: GLINMET - 
za gąsior modułowy „VEGAS” oraz 
ALKO - za balustradę nierdzewną 
z elementami drewna.

Przedstawiciele firmy RHEINZINK.

Przedstawiciele DOM-EKO-CLIMA.

Nie zabrakło również przedstawicieli naszego tygodnika – Magdaleny 
Walczak, szefowej działu sprzedaży i Ewy Kustal z działu reklamy naszych 
tygodników.

W profesjonalnym 
boksie jego uderzenia 
demolowały słynnego 
Riddicka Bowe, 
w karierze amatorskiej 
zaprowadziły go 
na podium igrzysk 
olimpijskich w Seulu 
w 1988 roku. Andrzej 
Gołota napisał swoją 
kartę w historii 
polskiego boksu. Obok 
dramatycznych wątków, 
niespodziewanych 
zwrotów akcji, brakuje 
w niej tylko jednego 
rozdziału: zawodowego 
mistrzostwa świata 
zdobytego w najbardziej 
prestiżowej kategorii: 
wadze ciężkiej 
�Andrzej Zaguła

Gołota wciąż jednak pozo-
staje jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci 

w polskim sporcie. Nic więc dziw-
nego, że jego wizyta w Areszcie 
Śledczym w Częstochowie była 
dla skazanych wydarzeniem wy-
jątkowym. Gołocie towarzyszyła 
żona Mariola oraz Marcin Najman 

z małżonką Julitą. Gospodarzami 
spotkania byli dyrektor placówki 
kpt. Łukasz Górny i jego zastępca 
mjr Urszula Wojciechowska – Bu-
dzikur. 
- Nie jest to ciekawe miejsce – 
zwracał się mistrz pięści do skaza-
nych. – Jeśli wyjdziecie stąd zrób-
cie wszystko, aby tu nie wrócić. 
Szkoda czasu na marnowanie sobie 

życia. Nikogo jednak nie będę do 
niczego zmuszał. Sami wiecie co 
dla was jest najlepsze. W Polsce po 
jakimś czasie zostaną zatarte wasze 
wyroki. Będziecie mieli wówczas 
zupełnie czystą kartę. W Stanach 
Zjednoczonych FBI do końca życia 
będzie wiedziała, co nabroiliście. 
Gołota sam świętoszkiem nigdy 
nie był. Kilkakrotnie wchodził 

w konflikt z prawem. Za Oceanem 
był oskarżony o posiadanie broni 
oraz podawanie się za policjanta, 
w Polsce o pobicie. Z wielu opre-
sji wybawiła go jednak małżonka, 
z wykształcenia prawnik, prowa-
dzącą dziś w Chicago kancelarię 
adwokacką. Mariola Gołota na wy-
lot zna meandry amerykańskiego 
systemu prawnego.

- W Stanach Zjednoczonych praw-
dziwą plagą są przestępstwa na 
tle narkotykowym. Prostą drogą 
prowadzą one do więzienia. Kary, 
szczególnie dla handlarzy, są su-
rowe. Na dodatek po opuszczeniu 
zakładu karnego nie jest łatwo 
znaleźć pracę. Część profesji zo-
staje dla skazanych zamknięta na 
zawsze. Nigdy nie będziesz mógł 
zostać policjantem, ani pracować 
w profesjonalnej firmie, zajmującej 
się praniem dywanów – tłumaczyła 
Mariola Gołota uczestnikom spo-
tkania.
Wielbicielką talentu bokserskiego 
Andrzeja Gołoty była polska po-
etka, laureatka literackiego Nobla 
- Wisława Szymborska. 
- Spotkaliśmy się ze sobą dwukrot-
nie – przypominał. – To nie była 
bliska znajomość. Ja boksowałem, 
pani Wisława pisała.  Takie dwa 
światy.
Andrzej Gołota w czasie poby-
tu w Częstochowie odwiedził też 
oddział pediatryczny Miejskie-
go Szpitala Zespolonego, przy 
ul. Bony, spotkał się z radnymi 
i władzami miasta. Był też gościem 
honorowym Gali Bokserskiej, or-
ganizowanej przez wspomnianego 
Najmana.
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Wizyta Andrzeja Gołoty w Areszcie Śledczym w Częstochowie była dla skazanych wydarzeniem wyjątkowym.
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Kto się dorzuci do komisariatu?
Kłomnice, Częstochowa, Mstów, Rędziny, Kruszyna, Mykanów

Częstochowa
Mykanów, Kruszyna, Kłomnice
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W sali sesyjnej urzędu 
Gminy Kłomnice odbyło 
się w ubiegłym tygodniu 
spotkanie, podczas 
którego Piotr Kucia, 
zastępca komendanta 
wojewódzkiego 
policji, przedstawił 
projekt nowej 
siedziby kłomnickiego 
komisariatu. Chociaż 
realizacja inwestycji, 
której zakończenie 
planuje się na czwarty 
kwartał 2015 roku, jest 
już pewna, to policja 
nadal liczy na pomoc 
finansową gmin. Póki co 
zadeklarowały ją jednak 
tylko Kłomnice
�Piotr Wiewióra

Nowy budynek komisariatu 
powstanie przy ul. Często-
chowskiej 34 w Kłomni-

cach na działce o wielkości 2800 
m2 – w miejscu starego, nieistnie-
jącego już obiektu. Pozostałe gmi-
ny proponowały wprawdzie własne 
lokalizacje, ale policja uznała, że 
Kłomnice to najlepszy przyczułek. 
Inwestycja będzie kosztować ok. 
5,7 mln zł. W ubiegłym tygodniu 
Piotr Kucia, zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji, w asyście 
m. in. komendanta miejskiego 
częstochowskiej komendy Artura 
Bednarka, przedstawił projekt no-
wego komisariatu. Będzie to nowo-
czesny i dość ekskluzywnie wyglą-
dający obiekt, oprócz pomieszczeń 
biurowych i gospodarczych wy-
posażony także m. in. w siłownię 
dla policjantów, na placu znajdzie 
się ponadto miejsce dla myjni. W 
budynku będzie mogło pracować 
57 osób, co oznacza, że garnizon 
tej jednostki może być niedługo 
powiększony, ponieważ obecnie 
liczy sobie on 50 etatów. Odda-
nie komisariatu do użytku planuje 
się na czwarty kwartał 2015 roku. 
Do tego czasu kłomniccy policjanci 

nadal będą jeszcze korzystać z po-
mieszczeń udostępnionych przez 
gminę. Nowa siedziba oznacza dla 
nich znacznie lepsze warunki pracy.
- Przez lata z niedowierzaniem 
rozmawialiśmy, czy będzie i kiedy 
będzie komisariat. Teraz w końcu 
znamy termin. To nas mobilizuje 
do lepszej pracy – powiedział Jacek 
Pluta, komendant Komisariatu Po-
licji w Kłomnicach. 

Gminom brakuje pieniędzy, żeby 
pomóc policji
Zarówno komenda miejska w Czę-
stochowie, jak i komenda woje-
wódzka w Katowicach, oczekują, 
że gminy, których teren patrolują 
kłomniccy policjanci, wspomogą 
finansowo inwestycję. Z tym może 
być jednak problem. Dotychczas 
taką pomoc zadeklarowała tylko 
gmina Kłomnice, choć decyzja jaka 
miałaby być to kwota jeszcze nie 
zapadła. Mykanów i Kruszyna od-
pisały, że przedsięwzięcie popierają, 
ale się do niego nie dorzucą, bo nie 
mają pieniędzy. Ze Mstowa i Rę-
dzin nie przyszła natomiast żadna 
odpowiedź.
- Samorządy mają swoje problemy, 
wynikające z dużych potrzeb miesz-
kańców. Gmina Mstów przekaże 20 
tys. zł na zakup radiowozu, a i to nie 
było łatwe – wyjaśniał na spotkaniu 
Adam Markowski, zastępca wójta 
gminy Mstów. - Mieszkańcy nie 
zapomnieli jeszcze, że te komisaria-
ty były kiedyś bliżej naszej gminy – 
dodał, porównując kwestię bezpie-
czeństwa do temperatury – im dalej 
od siedziby jednostki, tym bezpie-
czeństwo jest słabiej odczuwalne. 
Wójt Rędzin Waldemar Chmielarz 
argumentował, że na gminy spada 
coraz więcej zadań rządowych, wójt 
Mykanowa Krzysztof Smela powie-
dział z kolei, że jeśli chodzi o sytu-
ację finansową samorządów, to ni-

gdy nie było dobrze, a tym bardziej 
teraz, kiedy muszą się „skubać”, żeby 
pomóc np. przy zakupie radiowozu. 
- Ten budynek może być obiektem 
zazdrości. Gdyby pokazać to miesz-
kańcom, to nie wiem, czy im się 
spodoba – skwitował. 

Komendant: każda kwota jest dobra
Gmina Kłomnice podchodzi do te-
matu nieco inaczej, bo to na jej tere-
nie komisariat funkcjonuje i będzie 
funkcjonował. 
- Odbiór naszych mieszkańców na 
pewno będzie inny niż tych gmin, 
gdzie kiedyś był posterunek, czy ko-
misariat – stwierdził Adam Zając, 
wójt Kłomnic. - Z czegoś innego 
będzie trzeba zrezygnować, żeby 
móc dofinansować budowę komisa-
riatu, ale trudno - dodał.  
Wszystkich samorządowców szcze-
gólnie interesowała kwestia finan-
sowych oczekiwań ze strony policji, 
ale ta ich nie przedstawiła. 

- Każda kwota jest dobra. Tu nie ma 
żadnego rankingu. Zdaję sobie spra-
wę, że nie każdego na to stać. Nie 
wywieramy presji – powiedział Piotr 
Kucia, wymieniając dla przykładu, 
że przy inwestycji w komendzie 
powiatowej w Skoczowie starostwo 
dołożyło ok. 100 tys. zł na meble, 
a gmina na otwarcie ufundowała ra-
diowóz. - W przypadku komisaria-
tu I w Sosnowcu – na ok. 90 osób, 
miasto jest bogate, więc daje 1 mln 
zł – stwierdził. 
Kierownictwo wojewódzkiej i miej-
skiej policji zapewniło, że nie ocze-
kuje deklaracji już teraz, tym bar-
dziej, że inwestycja będzie rozłożona 
na dwa lata, dlatego samorządowcy 
mogą zabezpieczyć dotacje w swo-
ich przyszłorocznych budżetach. 

Piotr Kucia, zastępca komendanta wojewódzkiego, podziękował wójtowi 
Kłomnic Adamowi Zającowi za pomoc, której ta gmina od lat udziela policji.

O tym jak będzie wyglądał nowy komisariat, mogli przekonać się m. in. 
kłomniccy policjanci.

Spotkanie z mistrzem olimpijskim Gmina konsultuje się w sprawie targowiska
WIZyTA. Absolwent 
częstochowskiej Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej - Zbigniew 
Bródka, złoty medalista 
tegorocznych zimowych 
igrzysk olimpijskich, był 
gościem honorowym 
ubiegłotygodniowej sesji 
rady miasta

Zbigniew Bródka pojawił się 
na sesji w towarzystwie ko-
mendanta CS PSP Marka 

Chmiela, który pokreślił, że „Zby-
szek jest dobrym uczniem, który 
nie ma żadnych zaległości w nauce 
i nie sprawa żadnych problemów”. 
Sam mistrz podziękował władzom 
miasta za zaproszenie, a komen-
dantowi i pracownikom szkoły za 
umożliwienie przygotowania się do 
igrzysk. 
- Jak widać zrobili to tak skutecznie, 
że zdobyłem złoty medal. Wielkie 
brawa dla całej CS PSP – powie-
dział złoty panczenista.

Na ręce przewodniczącego rady 
miasta przekazał dwa pamiątkowe 
plakaty m. in. z podziękowaniami 
dla mieszkańców Częstochowy. 
Jeden zostanie wykorzystany przy 
okazji akcji charytatywnej.
- Przekazane zdjęcie zlicytujemy 
podczas jednej z najbliższych ak-
cji charytatywnych, ponieważ jest 
z dedykacją dla tych, którzy po-
magają. Chyba nie ma osób, które 
bardziej pomagają niż nasi strażacy 
- podziękował prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk, dodając, iż liczy, że 
olimpijczyk będzie znacznie częściej 
odwiedzał magistrat, żeby pochwa-
lić się kolejnymi medalami i swoimi 
związkami z Częstochową. 
Zbigniew Bródka to pierwszy Po-
lak, który zdobył Puchar Świata oraz 
Mistrzostwo Olimpijskie w łyżwiar-
stwie szybkim na dystansie 1500 m. 
Od czterech lat pracuje jako strażak 
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Łowiczu, od ubiegłego roku nato-
miast uczy się w częstochowskiej CS 
PSP, po ukończeniu której uzyska 
stopień młodszego aspiranta. (PW)

HANDEL. Ponad 
677,8 tys. zł będzie 
kosztować budowa 
targowiska w Kruszynie, 
która powinna się 
zakończyć do końca 
sierpnia Tymczasem 
urząd w Mykanowie 
ogłosił konsultacje 
społeczne, dotyczące 
funkcjonowania swojego 
targowiska, które ma 
być gotowe w połowie 
sierpnia
�Piotr Wiewióra

Gmina Mykanów uznała, że 
targowisko stałe, które już 
od ponad czterech miesięcy 

powstaje na placu przy kompleksie 
sportowym „Orlik”, to nowa inicja-
tywa, wymagająca szerokich konsul-
tacji. Na stronie internetowej urzędu 
dostępna jest ankieta dla zaintereso-
wanych korzystaniem z tego obiektu. 
Ankiety można składać do 15 maja. 
Władze samorządowe są zdania, że 
obiekt powinien uzyskać akceptację 

zarówno handlarzy, jak i kupujących. 

Przeanalizują i podejmą decyzję
Po przeanalizowaniu treści ankiet 
sformułują treść regulaminu i zasa-
dy  korzystania z targowiska, które 
w uchwale zatwierdzą radni.
Budowa powinna się zakończyć do 
połowy sierpnia. Kosztem ok. 796 
tys. zł realizuje ją Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane „Stebud”, 
które przygotowało także projekt. 
Jak wynika z rozstrzygniętego na 
początku kwietnia przetargu, o pra-
wie 120 tys. zł mniej kosztować bę-
dzie budowa targowiska w sąsiedniej 
Kruszynie. Wybrany wykonawca 
– firma „Szymbud” z Widzowa, 
z którą gmina Kruszyna podpisała 
już umowę, zadeklarował stworze-
nie obiektu do 29 sierpnia za ok. 
677,8 tys. zł. Zakres prac obejmu-
je budowę m. in.: obiektu zaplecza 
socjalnego, w którym będzie mieścić 
się pomieszczenie gospodarcze, to-
alet, wiaty targowej na 26 zada-
szonych stoisk handlowych, miejsc 
postojowych, a także organizację 
ciągów pieszych w obrębie placu 
targowiska oraz łączących jego teren 
z obszarem otaczającym i zielonej 

przestrzeni rekreacyjnej. 

W Kruszynie taniej, w Kłomnicach 
drożej
W planie jest ponadto wykonanie 
niezbędnych instalacji, kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowa zjaz-
du publicznego z ul. Sobieskiego. 
Drugi sąsiad Mykanowa – gmina 
Kłomnice, także powinna niedługo 
rozpocząć budowę własnego, w peł-
ni profesjonalnego targowiska, przy 
ul. Zdrowskiej w Kłomnicach, która 
ma kosztować aż 2,6 mln. zł. Inwe-
stycje także zrealizuje firma Szym-
bud jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to do końca września 
obiekt powstanie na czterech dział-
kach, leżących w pobliżu torów 
kolejowych. W planie jest m. in. 
budynek socjalny z częścią biurową, 
zawierający toalety ogólnodostępne, 
częścią biurową, magazynową i po-
mieszczenia porządkowe dla użyt-
kowników targowiska, budowa wiat 
handlowych - zadaszonych i nieza-
daszonych, o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej. Wszystkie trzy inwe-
stycje, realizowane we wspomnia-
nych gminach, są dofinansowane ze 
środków unijnych. 
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tradycja
Religia i tradycja

Triduum Paschalne – święto zwycięstwa życia nad śmiercią

*	 promocyjne,	obniżone	ceny	wybranych	klocków	hamulcowych	oraz	wybranych	piór	i	gumek	wycieraczek	obowiązują	tylko	do	dnia	5	maja	2014	r	.	
**	 Obniżona	o	20%	ceny	pakietów	obowiązują	tylko	do	dnia	5	maja	2014	r.	W	ramach	każdego	pakietu	dilerzy	Toyoty	przeprowadzą	kontrolę	Państwa	Toyoty,	połączoną	z	wymianą	oleju	i	filtra.	
***	 Program	Serwis	Dobrych	Cen	jest	adresowany	do	uzytkowników	samochodów	marki	Toyota	„po	gwarancji”.	Ceny	wybranych	usług	w	programie	są	niższe	średnio	o	30%	od	cen	standardowych,	stosowanych	poza	programem.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegóły na stronie: www.kalkulator.toyota-sdc.pl lub Dilerów Toyoty. 

www.kalkulator.toyota-sdc.pl.	

Toyota Częstochowa
al. Wojska Polskiego 68/76, Częstochowa
tel. 34 367 51 51, www.toyotaczestochowa.pl

Zapraszamy ciepło  
na wiosenny przegląd.
•  Nawet do 33%	zniżki	na	oryginalne	 

klocki hamulcowe*

•   20% obniżki	cen	Pakietów	Obsługi	
Serwisowej**	MINI, STANDARD  
lub KOMFORT	z syntetycznym	olejem	
Toyoty	5W-30	Fuel	Economy

•   Filtry kabinowe	w cenach	już od 66 zł	oraz	
dezynfekcja klimatyzacji już za 120 zł

•  20% zniżki	na	pióra i gumki wycieraczek*

•   30% zniżki na	30 mechanicznych usług 
pakietowych	w Serwisie	Dobrych	Cen***

*	 Promocyjne,	obniżone	ceny	wybranych	klocków	hamulcowych	oraz	piór	i	gumek	wycieraczek	obowiązują	do	5 maja 2014 r. 
**	 Obniżone	o 20%	ceny	pakietów	obowiązują	do	5 maja 2014 r.	W	ramach	każdego	pakietu	Dilerzy	Toyoty	przeprowadzimy	kontrolę	Państwa	Toyoty,	połączoną	z	wymianą	oleju	i	filtra.	
***	 	Program	Serwis	Dobrych	Cen	jest	adresowany	do	użytkowników	samochodów	marki	Toyota	„po	gwarancji”.	Ceny	wybranych	usług	w	programie	są	niższe	średnio	o 30%	od	cen	standardowych,	stosowanych	poza	programem.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły	w	Dziale	Serwisu	naszej	Firmy.	Zapraszamy!

Nasz Serwis uformował najlepszą ofertę wiosenną.

CZęSTOChOWA

Reklama

Zakończyliśmy Wielki 
Post. Okres 40-dniowego 
oczekiwania na 
Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Przed 
nami wyjątkowe dni - 
Święta Wielkanocne, 
które dla chrześcijan 
mają ogromne 
znaczenie. W Wielkim 
Tygodniu mają miejsce 
uroczystości, które są 
najważniejsze w całym 
roku. Rozpoczynamy 
Triduum Paschalne, czyli 
misterium ukrzyżowania, 
pogrzebania 
i Zmartwychwstania 
Chrystusa – naszego 
Zbawiciela
�ALEKSANDRA LUDWIG

Święte Triduum Paschalne 
rozpoczyna się Mszą Wie-
czerzy Pańskiej w Wielki 

Czwartek, a kończy nieszporami 
Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego. Obejmuje również liturgię 
Męki Pańskiej w Wielki Piątek 
oraz liturgię Wigilii Paschalnej 
w sobotę po zachodzie słońca. Naj-
ważniejszym momentem jest wła-
śnie Wigilia Paschalna, a nie – jak 
się przyjęło – poranna Eucharystia 
w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Wielki Czwartek
Uroczystości przypominają Ostat-
nią Wieczerzę Chrystusa, spożywa-
ną z uczniami na dzień przed Jego 
męką, podczas której ustanowił dwa 
sakramenty: Eucharystię i Kapłań-
stwo. We wszystkich katedrach, 
przed południem, sprawowana jest 
bardzo ważna liturgia – Msza Krzyż-
ma. Zostają wtedy poświęcone oleje 
(z których największe zastosowanie 
ma Święte Krzyżmo) używane do 
namaszczania podczas sprawowania 
Sakramentów Świętych: Chrztu, 
Bierzmowania, Święceń kapłań-
skich. Podczas nabożeństwa kapłan 
dokonuje obrzędu umywania nóg, 
aby przypomnieć tym samym wy-
darzenia, które dokonały się w Wie-
czerniku, kiedy to Chrystus obmy-
wał nogi Apostołom. Ten dzień 
jest wielkim świętem dla kapłanów, 
gdyż w trakcie liturgii odnawiają oni 
przyrzeczenia kapłańskie. 
Wieczorem, w kościołach parafial-
nych podczas Mszy Wieczerzy Pań-
skiej wybrzmiewa radosny hymn 
Gloria, którego przez cały Wielki 
Post nie słyszeliśmy. Wtedy ostat-
ni raz słyszymy grę organów i bicie 
dzwonów. Dopiero podczas Litur-
gii Wigilii Paschalnej hymn Gloria 
zaśpiewamy ponownie. Ostatnim 
etapem Liturgii Wielkiego Czwart-
ku jest przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do ciemnicy, symboli-
zującego uwięzienie Jezusa, a śpiewy 
odbywają się bez instrumentów. Jest 

to czas szczególnej refleksji i trwania 
na modlitwie przy Nim.

Wielki Piątek
Tego dnia w zadumie i skupie-
niu rozważa się mękę Pańską i nie 
udziela się żadnych sakramentów. 
Wyjątek stanowi sakrament na-
maszczenia chorych oraz sakrament 
spowiedzi. Nie odprawia się Mszy 
Świętej. Na obrzędy Wielkiego 
Piątku składają się: liturgia słowa 
(opis Męki Pańskiej wg Św. Jana), 
uroczysta modlitwa powszechna, 
adoracja krzyża, a także Komunia 
Święta. Zwieńczeniem uroczystości 
wielkopiątkowych jest przeniesienie 
Eucharystii do Bożego Grobu i ad-
oracja. 

Wielka Sobota
Liturgia Wielkiej Soboty dotyczy 
całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu 
wyciszenia i modlitwy, kiedy ado-
rujemy Jezusa złożonego w grobie, 
gdy już zapadnie zmrok, Kościół 
gromadzi się na świętych obrzę-
dach. Wcześniej jednak tradycyjnie 
święcimy pokarmy. Przez cały dzień 
nie odprawia się Mszy Świętej - 
sprawowana jest jedynie Liturgia 
Godzin. Późnym wieczorem roz-
poczyna się świętowanie Wielkiej 
Nocy poprzez najuroczystszą litur-
gię całego roku - Wigilię Paschalną.
Liturgia tej nocy ma cztery części: 
obrzęd światła , liturgię słowa , li-
turgię chrzcielną oraz liturgię eu-
charystyczną.

Jako chrześcijanie mamy obowią-
zek pamiętać o głębokiej wymowie 
Triduum Paschalnego oraz jego 
ogromnym znaczeniu.

W sercu Częstochowy - na Jasnej 
Górze - Triduum Paschalne 
obchodzone jest w następujący 
sposób:
17.04. – Wielki Czwartek
9.00 - Liturgia Godzin (Bazylika)
16.00 – Różaniec (Kaplica Matki 
Bożej)
19.00 - Msza św. Wieczerzy Pań-
skiej z obrzędem obmycia nóg 
i przeniesieniem Najświętszego Sa-
kramentu do Ołtarza Wystawienia 
(Bazylika)
do 22.00 - Adoracja przy Ołtarzu 
Wystawienia, czyli ciemnicy
Komunia udzielana jest przez cały 
dzień. Spowiedź od godz. 6.15 do 
18.00
18.04. – Wielki Piątek
6.00 - Odsłonięcie Cudownego 
Obrazu
9.00 – Liturgia Godzin (Bazylika)
14.00 - Droga Krzyżowa Często-
chowy - przewodniczy abp Wacław 
Depo (Wały jasnogórskie)
16.00 – Różaniec (Ołtarz Wysta-
wienia)
18.00 – Gorzkie Żale z ostatnią na-
uką pasyjną (Bazylika)
19.00 - Liturgia Męki Pańskiej 
z adoracją krzyża (Bazylika)
Adoracja przy Grobie Pańskim 
w Kaplicy Matki Bożej będzie trwa-

ła przez całą noc 
Komunia św. będzie udzielana tylko 
podczas Liturgii Wieczornej. Spo-
wiedź od godz. 6.15 do 18.00 
19.04. – Wielka Sobota
od 7.00 - przez cały dzień – poświę-
cenie pokarmów w bazylice
9.00 - Liturgia Godzin (Bazylika)
16.00 - Różaniec (Kaplica Matki 
Bożej)
18.00 - Wieczysta Nowenna do 
Matki Bożej Jasnogórskiej (Kaplica 
Matki Bożej)
19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej 
(Bazylika – zaśpiewa Jasnogórski 
Chór Mieszany)
Liturgia rozpocznie się obrzędem 
poświęcenia ognia na dziedzińcu 
przed Bazyliką. Później nastąpi od-
nowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
– ojcowie paulini proszą o przynie-
sienie świec.
Adoracja przy Grobie potrwa do 
godz. 22.00. Komunia św. będzie 
rozdzielania tylko w czasie wie-
czornej Liturgii. Spowiedź od godz. 
6.15 do 18.00.
20.04. – Niedziela Zmartwychwsta-
nia Pańskiego
6.00 - Procesja rezurekcyjna na Wa-
łach jasnogórskich, Msza św. rezu-
rekcyjna - przewodniczy bp Antoni 
Długosz
11.00 - Suma Wielkanocna - prze-
wodniczy abp Wacław Depo (Bazy-
lika)
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reklama
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wielkanoc
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Zapraszamy na świąteczne zakupy

Częstochowa
   ul. Brzozowa 2/8
www.jagiellonczycy.pl

Godziny otwarcia:

pn.- pt. 7:00 - 19:00
     sob. 7:00 - 15:00

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkiejnocy. 
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 

smacznej święconki i mokrego poniedziałku 
życzy Zarząd Centrum Handlowego Jagiellończycy

wielkanoc
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Można się w nim zakochać!
auto

Redakcja naszej gazety 
miała okazję się o tym 
przekonać podczas 
testów, które odbyła 
w minionym tygodniu

Choć przed testem zapew-
niano nas, że zakochamy 
się w tym samochodzie, 

podchodziliśmy do tego z dystan-
sem. Jednak już po krótkiej jeździe 
okazało się, że zapewniania dealera, 
były w pełni uzasadnione.

Krok w przyszłość
Trzecia generacja japońskiego 
przedstawiciela klasy D Premium 
nie jest tylko drobnym liftingiem. 
To zdecydowanie krok milowy dla 
tego modelu.  Lexus IS 300 to ab-
solutnie fantastyczna, zawstydzająca 
wszystkie auta wokół, limuzyna.
8 lat rwała produkcja Lexusa IS 
drugiej generacji. Jedno jest pewne 
– w rzeczywistości ten samochód 
wygląda o niebo lepiej niż na fotach! 
Przyznajemy, że jest w pewnym 
sensie kosmiczny, ale jakoś w „realu” 
to wszystko razem do siebie pasuje 
i zniewala wyglądem. Jeżeli więc 
chodzi o design –  lexus nas „kupił”.

Klasa i elegancja
Kto miał okazję poznać poprzednią 
generację IS’a, ten z miejsca zauwa-
ży, jak wiele się zmieniło. Na lepsze 
bez wątpienia.  Obecnie miejsce pra-
cy kierowcy przypomina bardziej to, 
które znamy  z super-sportowych 
modeli. Genialna, mięsista, skórzana 
kierownica, futurystyczne wskaźniki 
z ciekłokrystalicznym, kolorowym 
wyświetlaczem (ale z mechanicznie 
przesuwanymi zegarami), impo-
nującej wielkości ekran komputera 
pokładowego, czy dotykowo stero-
wana automatyczna, dwustrefowa 
klimatyzacja. Do tego wysoko po-
prowadzony tunel środkowy i dobrze 
trzymające, nisko osadzone i bardzo 
wygodne fotele. Przy lewarku auto-
matycznej, bezstopniowej skrzyni 
biegów znalazło się specjalne pokrę-
tło, pozwalające sterować trybami 

pracy auta. Wszystko to sprawia, że 
czujesz się jak dowódca statku ko-
smicznego. Takiego z dziecięcych 
marzeń, pełnego elektroniki, baje-
rów i niemal bezgłośnie, przemie-
rzającego kosmiczną przestrzeń.
Porównując kabinę nowego IS’a z tą 
z poprzedniego modelu to przeskok 
o klasę i kropka!

Hybryda górą
Na tunelu środkowym umieszczono 
pokrętło, pozwalające sterować pa-
rametrami jazdy. I chyba nieprzy-
padkowo kierowca może włączyć 
tryb Sport +, uśpić wszystkie syste-
my bezpieczeństwa i zmieniać biegi 
łopatkami przy kierownicy. Wer-
sja testowana to benzyna 2,5l, 223 

KM,  Hybryda w wersji Elegance. 
Ceny Hybrydy rozpoczynają się od 
139 tysięcy.
Nie sposób pominąć bajeru  w po-
staci specjalnego systemu, generu-
jącego w kabinie sztuczny dźwięk 
V8-ki wraz ze strzałami w tłumik.
Co ważne okazuje się, że hybry-
da nie musi się już kojarzyć z małą 
przestrzenią bagażową. Dzięki 
sprytnemu umieszczeniu akumula-
torów, IS Hybrid legitymuje się 450 
litrami pojemności bagażnika. To 
tylko o 30 litrów mniej niż w zwy-
kłej, spalinowej odmianie.
O wyposażeniu standardowym 
i opcjonalnym nie będziemy się 
rozpisywali. IS ma wszystko, czego 
do szczęścia nam potrzeba. Na bez-
pieczeństwie zaczynając, a na syste-
mie audio, firmowanym tradycyjnie 
przez Mark Levinson kończąc.

Małe spalanie, szybka jazda
Lexus, niczym wspomniany wcze-
śniej statek kosmiczny, porusza się 
po mieście niemal bezgłośnie, ko-
rzystając głównie z silnika elektrycz-
nego, a bardzo często bez patrzenia 
na wskazania komputera pokłado-
wego kierowcy trudno zorientować 
się, że układ przełączył się już na 
napęd spalinowy. To naprawdę robi 
wrażenie.
Średnie spalanie z całego testu (700 
kilometrów w proporcji 60 proc. 
miasto, 40 proc. trasa) wyniosło 6,7 
litra. To dla nas więcej niż zadowa-
lający wynik. 

Lexus IS 300 h to luksusowa, pre-
stiżowa, oszczędna i nowoczesna 
limuzyna, która ma świetnie wy-
glądać. Jeśli tylko jeździcie normal-
nie, bez zmuszania automatu do 

korzystania z najwyższych obrotów 
oraz oczywiście wyłączycie sztuczne 
dźwięki silnika, generowane przez 
komputer, jazda IS’em staje się 
wręcz kojąca.

 Lexus, niczym wspomniany wcześniej statek kosmiczny, porusza się po mieście niemal bezgłośnie, korzystając głównie z silnika elektrycznego.

IS ma wszystko, czego nam potrzeba do szczęścia.

Porównując kabinę nowego IS’a z tą z poprzedniego modelu to przeskok 
o klasę i kropka!

Testy przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości: 
LEXUS Katowice

Samochody tej marki można na stałe testować 
w częstochowskim salonie.

Toyota Częstochowa
Al. Wojska Polskiego 68/76 (przy DK1) 
tel. 34 367 51 51, www.lexus-katowice.pl

auto-moto
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PIĄTEK, 18.04
 7.45 ZUS dla Ciebie
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.08 Polityka przy kawie
 8.25 Jedynkowe Przedszkole (42)
 8.50 Okrasa łamie przepisy - magazyn kulinarny
 9.30 Wulkaniczna odyseja - Świątynia Feniksa 
 10.25 Galeria (156) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.25 Wójt roku - Wójt roku 2013 - fi nał
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Ryś. Pierwsze kroki drapieżnika. - serial
 13.30 Świat Józefa - fi lm dok.
 14.30 Moda na sukces (5966) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Klan (2575) - telenowela
 15.50 Sprawa dla reportera
 16.45 Metr od świętości - Samolot - cykl dok.
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.40 Disney! Cudowny świat!, USA 
 17.40 Odlot - baśń fi lmowa, USA
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Cud na Kostaryce - fi lm dok.
 20.55 Droga Krzyżowa - transmisja z Watykanu 
 23.00 Metr od świętości
 23.10 Spartakus, cz. 1 - dramat historyczny
 0.50 Opowieści z tysiąca i jednej nocy - Aladyn 

i Szeherezada (1) - serial, Włochy
 2.30 Gołda Tencer. Strażniczka przeszłości 
 2.45 Wybuchowa para - komedia sensacyjna

 6.05 M jak miłość (489) - serial
 7.00 M jak miłość (490) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1109) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (269) - Zamknięty roz-

dział - serial
 12.40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Słoń domowy 
 13.10 Tylko Ty! (11) - teleturniej
 13.50 Jan Paweł II - fi lm biografi czny, Polska, 

Włochy, USA, reż. John Kent Harrison
 16.05 Na sygnale (19) - serial
 16.30 Na sygnale (20) - serial
 17.00 Wielki Piatek w Mrągowie - relacja
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (16) - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1109) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1110) - serial
 20.40 Oszukana - dramat obyczajowy, USA, reż. 

Clint Eastwood, wyk. Angelina Jolie, Jef-
frey Donovan, Jason Butler Harner, John 
Malkovich

 23.10 Wyścig - fi lm przygodowy, USA, reż. Ren-
ny Harlin, wyk. Sylvester Stallone, Burt 
Reynolds, Stacy Edwards, Kip Pardue

 1.10 Plan doskonały - fi lm sensacyjny, USA, reż. 
Spike Lee, wyk. Denzel Washington, Clive 
Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe

 3.20 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Świat według Kiepskich
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Spadkobiercy - komediodramat, USA
 22.35 Spider - Man 3 - fi lm sci - fi , USA, 2007
 1.15 Śmiertelna pułapka - komedia kryminalna
 3.30 Tajemnice losu

7.20 Detektywi - program kryminalny 7.55 Dorad-
ca smaku 8.00 Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta praw-
da - program obyczajow 12.10 Rozmowy w  toku 
- talk show 13.10 Kryminalni - serial 14.15 Szpital 
- program obyczajowy 15.15 W - 11 Wydział Śledczy 
- serial 16.00 Rozmowy w toku - talk show 17.00 
Ukryta prawda - program obyczajowy 18.00 Szpi-
tal - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogo-
da 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 
Shrek II - komedia, USA 2004, reż. Andrew Adam-
son, Kelly Asbury, Conrad Vernon, wyk. Mike Myers, 
Eddie Murphy, Cameron Diaz, Julie Andrews 22.05 
Ostatni władca wiatru - fi lm przygodowy, USA 
2010, reż. M. Night Shyamalan, wyk. Noah Ringer, 
Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Shaun 
Toub 0.15 Kraj pod ostrzałem - fi lm sensacyjny

5.25 Misja Martyna - program podróżniczy 6.05 
We Dwoje - program rozrywkow 7.25 Męski Typ 
2: Jerzy Dziewulski 7.55 Ostry dyżur - serial 8.55 
Sąd rodzinny 9.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
10.55 Kobra. Oddział specjalny - serial 11.55 Mango 
Telezakupy 13.30 Sąd rodzinny 14.30 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 15.30 Na Wspólnej - serial 16.00 
Bananowy doktor II - serial 17.00 Zaklinaczka du-
chów - serial 18.00 Kobra. Oddział specjalny - se-
rial 19.00 Bananowy doktor II - serial 20.00 Miasto 
cienia - fi lm przygodowy, USA 2008, reż. Gil Kenan, 
wyk. Saoirse Ronan, Harry Treadaway, Bill Murray, 
Martin Landau, Mary Kay Place, Tim Robbins 22.05 
Tequila Sunrise - fi lm sensacyjny 0.25 The Following 
- serial 1.25 Gdzie są moje dzieci? - fi lm obyczajowy 
3.20 Druga strona medalu - talk show

6.00 Doktor Oz radzi 7.00 Daleko od noszy 7.35 
Szczenięce lata Toma i  Jerry’ego 8.05 Nowy Sco-
oby - Doo 9.00 Komisarz Rex 10.00 Nieposkro-
miona miłość 11.00 Otchłań namiętności 12.00 
Prawdziwe uczucie 13.00 Dekoratornia 13.30 Da-
leko od noszy 14.30 Galileo 16.30 Strażnik Teksa-
su 17.30 Komisarz Rex 18.30 Garfi eld Show 19.00 
Nowy Scooby - Doo 20.00 Barabasz - dramat hi-
storyczny, USA, Włochy, 2013, reż. Roger Young, 
wyk. Billy Zane, Cristina Capotondi 22.10 Egzorcy-
zmy Emily Rose - horror, USA, 2005, reż. Scott Der-
rickson, wyk. Laura Linney, Campbell Scott, Colm 
Feore, Jennifer Carpenter, Kenneth Welsh, Tom 
Wilkinson 0.45 Wybuch - fi lm akcji, Niemcy, RPA, 
USA, 2005, reż. Anthony Hickox, wyk. Eddie Grif-
fi n, Vinnie Jones 2.40 4MUSIC 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 TO JEST TEMAT 18.00 Serwis sportowy 
18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 PO PRZECINKU 18.45 INFOrmacje 19.10 
INFOrozmowa 19.25 Puls Polski - magazyn 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Forum 
20.43 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 
Kod dostępu - program publicystyczny 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Pano-
rama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje Info 23.20 Z dnia na 
dzień 23.55 Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem 0.30 Forum 

7.00 Telezakupy 8.30 Muzyczny budzik 8.50 Ekomisja 9.20 Bajkowa TVS 11.00
Mali podróżnicy 11.10 Mały koncert życzeń 12.15 Katastrofy w  przestworzach
13.15 Gdzie jesteś? 13.45 Podróże z żartem 14.50 Propozycje do Muzycznego Re-
laksu 15.05 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 15.30 Express Silesia 16.55 Sile-
sia Informacje - serwis informacyjny - fl esz 17.05 W klatce czasu 17.30 W oku mia-
sta 17.45 Silesia Informacje  18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis
informacyjny 20.30 Koncert życzeń 21.25 Muzyczne podróże 22.25 Piękna i ze-
msta 23.25 Katastrofy w przestworzach 0.30 Podróże z żartem 1.30 Emisja nocna

imieniny Bogusławy, Bogumiły

TVP 1 TVP 2

TVN

TVP INFO SILESIA

POLSAT

TV 4TVN 7

NIEDZIELA, 20.04
5.25 Bulionerzy (13 - 14) - Tygrys - serial
6.20 My Wy Oni - magazyn
6.45 Połączył nas Papież
7.40 Budzimy do życia - koncert Fundacji Akogo?
8.40 Ziarno - magazyn
9.20 Papieskie Okno. Franciszkańska 3

10.10 Msza Zmartwychwstania Pańskiego 
- oraz błogosławieństwo URBI et ORBI

12.20 Droga do Brazylii - magazyn piłkarski
13.00 Rodzina niedźwiedzi polarnych i ja, cz. 3
14.00 Sanctus - Artyści Janowi Pawłowi II w hoł-

dzie - koncert
15.00 Opowieści z tysiąca i jednej nocy - Aladyn 

i Szeherezada (1) - serial
16.45 Metr od świętości - Golgota - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Komisarz Alex (60) - Gra pozorów - serial
18.20 Jaka to melodia?
18.55 Słodkie życie - Prawdziwy wzór - sitcom
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Ranczo (99) - Los pogorzelca - serial
21.25 Nietykalni - komediodramat, Francja
23.20 Metr od świętości
23.30 Strażnicy skarbu - fi lm przygodowy

1.15 Wino truskawkowe - komediodramat
3.15 Spartakus, cz. 2 - dramat historyczny
4.50 Zakończenie dnia

 7.00 Księżniczka na ziarnku grochu - baśń 
 8.35 Mały koala w wielkim mieście - fi lm dok.
 9.40 Panowie, dbajcie o żony - komedia
 11.20 Makłowicz w podróży - Polska Wielkanoc 

na Kaszubach - magazyn kulinarny
 11.55 Księga dżungli - fi lm przygodowy, USA
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Nawiedzony dwór - komedia, USA
 16.20 Na dobre i na złe (555) - W biegu - serial
 17.15 Kabaret Hrabi - Co jest śmieszne - pro-

gram rozrywkowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.40 Pan Wołodyjowski, cz. I - fi lm historycz-

ny, reż. Jerzy Hoff man, wyk. Magdalena 
Zawadzka, Tadeusz Łomnicki, Mieczy-
sław Pawlikowski, Hanka Bielicka, Barbara 
Brylska, Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel 
Olbrychski, Marek Perepeczko, Mariusz 
Dmochowski

 20.10 Marzenia Marcina Dańca - XVI 
  - program rozrywkowy
 21.10 Książę Persji. Piaski czasu - fi lm przygodo-

wy, USA 
 23.15 Bez twarzy - thriller, USA, reż. John Woo, 

wyk. John Travolta, Nicolas Cage, Joan Al-
len, Gina Gershon, Dominique Swain

 1.40 Sekcja 8 - fi lm sensacyjny, USA, Niemcy 
 3.30 Pan Wołodyjowski - fi lm historyczny, Pol-

ska, reż. Jerzy Hoff man
 6.15 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Co nowego u Scooby’ego?
 8.15 Turbo
 8.45 Małpy w kosmosie - fi lm anim.
 10.15 Pan Popper i jego pingwiny - fi lm USA
 12.30 Super Tata - komedia, USA, 1999, reż. 

Dennis Dugan, wyk. Adam Sandler, Joey 
Lauren Adams, Jon Stewart, Cole Spro-
use, Dylan Sprouse 

 14.15 TOP CHEF
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Zło-
dziej pioruna - fi lm przygodowy, USA

 22.30 Kości - serial
 23.30 Snajper 3 - fi lm sensacyjny, USA, 2004,
 1.20 Świat według Bundych

7.45 Maja w  ogrodzie 8.15 Akademia ogrodnika 
8.20 Prawo Agaty - serial obyczajowy 9.15 X Factor 
- program rozrywkowy 11.05 Kamień życzeń - fi lm 
familijny 12.55 Kopalnie króla Salomona - fi lm przy-
godowy 14.55 Ostatni władca wiatru - fi lm przygo-
dowy, USA 2010, reż. M. Night Shyamalan, wyk. 
Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rath-
bone 17.00 Shrek II - komedia, USA 2004, reż. An-
drew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, wyk. 
Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Julie An-
drews, Antonio Banderas, John Cleese 19.00 Fakty, 
Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwen-
cyjny 20.00 Lekarze - serial obyczajowy 21.00 Pro-
ject Runway 22.00 Red Eye - fi lm sensacyjny 23.45 
Uwierz w  ducha - fi lm sensacyjny 2.15 Uwaga! 
- program interwencyjny 

4.55 Szymon Majewski Show 7.00 Mango - Tele-
zakupy 9.05 Dwóch i pół - serial 9.40 Looney Tu-
nes. Znowu w  akcji - komedia 11.40 Dwaj bracia 
- fi lm przygodowy 13.50 Miasto cienia - fi lm przy-
godowy 15.50 Akademia policyjna IV. Patrol oby-
watelski - komedia, USA 1987, reż. Jim Drake, wyk. 
Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Sharon 
Stone 17.40 Appaloosa - western, USA 2008, reż. 
Ed Harris, wyk. Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée 
Zellweger, Jeremy Irons, Timothy Spall, Lance Hen-
riksen 20.00 Dowód życia - fi lm sensacyjny, USA 
2000, reż. Taylor Hackford, wyk. Meg Ryan, Russell 
Crowe, David Morse 22.45 Revolution - serial S - F 
23.45 Push - fi lm sensacyjny, USA, Kanada 2009, 
reż. Paul McGuigan 2.05 Co mi zrobisz, jak mnie 
złapiesz - komedia 4.10 Koniec programu

6.00 Czarodziejki 6.55 Przygody Merlina 7.55 
Przygody Merlina 8.55 Kumple - fi lm familijny 
11.00 Galileo 13.00 Barabasz - fi lm fabularny USA, 
Włochy, 2013, reż. Roger Young, wyk. Billy Zane, 
Cristina Capotondi 15.20 Czarnobrody, cz. 1 - fi lm 
przygodowy, USA, 2005 17.15 Goście w  Amery-
ce - komedia, Francja, USA, 2001 19.00 Galileo 
20.00 Zakazane królestwo - fi lm fantasy, USA/
Chiny, 2008, reż. Rob Minkoff , wyk. Jackie Chan, 
Jet Li, Michael Angarano, Morgan Benoit 22.15 Puls 
- horror, USA, 2006 0.10 Halloween - horror, USA, 
1978, reż. John Carpenter, wyk. Donald Pleasence, 
Jamie Lee Curtis, Tony Moran 2.10 CSI. Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 3.10 Dekoratornia 3.40 In-
tegracja 4.00 4MUSIC 5.00 mała Czarna 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15 Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski 
- magazyn 18.00 Reguły gry - magazyn 18.30 Sąsiedzi 18.55 INFOrmacje 19.15 
Serwis sportowy 19.20 Pogoda 19.25 Pożyteczni.pl 19.57 Dziś wieczorem 20.12 
Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 
21.10 Pogoda 21.15 INFO Newsroom 21.39 Studio LOTTO 21.48 Pogoda 21.51 
Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje Info 
23.20 Z dnia na dzień 23.55 Sportowa niedziela 0.20 Woronicza 17 

7.20 Ogród od A  do Z  7.40 Muzyczny budzik 8.05 Bajkowa TVS 10.05 Ma-
li podróżnicy 10.15 Muzyczny Relaks 11.05 Propozycje do Muzycznego Relak-
su 11.20 Wiecznie młodzi 11.50 Muzyczne podróże 12.50 Piękna i zemsta 13.45 
Czy to prawda? - Całun turyński 15.00 Weekend z gwiazdą 15.35 Gdzie jesteś? 
16.10 Koncert życzeń 17.10 Śląskie od kuchni 17.45 Silesia Informacje - serwis in-
formacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 
20.25 Koncert Mirosława Jędrowskiego 22.55 Koncert życzeń 23.55 Weekend 
z gwiazdą 0.35 Człowiek bestia - western 2.00 Emisja nocna 

imieniny Czesława, Agnieszki

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN

POLSAT
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SOBOTA, 19.04
5.15 Matki, żony i kochanki (7) - serial
6.15 Program katolicki
6.45 Pełnosprawni (50) - magazyn
7.00 Las bliżej nas - magazyn
7.25 Rok w ogrodzie
7.45 Dzień dobry w sobotę
8.10 Naszaarmia.pl - magazyn
8.40 Magazyn Ligi Mistrzów
9.20 Nadzieja dla tygrysów - fi lm dok.

10.20 Nasz Profesor Papieżem - fi lm dok.
11.20 Panda - fi lm przygodowy, Chiny
12.55 Okrasa łamie przepisy 
13.30 Słodkie życie - Wolna chata - sitcom
14.00 Budzimy do życia - koncert Fundacji Akogo?
15.05 Leśny wojownik - fi lm przygodowy, USA
16.45 Metr od świętości - Synu żyjemy 
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz (141) - Wypadek - serial
18.30 Ranczo (98) - Zbrodnia to niesłychana, 

pani zabija pana - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Orędzie na Wielkanoc
20.35 Komisarz Alex (60) - Gra pozorów - serial
21.30 Wybuchowa para - komedia sensacyjna
23.20 Metr od świętości
23.35 Spartakus, cz. 2 - dramat historyczny

1.10 Opowieści z tysiąca i jednej nocy - Aladyn 
i Szeherezada (2) - serial

3.00 Spartakus, cz. 1 - dramat historyczny
4.30 Zakończenie dnia

 6.10 Tajemnice Grobu Bożego - fi lm dok.
 7.05 M jak miłość (1056) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Największe wpadki Steve’a - fi lm dok.
 11.45 Barwy szczęścia (1008 - 1010) - serial
 13.20 Polacy w Rzymie i Watykanie - cykl dok.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (90) - To miłość - serial
 15.10 Rodzinka.pl (91) - Kobiety górą - serial
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Wyjście awaryjne - komedia, Polska, reż. 

Roman Załuski, wyk. Bożena Dykiel, Jerzy 
Michotek, Andrzej Golejewski, Zbigniew 
Buczkowski, Krzysztof Kowalewski, Fer-
dynand Matysik, Bolesław Płotnicki, An-
drzej Bielski

 17.25 Na sygnale (14) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland IV seria - Bitwa
 22.10 Plan doskonały - fi lm sensacyjny, USA, reż. 

Spike Lee, wyk. Denzel Washington, Clive 
Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe

 0.30 Włodek Pawlik Trio „Anhelli”
 1.40 Oszukana - dramat obyczajowy, USA, reż. 

Clint Eastwood, wyk. Angelina Jolie, Jef-
frey Donovan, Jason Butler Harner, John 
Malkovich

 4.00 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.45 Co nowego u Scooby’ego?
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Małpy w kosmosie - fi lm anim.
 12.30 Spider - Man 3 - fi lm sci - fi , USA, 2007
 15.25 Super Tata - komedia, USA, 1999
 17.15 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Pan Popper i jego pingwiny - komedia, 
USA, 2011, reż. Mark Waters, wyk. Angela 
Lansbury, Carla Gugino, Jim Carrey, Ma-
deline Carroll, Ophelia Lovibond 

 22.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.05 Red: Werewolf Hunter - horror, USA
 2.00 Dziewczyny z fortuną
 3.15 Tajemnice losuz

7.55 Efekt domina - program 8.30 Dzień dobry 
TVN 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 12.50 
Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 
13.50 Project Runway 14.50 Lekarze - serial oby-
czajowy 15.55 Surowi rodzice - reality show 16.55 
Bitwa o dom 18.00 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 X 
Factor - program rozrywkowy 21.50 Uwierz w du-
cha - fi lm sensacyjny, USA 1990, reż. Jerry Zucker, 
wyk. Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Gold-
berg, Tony Goldwyn, Stanley Lawrence 0.20 Łow-
ca snów - horror, USA, Kanada 2003, reż. Lawrence 
Kasdan, wyk. Morgan Freeman, Thomas Jane, Ja-
son Lee, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Si-
zemore, Donnie Wahlberg 

5.45 Szymon Majewski Show 6.50 Mango - Tele-
zakupy 8.55 Dwóch i pół - serial 9.30 Zaklinaczka 
duchów - serial 10.35 Czterej pancerni i pies - se-
rial 11.50 Quo Vadis - melodramat, USA 1951, reż. 
Mervyn Le Roy, wyk. Robert Taylor, Deborah Kerr, 
Peter Ustinov, Leo Genn, Patricia Laff an, Finlay Cur-
rie 15.20 Usta Usta - serial obyczajowy 16.25 Ba-
nanowy doktor II - serial 18.25 Revolution - serial 
S - F 19.30 Akademia policyjna IV. Patrol obywatel-
ski - komedia, USA 1987, reż. Jim Drake, wyk. Ste-
ve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael 
Winslow, Sharon Stone, George Gaynes 21.15 Pta-
szek na uwięzi - fi lm sensacyjny, USA 1990, reż. 
John Badham, wyk. Mel Gibson, Goldie Hawn, Da-
vid Carradine, Bill Duke 23.35 Eurotrip - komedia 
1.30 Appaloosa - western

5.45 Czarodziejki 6.35 Mistrz kuchni: Gordon Ram-
say 7.35 Ludzkość: Historia nas wszystkich 8.35 FX 
2 - fi lm akcji, USA, 1991, reż. Richard Franklin 10.50 
Galileo 11.50 Przygody Merlina 13.50 Jurajscy wo-
jownicy 14.50 Jeźdźcy z zaginionego miasta - fi lm 
przygodowy, Niemcy 16.55 Zathura: Kosmiczna 
przygoda - fi lm familijny USA, 2005, reż. Jon Favre-
au, wyk. Jonah Bobo, Dax Shepard, Derek Mears, 
Josh Hutcherson, Kristen Stewart, Tim Robbins, John 
Alexander 19.00 Galileo 20.00 Dzień, w którym zie-
mia zamarła - fi lm katastrofi czny, USA 22.00 Rekin 
widmo - horror, USA 2013 23.50 Drive - dramat kry-
minalny, USA, 2011, reż. Nicolas Winding, wyk. Ryan 
Gosling, Albert Brooks, Bryan Cranston, Christina 
Hendricks, Mulligan Carey, Oscar Isaac, Ron Perlman 
2.00 STOP Drogówka 3.00 4MUSIC 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.05 Serwis Info 17.15 Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00 
Debata po europejsku 18.30 Kapitalny program - magazyn ekonomiczny 18.55 IN-
FOrmacje 19.15 Serwis sportowy 19.25 Równo - ważni - magazyn 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info 
weekend 21.10 Pogoda 21.15 Prawdę mówiąc - (101) - magazyn 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje 
Info 23.20 Z dnia na dzień 23.55 Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem 

7.30 Mali odkrywcy 7.40 Muzyczny budzik 8.05 Bajkowa TVS 9.55 Mały kon-
cert życzeń 11.00 Ogród od A  do Z  11.15 Weekend z  gwiazdą 11.55 Podróże 
z żartem 12.55 Aż nastanie świt - western 14.20 Katastrofy w przestworzach 
15.30 Gdzie wtedy byłeś? 16.05 Koncert życzeń 17.15 Kuchnia po śląsku 17.45 
Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Infor-
macje - serwis informacyjny 20.30 Film fabularny 22.05 Wiecznie młodzi 22.30 
Katastrofy w przestworzach - serial dokumentalny 23.30 Weekend z gwiazdą 
0.15 Aż nastanie świt - wetsern 2.00 Emisja nocna 

imieniny Adolfa, Tymona

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN TV 4TVN 7

HITY TYGODNIA
Oszukana
TVP 2, piątek, godz. 20.40 
Rok 1928, Los Angeles. Samotna matka Christine Collins (Angelina 
Jolie) wychowuje dziewięcioletniego syna Waltera. Pewnego dnia 
wychodzi do pracy, zastępując koleżankę. Kiedy wraca do domu, nie 
zastaje tam syna. Po przeszukaniu okolicy postanawia zgłosić zagi-
nięcie, jednak policja zajmuje się sprawą dopiero następnego dnia, 
przekonując matkę, że syn na pewno wróci sam. Po kilku miesią-
cach policja wreszcie odnajduje Waltera. Przy blasku reporterskich 
fleszy syn zostaje zwrócony matce. Jednak ta nie rozpoznaje w nim 
swojego dziecka. Kapitan J.J. Jones (Jeffrey Donovan) próbuje jej wmówić, że się myli, a zmiany chłopca powstały 
wskutek ciężkich przeżyć. Christine jest jednak pewna, że to nie jej syn, co potwierdza stomatolog chłopca i na-
uczycielka ze szkoły. Wielebny Briegle (John Malkovich) postanawia jej pomóc i przeciwstawić się skorumpowanej 
policji. Kapitan, nie mogąc pozbyć się kobiety, umieszcza ją w zakładzie psychiatrycznym...

Wybuchowa para
TVP 1, sobota, godz. 21.30 
Niezdarna June Havens (Cameron Diaz) spotyka na lotnisku przy-
stojnego Roya Millera (Tom Cruise), który tak jak ona leci do Bosto-
nu. Pomimo trudności z dostaniem się na pokład, kobieta ostatecz-
nie zajmuje miejsce w samolocie. Okazuje się, że statek powietrzny 
jest podejrzanie pusty. Nowi znajomi jednak nie przejmują się tym 
i  rozmawiają o  marzeniach na przyszłość. W  pewnym momencie 
June na krótką chwilę opuszcza towarzysza podróży. Wtedy też Roy 
zostaje zaatakowany przez pasażerów i załogę, których eliminuje. 
Zszokowana June dowiaduje się, że mężczyzna jest tajnym agen-
tem, a ona została uznana za jego współpracowniczkę. Od tej pory jej życie zupełnie się zmienia. Havens dostaje 
się w sam środek walki o niezwykłą, niewyczerpującą się baterię, którą stworzył geniusz Simon Feck (Paul Dano). 
Okazuje się, że jest ona celem m.in. hiszpańskiego handlarza bronią, Antonio (Jordi Molla), który współpracuje 
z agentem Fitzgeraldem (Peter Sarsgaard).

Plan doskonały
TVP 2, sobota, godz. 22.10 
Do świetnie chronionego oddziału banku przy Wall Street wcho-
dzi grupa ludzi w  roboczych strojach malarzy. Wyciągają broń, 
terroryzując klientów i pracowników placówki. Nie uciekają jed-
nak w pośpiechu ze zrabowaną gotówką - każą zakładnikom wło-
żyć identyczne ubrania robocze. Budynek zostaje otoczony kordo-
nami policji. Na miejsce przyjeżdżają kapitan John Darius (Willem 
Dafoe) oraz detektywi Keith Frazier (Denzel Washington) i  Bill 
Mitchell (Chiwetel Ejiofor). Mają oni nawiązać kontakt z  przywódcą bandytów i  doprowadzić do uwolnienia 
przetrzymywanych. Pertraktacje okazują się bezskuteczne. Przestępcy stawiają trudne wymagania i  wydaje 
się, że wcale nie zależy im na szybkim zakończeniu sprawy. Zgadzają się jednak na rozmowę z Madeleine White 
(Jodie Foster) - pewną siebie specjalistką od nierozwiązywalnych przypadków.

6.00 Rodzinny ogród 6.30 Złotopolscy - telenowela 7.00 Oggy i karaluchy - serial 
7.30 Fineasz i Ferb - serial 7.55 SpongeBob Kanciastoporty - serial 8.20 Fineasz i Ferb 
- serial 9.00 Mysi agenci - fi lm familijny 10.55 Czarodzieje z Waverly Place - fi lm fa-
milijny 13.00 Ogniem i mieczem - fi lm przygodowy, 16.50 Inspektor Gadżet - fi lm 
familijny 18.25 SpongeBob Kanciastoporty - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 
- serial 20.00 Zaginiony Świat: Jurassic Park - fi lm przygodowy 22.50 Constantine 
- thriller, USA, Niemcy 2005, reż. Francis Lawrence 1.25 Dzieci kukurydzy 6: Powrót 
Isaaca - horror, 1999 3.00 JRG w akcji 3.25 Dyżur 3.50 JRG w akcji 

PULS
5.55 Złotopolscy - telenowela 6.55 Oggy i karaluchy - serial 7.25 Flintstonowie - se-
rial 7.50 SpongeBob Kanciastoporty - serial 8.10 Flintstonowie - serial 8.50 Detek-
tyw w habicie - serial 10.00 Gwiezdne wrota - serial 11.00 Gliniarz i prokurator - se-
rial 11.55 Niania - serial 12.25 Zbuntowany anioł - telenowela 14.20 Kobieta w lustrze 
- telenowela 15.15 Niania - serial 15.45 13 Posterunek 2 - serial 17.00 Gwiezdne wrota 
- serial 18.00 Nowe przygody rodziny Addamsów - serial 18.25 SpongeBob Kancia-
stoporty - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Pacyfi kator - komedia, 
22.00 Doomsday - fi lm akcj 0.30 Hotel śmierci - horror, 2.15 Kręcimy z gwiazdami

PULS

6.00 Dyżur 6.30 W blasku fl eszy 7.00 Taki jest świat 8.00 Rodzinny ogród 8.30 Uwie-
rzyć w magię - serial dok. 9.00 Flintstonowie - serial 10.00 Fineasz i Ferb - serial 12.00 
Asterix kontra Cezar - fi lm anim. 13.45 Dziewczynka z zapałkami - baśń 17.05 Arrow 
- serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Żądza śmierci - fi lm akcji 22.00 
Krwawy ring - fi lm akcji, USA 2008, reż. Bradford May, wyk. Johnny Messner, Stacy 
Keach, Charlotte Ross 23.40 Piątek trzynastego III - horror, USA 1982, reż. Steve Mi-
ner, wyk. Dana Kimmell, Richard Brooker, Tracie Savage 1.55 Taki jest świat 2.45 Kręci-
my z gwiazdami 3.30 Dyżur 3.55 Z archiwum policji 4.20 Menu na miarę

PULS
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PONIEDZIAŁEK, 21.04
 6.05 Liturgia Wielkanocna w Kościele Grekoka-

tolickim 
 7.40 Karol - fi lm animowany
 9.05 Sanctus - Artyści Janowi Pawłowi II w hoł-

dzie - koncert
 10.05 Księga mistrzów - baśń fi lmowa, Rosja
 12.00 Regina Coeli
 12.20 Jan XXIII
 13.20 Jaka to melodia?
 13.55 Lwy na plan! - fi lm dok.
 15.00 Opowieści z tysiąca i jednej nocy - Aladyn 

i Szeherezada (2) - serial
 16.45 Metr od świętości - Kremówki 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ranczo (99) - Los pogorzelca - serial
 18.30 Urodzinki - Wielkanocna podróż - teleturniej
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 Karol. Papież, który pozostał człowiekiem 

- fi lm fabularny, Włochy, reż. Giacomo 
Battiato, wyk. Piotr Adamczyk, Dariusz 
Kwaśnik, Michele Placido, Alberto Cracco, 
Daniela Giordano, Alkis Zanis, Carlos Ka-
niowsky, Fabrice Scott, Małgorzata Bela, 
Lech Mackiewicz

 22.55 Metr od świętości
 23.05 Trick - fi lm sensacyjny, Polska
 0.55 Nietykalni - komediodramat, Francja, reż. 

Olivier Nakache, Eric Toledano, wyk. Fran-
cois Cluzet, Audrey Fleurot, Omar Sy

 2.50 Strażnicy skarbu - fi lm przygodowy
 4.35 Zakończenie dnia

 6.20 Aksamitny królik - baśń fi lmowa
 7.50 Chrystus zmartwychwstał - relacja
 8.50 The Voice of Poland IV seria - Bitwa
 10.25 The Voice of Poland
 10.30 W ukrytej kamerze - komedia familijna
 12.15 Gwiazdy w południe - Wyjście awaryjne 

- komedia, Polska, reż. Roman Załuski
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (92) - serial
 15.20 Mistrz kierownicy ucieka 2 - fi lm akcji
 17.00 Marzenia Marcina Dańca - XVI - program 

rozrywkowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.40 Pan Wołodyjowski, cz. II - fi lm historyczny, 

Polska, reż. Jerzy Hoff man, wyk. Tadeusz 
Łomnicki, Magdalena Zawadzka, Mie-
czysław Pawlikowski, Jan Nowicki, Daniel 
Olbrychski, Mariusz Dmochowski, Marek 
Perepeczko, Irena Karel

 20.05 Barwy szczęścia (1111) - serial
 20.45 Superpaka czyli Kabareton 30 - lecia 
 22.50 Sekcja 8 - fi lm sensacyjny, USA, Niemcy, 

reż. John McTiernan, wyk. John Travolta, 
Connie Nielsen, Samuel L. Jackson

 0.40 Mrzonka - komedia, USA, reż. John C. 
Walsh, wyk. Martin Donovan, Marie Lo-
uise Parker, Kevin Carrol

 2.20 Mistrz kierownicy ucieka 2 - fi lm akcji, USA
 4.05 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.50 Wyspa dinozaura 2 - fi lm anim.
 9.40 Janosik - fi lm przygodowy, Polska, 1974
 12.30 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Zło-

dziej pioruna - fi lm USA, 2010,
 14.55 Rzeczpospolita Babska - komedia oby-

czajowa, Polska, 1969
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 MEGA HIT - Sztos 2 - komedia sensacyj-
na, Polska, 2012, reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Bogusław Linda, Borys Szyc, Cezary 
Pazura, Edward Linde, Jan Nowicki

 22.15 Kolekcjoner kości - thriller sensacyjny
 0.50 Zemsta kobiety w średnim wieku - dra-

mat obyczajowy, USA, 2004
 2.50 Tajemnice losu

7.05 Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń 
- fi lm komedia, Niemcy, USA 9.15 Allan Quaterma-
in i zaginione miasto złota - fi lm przygodowy, USA 
1987 11.30 Wpuszczony w  kanał - komedia, USA, 
Wielka Brytania 2006 13.10 Historia Kopciuszka 
- komedia, USA 15.10 Miś Yogi - fi lm familijny, USA, 
Nowa Zelandia 2010, reż. Eric Brevig 16.50 Jestem 
na tak - komedia 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 
Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Super 8 
- fi lm przygodowy, USA 2011, reż. J.J. Abrams, wyk. 
Joel Courtney, Elle Fanning, Amanda Michalka, Ky-
le Chandler 22.20 Medium - fi lm obyczajowy, USA 
2010, reż. Clint Eastwood, wyk. Matt Damon, Cecile 
De France, Jay Mohr, Bryce Dallas Howard, Thierry 
Neuvic, Marthe Keller 1.00 Jestem na tak - komedia 
3.10 Kuba Wojewódzki - talk show 

8.20 Gwiazdka Laury i tajemniczy smok Nian - fi lm 
anim. 9.45 Nie kończąca się opowieść. Następny 
rozdział - fi lm familijny 11.35 Mrówka Z - fi lm anim. 
13.20 William i Kate - fi lm obyczajowy 15.10 Grey-
stoke. Legenda Tarzana władcy małp - fi lm przygo-
dowy 17.50 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz - ko-
media, Polska 1978, reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Krzysztof Kowalewski, Bronisław Pawlik, Stanisław 
Tym, Ewa Wiśniewska, Ewa Ziętek, Marek Bargie-
łowski 20.00 Ciekawy przypadek Benjamina Butto-
na - fi lm obyczajowy, USA 2008, reż. David Fincher-
David Fincher, wyk. Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia 
Ormond 23.30 Diagnoza zbrodni - fi lm sensacyjny, 
USA 1992, reż. Phil Joanou, wyk. Richard Gere, Kim 
Basinger, Uma Thurman, Eric Robert, Paul Guilfoyle, 
Keith David 2.00 Niesamowity jeździec - western

6.00 Doktor Oz radzi 7.00 Daleko od noszy 7.30 
Gra o  życie - dramat, USA, 1993, reż. Bruce Joel 
Rubin, wyk. Michael Keaton, Nicole Kidman 10.00 
Rekin i Lava - fi lm familijny 12.00 Hook - fi lm fa-
milijny, USA, 1991, reż. Steven Spielberg, wyk. Du-
stin Hoff man, Robin Williams, Julia Roberts, Bob 
Hoskins, Maggie Smith 14.55 Czarnobrody, cz. 2 
- fi lm przygodowy, USA, 2005 16.45 Zgadnij kto 
- komedia romantyczna, USA, 2005, reż. Kevin 
Rodney Sullivan, wyk. Bernie Mac, Hal Williams, Ju-
dith Scott, Ashton Kutcher, Zoe Saldana 19.00 Ga-
lileo 20.00 Wyspa strachu - thriller, USA, 2009, reż. 
David Twohy, wyk. Chris Hemsworth, Kiele San-
chez, Milla Jovovich, Steve Zahn, Timothy Olyphant 
22.15 Zabójca - fi lm sensacyjny, USA 2007 0.05 
CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00 Reportaż 
TVP INFO - reportaż 18.19 Po przecinku - rozmowa 18.35 Reportaż TVP INFO 
- reportaż 18.55 INFOrmacje 19.15 INFOrozmowa 19.30 Coś dla Ciebie - maga-
zyn 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.51 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Dyżurka 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje Info 
23.20 Z dnia na dzień 23.55 Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem 

7.20 Ogród od A do Z 7.40 Muzyczny budzik 8.05 Bajkowa TVS 10.05 Mali po-
dróżnicy 10.15 Muzyczny Relaks 11.05 Propozycje do Muzycznego Relaksu 11.20
Wiecznie młodzi 11.50 Muzyczne podróże 12.50 Piękna i  zemsta 13.45 Troja
- program popularnonaukowy 15.00 Weekend z  gwiazdą 15.35 Gdzie jesteś?
16.10 Koncert życzeń 17.10 Śląskie od kuchni 17.45 Silesia Informacje - serwis
informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny
20.25 Tygodniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów 22.20 Śląskie od kuchni 22.55
Koncert zyczeń 23.50 Weekend z gwiazdą 0.35 Emisja nocna 

imieniny Feliksa, Anzelma

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN TV 4TVN 7

ŚRODA, 23.04
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Co się wydarzyło na wyspie Pam?
 9.30 Człowiek i Orki - fi lm dok.
 10.30 Moda na sukces (5966) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Pielgrzym Miłości (3 - 4) - serial
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5968) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Klan (2576) - telenowela
 15.50 Drużyna A - Nadciąga Drużyna A - serial
 16.45 Metr od świętości - Favele - cykl dok.
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2577) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Piąty Stadion - Guziczek 
 20.25 Liga Mistrzów - LM 
 23.00 Liga Mistrzów - skróty
 23.40 Metr od świętości
 23.50 Chicago Fire
 0.45 Drużyna A - Nadciąga Drużyna A - serial
 1.45 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 2.40 Klan (2577) - telenowela
 3.10 Joanna - dramat
 5.05 Zakończenie dnia

 6.05 Żydowskie święta - Purim
 7.05 M jak miłość (492) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1112) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (271) - serial
 12.45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Wśród berberów 
 13.20 Jeden z dziesięciu (2) - teleturniej
 13.50 Jan Paweł II do rodaków - Czas próby pol-

skich sumień - reportaż
 14.30 Kabaret Ani Mru Mru - Urodzinowy strzał 

w dychę
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.55 M jak miłość (1058) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (68 - 69) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (4) - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1112 - 1113) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (556) - serial
 21.45 Porządna kobieta - komedia romantycz-

na, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, 
USA, Luksemburg, reż. Mike Barker, wyk. 
Scarlett Johansson, Helen Hunt, Tom Wil-
kinson, Stephen Campbell Moore

 23.30 Reporter Polski - magazyn
 0.05 Zagadki umysłu (9) - serial
 0.55 Jak Steve Jobs zmienił świat, Francja, reż. 

Betrand Deveaud, Antoine Robin
 1.55 Reporter Polski - magazyn
 2.40 Pogoda na piątek (19) - serial
 3.30 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Świat według Kiepskich
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.35 TOP CHEF

 22.00 Aniołki Charliego - komedia sensacyjna 
 0.00 Babcisynek - komedia, USA, 2006
 2.00 Tajemnice losu

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień 
dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 12.10 Rozmowy w toku - talk show 13.10 
Szpital - program obyczajowy 14.10 Kryminalni 
- serial 15.15 W  - 11 Wydział Śledczy - serial 16.00 
Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta praw-
da - program obyczajowy 18.00 Szpital - program 
obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej 
- serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Bitwa o  dom 22.30 Shaft - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2000, reż. John Singleton, wyk. Samuel L. 
Jackson, Vanessa Williams, Jeff rey Wright, Christian 
Bale, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Toni Collette, Ri-
chard Roundtree 0.30 Kuchenne rewolucje - pro-
gram kulinarno - rozrywkowy 

5.25 Misja Martyna - program podróżniczy 6.05 
We Dwoje - program rozrywkowy 7.25 Męski Typ 
2: Maciej Wisławski 7.55 Ostry dyżur - serial 8.55 
Sąd rodzinny 9.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
10.55 Kobra. Oddział specjalny - serial 11.55 Man-
go Telezakupy 13.30 Sąd rodzinny 14.30 Sędzia An-
na Maria Wesołowska 15.30 Na Wspólnej - serial 
16.00 Bananowy doktor II - serial 17.00 Zaklinacz-
ka duchów - serial 18.00 Kobra. Oddział specjal-
ny - serial 19.00 Bananowy doktor II - serial 20.00 
Wysłannik przyszłości - fi lm sensacyjny, USA 1997, 
reż. Kevin Costner, wyk. Kevin Costner, Will Patton, 
Larenz Tate, Olivia Williams, James Russo, Tom Pet-
ty 23.40 Dowody zbrodni - serial 0.45 Nacho Libre 
- komedia 2.40 Arkana magii 4.45 Druga strona 
medalu - talk show 5.15 Koniec programu 

6.00 Doktor Oz radzi 7.00 Daleko od noszy - se-
rial komediowy 7.35 Tom & Jerry Kids 3 8.05 Nowy 
Scooby - Doo 9.00 Galileo Extra 10.00 Nieposkro-
miona miłość - serial obyczajowy 11.00 Otchłań 
namiętności - serial obyczajowy 12.00 Prawdzi-
we uczucie - serial obyczajowy 13.00 Interwencja 
14.00 Daleko od noszy - serial komediowy 14.30 
Kłamczuch 15.30 Zamiana Żon 16.30 Strażnik Tek-
sasu - serial westernowy 17.30 Galileo Extra 18.30 
Garfi eld Show 19.00 Nowy Scooby - Doo - serial 
animowany 20.00 Zagubiona przyszłość - fi lm sci 
- fi  22:00 Egzorcyzmy Dorothy Mills - thriller, Fran-
cja, Irlandia, 2008 0.15 Interwencja 0.35 Interwen-
cja 0.55 Zbrodnie, które wstrząsnęły Polską - se-
rial dokumentalny 1.55 To był dzień 3.00 4MUSIC 
4.00 mała Czarna 5.00 4MUSIC 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis 
sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.45 
Przystanek Bruksela 19.30 Program ekumeniczny19.57 Dziś wieczorem 20.12 
Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Po-
goda 21.15 Twoja Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje Info 23.20 Z dnia na 
dzień 23.55 Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem 0.30 Minęła 20ta 

7.00 Telezakupy 8.30 Muzyczny budzik 8.55 Bajkowa TVS 11.00 Mali podróżni-
cy 11.10 Policjanci z Maastricht 12.15 Katastrofy w przestworzach 13.15 Gdzie je-
steś? 13.45 Muzyczne podróże 14.50 Propozycje do Muzycznego Relaksu 15.05
Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 15.30 Express Silesia 16.55 Silesia Infor-
macje - serwis informacyjny - fl esz 17.05 Biznes klasa 17.30 W oku miasta 17.45
Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informa-
cyjny 20.30 Policjanci z Maastricht 21.25 Gdzie jesteś? 21.55 Katastrofy w prze-
stworzach 23.00 Podróże z żartem 0.05 Dzieciak - western 1.15 Emisja nocna 

imieniny Jerzego, Wojciecha

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN

POLSAT

TV 4TVN 7

WTOREK, 22.04
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.14 Polityka przy kawie
8.35 Słownik polsko@polski 
9.10 Co czytać? - magazyn o książkach
9.30 Lwy na plan! - fi lm dok.

10.30 Moda na sukces (5965) - serial
11.00 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.35 Przepis dnia - magazyn
12.45 Pielgrzym Miłości (1 - 2) - serial
14.25 Moda na sukces (5967) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.50 Drużyna A - Koło fortuny - serial
16.45 Metr od świętości - Góralu… - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2576) - telenowela
18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
19.20 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Serial fabularny - Chicago Fire
21.20 Joanna - dramat, Polska, reż. Feliks Falk
23.15 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego 
23.50 Metr od świętości

0.00 Ekstradycja III (7) - serial
1.00 Drużyna A - Koło fortuny - serial
2.00 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
2.50 Notacje - Eugeniusz Mróz. Mój kolega Lo-

lek Wojtyła - cykl dok.
3.10 Klan (2576) - telenowela
3.35 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego

 6.00 Codzienna 2 m. 3 (55) - serial
 6.35 Wspomnienia radiowe - reportaż
 7.05 M jak miłość (491) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1111) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (270) - serial
 12.40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.15 Jeden z dziesięciu (1) - teleturniej
 13.50 Jan Paweł II do rodaków - Powroty do Oj-

czyzny - reportaż
 14.35 Kabaretowy Klub Dwójki
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.55 M jak miłość (1057) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (66 - 67) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (3) - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1111 - 1112) - serial
 20.45 M jak miłość (1058) - serial
 21.40 Kulisy serialu
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Jan Paweł II. Szukałem Was - serial dok.
 0.30 Współczesna rodzina (21) - Travels with 

Scout - serial
 1.00 Współczesna rodzina (22) - serial
 1.25 Wiadomości z drugiej ręki (1 - 2) - serial
 2.30 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.35 Jan Paweł II. Szukałem Was.
 5.10 Współczesna rodzina (21) - Travels with 

Scout - serial
 5.40 Współczesna rodzina (22) - Airport 2010 

- serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia

 21.40 Pozdrowienia z Paryża - komedia sensacyj-
na, USA, Francja, 2010, reż. Pierre Morel

 23.40 Pociąg do Darjeeling - komedia przygodowa
 1.40 Tajemnice losu

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień 
dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 12.10 Rozmowy w toku - talk show 13.10 
Szpital - program obyczajowy 14.10 Kryminalni 
- serial 15.15 W  - 11 Wydział Śledczy - serial 16.00 
Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta praw-
da - program obyczajowy 18.00 Szpital - program 
obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej 
- serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Prawo Agaty - serial obyczajowy 22.30 Kuba Wo-
jewódzki - talk show 23.30 Superwizjer - magazyn 
reporterów 1.05 Terminator. Kroniki Sary Connor 
- serial 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 
Arkana magii 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

5.50 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 W - 11 
Wydział Śledczy - serial 7.55 Ostry dyżur - serial 
8.55 Sąd rodzinny 9.55 Sędzia Anna Maria Weso-
łowska 10.55 Kobra. Oddział specjalny - serial 11.55 
Mango Telezakupy 13.30 Sąd rodzinny 14.30 Sę-
dzia Anna Maria Wesołowska 15.30 Dwóch i  pół 
- serial 16.00 Bananowy doktor II - serial 17.00 
Zaklinaczka duchów - serial 18.00 Kobra. Oddział 
specjalny - serial 19.00 Bananowy doktor II - serial 
20.00 Push - fi lm sensacyjny, USA, Kanada 2009, 
reż. Paul McGuigan, wyk. Chris Evans, Dakota Fan-
ning, Djimon Hounsou, Camilla Belle, Joel Gretsch 
22.20 Pamiętniki wampirów - serial grozy 23.20 
Niesamowity jeździec - western, USA 1985, reż. 
Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Michael Mo-
riarty, Carrie Snodgress 1.45 Arkana magii 

6.00 Doktor Oz radzi 7.00 Daleko od noszy - se-
rial komediowy 7.35 Szczenięce lata Toma i Jerry-
’ego 8.05 Nowy Scooby - Doo 9.00 Galileo Extra 
10.00 Nieposkromiona miłość - serial obyczajowy 
11.00 Galileo 12.00 Prawdziwe uczucie - serial oby-
czajowy 13.00 Interwencja 14.00 Daleko od noszy 
- serial komediowy 14.30 Kłamczuch 15.30 Zamia-
na Żon 16.30 Strażnik Teksasu - serial westerno-
wy 17.30 Galileo Extra 18.30 Garfi eld Show 18.45 
Garfi eld Show 19.00 Nowy Scooby - Doo 20.00 
STOP Drogówka 21.00 Zagadki kryminalne 22.00 
Repli - Kate - komedia, USA, 2002, reż. Frank Lon-
go, wyk. Ali Landry, James Roday 0.00 Interwencja 
0.20 Interwencja 1.00 Zbrodnie, które wstrząsnę-
ły Polską - serial dokumentalny 2.00 To był dzień 
3.05 Cafe Futbol 5.00 4MUSIC 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis 
sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25 Puls Polski - magazyn 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis 
Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45 Twoje Info 23.20 
Z dnia na dzień 23.55 Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem 0.30 Minęła 20ta 

7.00 Telezakupy 8.30 Muzyczny budzik 8.55 Bajkowa TVS 11.00 Mali podróżni-
cy 11.10 Policjanci z Maastricht 12.15 Katastrofy w przestworzach 13.15 Gdzie je-
steś? 13.45 Muzyczne podróże 14.50 Propozycje do Muzycznego Relaksu 15.05 
Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 15.30 Express Silesia 16.55 Silesia Infor-
macje - serwis informacyjny - fl esz 17.05 Sportowa ofensywa 17.30 W oku mia-
sta 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.30 
Policjanci z Maastricht 21.25 Gdzie jesteś? 21.55 Katastrofy w przestworzach 
23.00 Podróże z żartem 0.05 Bitwa pod krwawą skałą - western 

imieniny Leona, Łukasza

TVP 1 TVP 2

TVN

TVP INFO SILESIA

POLSAT

TV 4TVN 7

CZWARTEK, 24.04
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.13 Polityka przy kawie
8.30 Niespokojne umysły - cykl dok.
8.50 My Wy Oni - magazyn
9.30 Między światami - fi lm dok.

10.30 Moda na sukces (5967) - serial
11.00 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.35 Przepis dnia - magazyn
12.45 Pielgrzym Miłości (5 - 6) - serial dok.
13.50 Jaka to melodia?
14.25 Moda na sukces (5969) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Klan (2577) - telenowela
15.50 Drużyna A - serial
16.45 Metr od świętości - Opętana - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2578) - telenowela
18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
19.15 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (142) - serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.20 Metr od świętości
22.30 Jan XXIII - Papież Pokoju, cz. 1 - fi lm bio-

grafi czny, Włochy, reż. Massimo Capitani, 
wyk. Edward Asner, Massimo Ghini

0.25 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
1.20 Drużyna A - serial
2.10 Ks. Józef Wójcik. Uśmiech Jana Pawła II 

 5.55 Codzienna 2 m. 3 (56) - serial
 6.30 Lokatorzy (74) - Rywale - serial
 7.05 M jak miłość (493) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1113) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (272) - serial
 12.35 Makłowicz w podróży -  Madera 
 13.10 Reporter Polski - magazyn
 13.45 Jan Paweł II do rodaków - Bóg jest miło-

ścią - reportaż
 14.35 Postaw na milion - teleturniej
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Na dobre i na złe (556) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (70 - 71) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (17) - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1113 - 1114) - serial
 20.40 Na sygnale (21) - serial
 21.05 Na sygnale (22) - serial
 21.40 Fryderyk 2014 - gala wręczenia Nagród 

Akademii Fonografi cznej - widowisko
 23.30 Porządna kobieta - komedia romantycz-

na, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, 
USA, Luksemburg, reż. Mike Barker, wyk. 
Scarlett Johansson, Helen Hunt, Tom Wil-
kinson, Stephen Campbell Moore

 1.10 To ja, złodziej - komedia sensacyjna, Pol-
ska, reż. Jacek Bromski, wyk. Zbigniew 
Dunin - Kozicki, Janusz Gajos, Daniel Ol-
brychski, Anna Romantowska, Jan Frycz, 
Krzysztof Globisz, Krystyna Feldman

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki
 22.05 To nie koniec świata!

 23.05 Łzy diabła - thriller, USA, Kanada, 2010
 1.00 Zakończenie programu

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień 
dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 12.10 Rozmowy w toku - talk show 13.10 
Szpital - program obyczajowy 14.10 Kryminalni 
- serial 15.15 W  - 11 Wydział Śledczy - serial 16.00 
Rozmowy w toku - talk show 17.00 Ukryta praw-
da - program obyczajowy 18.00 Szpital - program 
obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej 
- serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozryw-
kowy 22.30 Zanim odejdą wody - komedia, USA 
2010, reż. Todd Phillips, wyk. Robert Downey Jr, 
Zach Galifi anakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, 
Juliette Lewis 0.30 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 1.05 Uwaga! - program interwencyjny

5.25 Misja Martyna - program podróżniczy 6.05 
We Dwoje - program rozrywkowy 7.25 Męski Typ: 
Jerzy Iwaszkiewicz 7.55 Ostry dyżur - serial 8.55 
Sąd rodzinny 9.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
10.55 Kobra. Oddział specjalny - serial 11.55 Man-
go Telezakupy 13.30 Sąd rodzinny 14.30 Sędzia An-
na Maria Wesołowska 15.30 Na Wspólnej - serial 
16.00 Bananowy doktor II - serial 17.00 Zaklinacz-
ka duchów - serial 18.00 Kobra. Oddział specjalny 
- serial 19.00 Bananowy doktor II - serial 20.00 Na-
cho Libre - komedia, Niemcy, USA 2006, reż. Jared 
Hess, wyk. Jack Black, Ana de la Reguera, Héctor 
Jiménez 21.55 The Following - serial 23.00 Carrie 
- horror, USA 1976, reż. Brian De Palma, wyk. Sis-
sy Spacek, Jeff  Daniels, Keith Szarabajka, Morgan 
Freeman, Fred Dalton Thompson 1.05 Arkana magii

6.00 Doktor Oz radzi 7.00 Daleko od noszy 7.35 
Tom & Jerry Kids 3 8.05 Nowy Scooby - Doo 
9.00 Galileo Extra 10.00 Nieposkromiona mi-
łość 11.00 Otchłań namiętności - serial obyczajo-
wy 12.00 Prawdziwe uczucie - serial 13.00 Inter-
wencja 14.00 Daleko od noszy 14.30 Kłamczuch 
15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy 16.30 Strażnik Teksa-
su 17.30 Galileo Extra 18.30 Garfi eld Show 19.00 
Nowy Scooby - Doo 20.00 Wielki Biały Ninja - ko-
media, USA, 1997, reż. Dennis Dugan, wyk. Chris 
Farley, Nicollette Sheridan, Robin Shou, Nathaniel 
Parker, Soon - Tek Oh 21.50 Nieśmiertelny 2 - fi lm 
fantasy, USA, 1991, reż. Russell Mulcahy, wyk. Chri-
stopher Lambert, Sean Connery, Virginia Madsen, 
Michael Ironside, Allan Rich, John C. McGinley 0.05 
Interwencja 0.20 Interwencja 0.40 Interwencja 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Ser-
wis sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa 
18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25 Twoja Sprawa - magazyn 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 
21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski. 
Bliżej - program publicystyczny 23.15 Z dnia na dzień 23.55 Sportowy Wieczór 

7.00 Telezakupy 8.30 Muzyczny budzik 8.55 Bajkowa TVS 11.00 Mali podróż-
nicy 11.10 Policjanci z Maastricht 12.15 Katastrofy w przestworzach 13.15 Gdzie 
jesteś? 13.45 Muzyczne podróże 14.50 Schlesien Journal 15.05 Propozycje do 
Listy Śląskich Szlagierów 15.30 Express Silesia 16.55 Silesia Informacje - serwis 
informacyjny - fl esz 17.05 W klatce czasu 17.30 W oku miasta 17.45 Silesia Infor-
macje - serwis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis 
informacyjny 20.30 Policjanci z Maastricht 21.25 Gdzie jesteś? 21.55 Katastrofy 
w przestworzach 23.00 Podróże z żartem 0.05 Krzyk - western 

imieniny Grzegorza, Aleksandra

6.00 Dyżur 6.30 No problem! 2011 7.00 Rodzinny ogród 7.30 Uwierzyć w magię - se-
rial dok. 8.00 Jan Paweł II - fi lm fabularny 9.00 Wojciech Cejrowski. Boso 9.30 Woj-
ciech Cejrowski. Boso 10.00 Czarodzieje z Waverly Place - fi lm familijny 12.05 Mu-
stang z Dzikiej Doliny - fi lm anim. 13.55 Najpiękniejsze baśnie: Mała Syrenka - baśń 
15.10 Inspektor Gadżet - fi lm familijny 16.55 Bibliotekarz: tajemnica włóczni - fi lm 
przygodowy 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Skarb narodów: Księga 
tajemnic - fi lm przygodowy 22.25 Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć - fi lm przy-
godowy 0.50 Fuks - komedia 2.50 Kręcimy z gwiazdami 3.35 Taki jest świat 

PULS
6.00 Złotopolscy - telenowela 7.00 Fineasz i Ferb - serial 7.35 Mustang z dzikiej doliny 
- fi lm anim. 9.15 Ogniem i mieczem - fi lm przygodowy, 13.00 Zaginiony Świat: Juras-
sic Park - fi lm przygodowy 15.50 Skarb narodów: Księga tajemnic - fi lm przygodo-
wy 18.25 SpongeBob Kanciastoporty - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 
20.00 Next - fi lm akcji, USA 2007, reż. Lee Tamahori, wyk. Nicolas Cage, Jessica Biel, 
Julianne Moore 22.00 Arrow - serial 23.50 Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć 
- fi lm przygodowy, Polska 2012, reż. Patryk Vega, wyk. Tomasz Kot, Piotr Adamczyk, 
Stanisław Mikulski, Emil Karewicz, Daniel Olbrychski 2.05 Kręcimy z gwiazdami 

PULS

5.55 Złotopolscy - telenowela 6.55 Gliniarz i prokurator - serial 7.50 Strażnik pierście-
nia - serial 8.50 Detektyw w habicie - serial 10.00 Gwiezdne wrota - serial 11.00 Gli-
niarz i prokurator - serial 12.00 Niania - serial 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela 
14.20 Kobieta w lustrze - telenowela 15.20 Niania - serial 15.45 13 Posterunek 2 - se-
rial 17.00 Gwiezdne wrota - serial 18.00 Wojciech Cejrowski. Boso 18.25 SpongeBob 
Kanciastoporty - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Arrow - serial 
21.50 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.50 Mała Brytania - serial 23.25 
Mała Brytania - serial 0.05 Dublerzy - fi lm akcji 2.30 Rodzinny ogród 

PULS
5.55 Złotopolscy - telenowela 6.55 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Strażnik pier-
ścienia - serial 8.50 Detektyw w habicie - obyczajowy 10.00 Gwiezdne wrota - serial 
11.00 Gliniarz i prokurator - serial 12.00 Niania - serial 12.25 Zbuntowany anioł - tele-
nowela 14.20 Kobieta w lustrze - telenowela 15.15 Niania - serial 15.45 13 Posterunek 
2 - serial 17.00 Gwiezdne wrota - serial 18.00 Wojciech Cejrowski. Boso 18.25 Spon-
geBob Kanciastoporty - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Biblio-
tekarz II: Tajemnice kopalni króla Salomona - fi lm przygodowy 22.55 Krwawy ring 
- fi lm akcji 0.30 Kręcimy z gwiazdami 1.45 JRG w akcji 2.10 Dyżur 3.00 JRG w akcji 

PULS
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Porażka Włókniarza po walce w Lesznie
Żużel

W meczu I kolejki ENEA 
Ekstraligi drużyna Fogo 
unii Leszno pokonała 
osłabiony KantorOnline 
Włókniarz Częstochowa 
52:38. Już w świąteczny 
poniedziałek o godzinie 
16:30 na SGP Arenie, 
przy ul. Olsztyńskiej 
kibice będą mogli po raz 
pierwszy w tym sezonie 
zobaczyć swoich idoli, 
rywalem będzie aktualny 
Mistrz Polski SPAR 
Falubaz Zielona Góra

To, że w składzie Włókniarza 
zabraknie Grigorija Łaguty, 
było wiadomo już od pew-

nego czasu. Istniała jednak szan-
sa, że do Leszna pojedzie Michael 
Jepsen Jensen. Duńczyk, który po-
obijał się w treningu punktowa-
nym ze Spartą Wrocław, trenował 

dzień przed spotkaniem na często-
chowskim torze. Uznał jednak, że 
nie czuje się na siłach, aby pomóc 
Włókniarzowi w Lesznie. Zastąpił  
go w składzie Mirosław Jabłoński, 
który zakończył zawody z zerowym 
dorobkiem punktowym. Do tego 
w drugim swoim starcie spowodo-
wał upadek Rune Holty, a w na-
stępnym zahaczył o motor Tobiasza 
Musielaka. Dobrze zaprezentował 
się, debiutujący w rozgrywkach 
ENEA Ekstraligi Duńczyk Peter 
Kildemand, który udowodnił że 
może być silnym punktem biało – 
zielonych w tym sezonie. Bardzo 
widowiskową jazdę podczas meczu 
w Lesznie prezentował zdobywca 
dwunastu punktów Grzegorz Wa-
lasek. Za przyzwoity należy uznać 
występ Artura Czai. Pokazał, że 
zdobyte doświadczenie na torach 
teraz procentuje i należy się z nim 
liczyć w tym sezonie. 
Już w najbliższy poniedziałek o go-
dzinie 16:30 bardzo ważne spotka-

nie dla obu drużyn. Biało – zieloni 
przed własną publicznością będą się 
chcieli zrehabilitować za porażkę 
w Lesznie. Z tym samym nastawie-
niem przyjadą goście. W premierze 
sezonu również Zielonogórzanie 
przegrali swój mecz. W składzie 
gości wystąpią Jarosław Hampel, 
Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek 
i inni zawodnicy światowej czo-
łówki, co na pewno może być zwia-
stunem emocji na torze. Na pewno 
poniedziałkowy mecz będzie szcze-
gólny dla dwóch osób związanych 
z Włókniarzem, Grzegorz Walasek 
przez wiele sezonów reprezentował 
barwy klubu z Zielonej Góry. Z ko-
lei obecny trener biało – zielonych, 
Piotr Żyto również był związany 
z klubem aktualnego Mistrza Pol-
ski. 

Fogo Unia Leszno - KantorOnline 
Włókniarz Częstochowa 52:38
KantorOnline Włókniarz Często-
chowa: 1. Peter Kildemand - 9+1 

(1,t,2*,3,1,2,0), 2. Grigorij Ła-
guta - ZZ, 3. Rune Holta - 8+1 
(2,1,3,d,1,1*), 4. Mirosław Jabłoń-
ski - 0 (0,w,w,-,-,-), 5. Grzegorz 
Walasek - 12 (1,3,2,3,0,2,1), 6. 
Artur Czaja - 6+2 (2*,1,0,2,0,1*), 7. 
Rafał Malczewski - 3 (3,0,-)
Fogo Unia Leszno: 9. Nicki Peder-
sen - 12+2 (2*,3,2,3,2*), 10. Grze-
gorz Zengota - 5 (3,1,1,0,-), 11. 
Kenneth Bjerre - 14 (3,2,3,3,3), 
12. Mikkel Michelsen - 2 (1,0,1,0), 
13. Przemysław Pawlicki - 9+2 
(2*,2*,0,2,3), 14. Tobiasz Musielak 
- 5+1 (0,3,2*,0), 15. Piotr Pawlicki 
- 5 (1,3,1)

Wyścig po wyścigu
1. Zengota, Pedersen, Kildemand, 
Jabłoński 5:1
2. Malczewski, Czaja, Pi. Pawlicki, 
Musielak 1:5 (6:6)
3. Bjerre, Holta, Michelsen, Jabłoń-
ski (w) 4:2 (10:8)
4. Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Wa-

lasek, Malczewski 5:1 (15:9)
5. Walasek, Bjerre, Czaja, Michel-
sen 2:4 (17:13)
6. Musielak, Prz.Pawlicki, Holta, 
Jabłoński (u/w) 5:1 (22:14)
7. Pedersen, Walasek, Zengota, 
Czaja 4:2 (26:16)
8. Holta, Kildemand, Pi.Pawlicki, 
Prz.Pawlicki 1:5 (27:21)
9. Walasek, Pedersen, Zengota, 
Holta (d/4) 3:3 (30:24)
10. Bjerre, Czaja, Michelsen, Wala-
sek 4:2 (34:26)
11. Kildemand, Prz. Pawlicki, Hol-
ta, Zengota 2:4 (36:30)
12. Bjerre, Musielak, Kildemand, 
Czaja 5:1 (41:31)
13. Pedersen, Walasek, Czaja, Mi-
chelsen 3:3 (44:34)
14. Prz.Pawlicki, Kildemand, Hol-
ta, Musielak 3:3 (47:37)
15. Bjerre, Pedersen, Walasek, Kil-
demand 5:1 (52:38)

Taekwondo Piłka nożna

Zdobyli 30 medali w mistrzostwach 
Europy

Wielki sukces młodych 
piłkarzy z naszego miasta

29-30 marca 2014r., 
w Davos w Szwajcarii, 
odbyły się Mistrzostwa 
Europy w Taekwondo, 
z których nasza 
14-osobowa 
reprezentacja przywiozła 
aż 30 medali! To jeden 
z największych sukcesów 
w 20-letniej historii 
istnienia klubu Orient 
Częstochowa

Reprezentanci Klubu Spor-
towego Orient toczyli zma-
gania podczas Mistrzostw 

Europy w Taekwondo! Klub  wy-
stawił 14 zawodników i 2 sędziów 
na zawody. Poziom sportowy 
zawodów był naprawdę wysoki, 
w turnieju startowało 750 zawod-
ników z 22 państw. Reprezentacja 
Polski wywalczyła w klasyfikacji 
generalnej zawodów miejsce 4, 
tuż za podium. Do spektakularne-
go sukcesu Polaków w znacznym 
stopniu przyczynili się zawodnicy 
ORIENT-u Częstochowa. 
Oto nasi Mistrzostwie Europy: 
Olimpia Grela (podwójna Mi-
strzyni Europy: walki ciągłe i walki 
przerywane), Mateusz Tatar (po-
trójny Mistrz Europy: walki ciągłe 
i walki przerywane -64kg oraz wal-
ki tag-team), Michał Dziechciarz 
(walki przerywane -152cm), Artur 
Kula (potrójny Mistrz: walki ciągłe 
i przerywane oraz walki tag-team), 
Michelle Maier (tag-team), Natalia 
Jastrzębska (tag-team) Mamy rów-
nież kilku Wicemistrzów: Wero-
nika Burdzyńska (dwa srebra: wal-
ki ciągłe -67kg i walki tag-team), 
Klaudia Wójcik (dwa srebra: walki 
tag-team oraz walki przerywane 
-61kg), Mieszko Matysiak, Michał 

Dziechciarz, Maciej Kasprzyk, Kac-
per Kołodziejczyk (wszyscy walki 
tag-team).
Z brązowymi medalami z zawodów 
wrócili: Wiktoria Dombek (dwa 
brązy: walki ciągłe -168cm i walk 
tag-team), Weronika Burdzyńska 
(walki przerywane -67kg), Maciej 
Kasprzyk  (techniki szybkościo-
we), Mieszko Matysiak (dwa brązy: 
walki ciągłe i przerywane -152cm), 
Natalia Jastrzębska (walki ciągłe 
-152cm), Klaudia Wójcik (walki 
ciągłe -61kg), Agnieszka Horbatiuk 
(tag-team), Olimpia Grela (walki 
tag-team). Tym razem bez meda-
lu z zawodów wrócił Maciej Kwa-
śniak.  Reprezentant ORIENTU 
Artur Kula wraz z zawodnikami 
z innych klubów startował także 
w walkach drużynowych, dzięki 
czemu na konto Polski dorzucił ko-
lejny brązowy medal. Tegoroczne 
Mistrzostwa Europy zakończyły się 
dla klubu z naszego miasta  jednym 
z największych sukcesów w 20-let-

niej historii klubu. Szczególne wy-
różnienia należą się Arturowi Kuli, 
który startując w 4 konkurencjach 
zdobył 3 złota i 1 brąz. Trener- Zbi-
gniew Pawlak, VI Dan. 
- Najważniejsze zarówno dla zawod-
ników jak i trenerów na każdym tur-
nieju jest to, aby poziom sportowy 
zawodów był wysoki, a konkurencja 
dla zawodników dawała możliwość 
zdobycia nowych doświadczeń. Po-
ziom sportowy tych zawodów był 
ogromnie wysoki. Zawodnicy z 22 
różnych krajów świata prezentowa-
li bardzo różne style walki. Każdy 
z nich trenuje w innej formie, sku-
piając się na innych elementach 
technicznych i taktycznych. Stano-
wi to naprawdę duże wyzwanie dla 
naszych zawodników. Muszą nie 
tylko zaprezentować swoje umiejęt-
ności, ale także dobrać odpowiednią 
taktykę walk - mówiła nam Magda-
lena Makowska z klubu ORIENT 
Częstochowa. (PT)

To jeden z największych sukcesów w 20-letniej historii istnienia klubu Orient 
Częstochowa. Autor:archiwum klubowe.

Sukcesem zakończył się 
udział drużyny Ajaksu 
Częstochowa  2002r. 
w Finale Wojewódzkim 
turnieju „Z podwórka 
na stadion o puchar 
Tymbarku”

W rozgrywanym 10. 
04. 2014 r. finale na 
szczeblu wojewódz-

twa, nasza drużyna okazała 
się zwycięska i będzie repre-
zentowała Województwo 
Śląskie w Finale Ogólnopol-
skim na Stadionie Narodo-
wym w dniach 30.04.2014r. 
- 2.05.2014r. Droga kwali-
fikacyjna do najlepszej szes-
nastki w kraju, wiodła przez 
finał wojewódzki rozgrywa-
ny w Dankowicach. Królem 
strzelców okazał się, wystę-
pujący w barwach Ajaksu, 
zdobywca 8 bramek Kacper 
Gzieło. 
- Pogoda nas nie rozpieszcza-
ła, ale oceniam turniej bardzo 
pozytywnie. Chłopcy mieli 
okazję zagrać ze swoimi ró-
wieśnikami, a dzięki zespoło-
wej grze, udało się nam zająć 
pierwsze miejsce. Nie było 
to jednak łatwe, ponieważ 
musieliśmy wytrzymać pró-
bę nerwów podczas rzutów 
karnych. Jestem pewien, że 
finał ogólnopolski będzie dla 
chłopaków wielkim przeży-
ciem. Trzymam za nich kciu-
ki i mam nadzieję, że w War-
szawie zagrają tak dobrze jak 
w turnieju w Dankowicach 

– powiedział trener Ajaksu 
Częstochowa Paweł Puchała. 
(PT)

Drużynę Ajaksu reprezentowali: 
Morawski, Karoń, Piaszczyk, 
Garbowicz, Kosin, Ożóg, Ro-
siński, Rybaniec, Ostrowski 
oraz trzech zawodników, którzy 
zgodnie z regulaminem wzmoc-
nili drużynę Ajaksu: Kacper 
Gzieło, Oskar Krzyżak (na co 
dzień zawodnicy RKS Raków 
Częstochowa) oraz Mikołaj 
Biegański (Skra Częstochowa). 
Trener: Paweł Puchała

Wyniki fazy grupowej:
Ajaks Częstochowa  - UKS 
Ruch Radzionków 3:2 (Kosin 
x2, Gzieło)
Ajaks Częstochowa - UKS 
Dwójka Kozy 4:3 (Gzieło x3, 
Ostrowski)
Ajaks Częstochowa  - SP Ka-
mesznica 8:0 (Ożóg x2, Kosin 
x2, Rosiński x2, Rybaniec, Gzie-
ło)

Wyniki fazy pucharowej:
1/4 Ajaks Częstochowa  - UKS 
Dwójka Kozy 4:0 (Gzieło x3, 
Rybaniec)
1/2 Ajaks Częstochowa  - SP 51 
Katowice 1:0 (Rosiński)
Finał: Ajaks Częstochowa - SP 
31 Zabrze 1:1( Rosiński) k. 
3:1(Ożóg, Krzyżak, Kosin)
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Emocjonujące walki obejrzeli kibice w Częstochowie
Sporty walki

W sobotni wieczór 
w nowej hali sportowej 
w Częstochowie odbyła 
się gala Fight Night 8: 
The Legend. Impreza 
zorganizowana przez 
grupę NG Promotions 
reprezentowaną przez 
Marcina Najmana 
i Łukasza Głowackiego 
przy współpracy z firmą 
StanCar MegaSzlif po 
raz kolejny cieszyła 
się ogromnym 
zainteresowaniem 
kibiców
�Paweł Tyszkowski

Tym razem największym 
magnesem, mającym przy-
ciągnąć fanów była obec-

ność legendy boksu zawodowego 
Andrzeja Gołoty, który w Polsce 
pojawił się w towarzystwie swojej 
małżonki Marioli. 
Podczas imprezy Andrzej Gołota 
został uhonorowany przez preze-

sa boksu zawodowego w Polsce 
Krzysztofa Kraśnickiego. Od władz 
miasta otrzymał obraz ze swoją po-
dobizną, który wykonali artyści czę-
stochowskiego Monstfura. Na gali 
pojawił się także Tomasz Adamek, 
który będzie ze śląskiej listy kandy-
dował w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.
 - Bardzo ciekawe i fajne walki 

w fantastycznym obiekcie - podsu-
mowuje Andrzej Gołota.
Gala rozpoczęła się od pojedynków 
w formule MMA, w których młodzi 
adepci jednej z najbardziej popular-
nych sztuk walki mierzyli się w jej 
amatorskiej odmianie. Zwycięstwa, 
reprezentujących klub „Wydra 
Gym” Oktawiana Bielskiego oraz 
Łukasza Mielczarskiego już na po-
czątku imprezy rozemocjonowały 
zgromadzoną w hali publiczność. 
Aż kipiało od emocji, gdy toczyła się 
walka z udziałem Łukasza Wabni-
ca, częstochowskiego radnego SLD, 
który jest zawodnikiem kickboxin-
gu. Wabnic stoczył bardzo emocjo-
nujący pojedynek z Martinem Or-
szulkiem, wygrywając minimalnie 
na punkty. 
- Myślałem, że mniej się zmęczę, 
Bardzo spaliłem się w pierwszej 
rundzie. Trochę za mocno zaata-
kowałem. Potem walczyłem, aby 
przetrwać. Dobrze, że miałem wię-

Andrzej Gołota znalazł czas by spotkać się z dziećmi ze szkoły podstawowej w dzielnicy Kiedrzyn.

Tenis stołowy

Piłka nożna 

Wygrana na koniec sezonu tenisistek stołowych

Remis w Kluczborku, jutro o kolejne punkty zagrają z drużyną z Zielonej Góry

Efektowne zwycięstwo na 
zakończenie sezonu odniosły 
tenisistki stołowi klubu 
uczelnianego AZS AJD. W 
ostatniej kolejce pokonały 
przed własną publicznością 
wyżej notowany SKTS 
Sochaczew 3:2

Ostatecznie zmagania w se-
zonie 2013/2014 drużyna 
AZS-u AJD ukończyła na 

siódmej pozycji w ekstraklasie ko-
biet. Do zwycięstwa naszej drużyny 
w ostatnim meczu sezonu przyczy-
niły się: Elena Dubkowa i Katarzy-
na Nowocin. W pierwszym meczu 
Elena Dubkova  zwyciężyła bez 
problemu Chinkę  Liu Wenwen. 
Następnie Katarzyna Ślifirczyk po 
ciekawej grze uległa 1:3 Natalii 
Partyce. W pojedynku  zawodni-
czek krajowych  Katarzyna Nowo-
cin okazała się lepsza od Wiktorii 
Zaniewskiej 3:0 i w tym momen-
cie  AZS  prowadził już 2:1.W  
czwartym pojedynku  licznie zgro-

madzeni sympatycy białej piłeczki 
oglądali w Akademickim Centrum 
Sportu piękne widowisko z udzia-
łem  dwóch reprezentantek: Natalii 
Partyki (Polska) i Eleny Dubkowej 
(Białoruś). Po grze na wysokim po-
ziomie tym razem lepsza okazała 
się Natalia Partyka (3:2). Decy-
dującą  i niespodziewaną wygraną 
gospodarzom dała Katarzyna Śli-
firczyk, która pokonała Chinkę Liu 
Wenwen 3:1 ( pierwsze zwycięstwo 
w karierze sportowej Kasi Ślifirczyk 
z zawodniczką Chińską ) i zwycię-
stwo w meczu AZS AJD 3:2 (PT)

AZS AJD Częstochowa – SKTS 
Sochaczew 3:2
Elena Dubkova – Liu Wenwen 3:0 
(11:4, 11:5, 11:7)
Katarzyna Ślifirczyk – Natalia Par-
tyka 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 6:11)
Katarzyna Nowocin – Wiktoria Za-
niewska 3:0 (11:5, 11:5, 11:1)
Elena Dubkova – Natalia Partyka 
2:3 (11:9, 7:11, 3:11, 11:4, 6:11)
Katarzyna Ślifirczyk – Liu Wenwen 
3:1 (13:11, 6:11, 12:10 11:9)

Piłkarze Rakowa Częstochowa 
zremisowali w minioną sobotę 
w meczu drugiej ligi grupy 
zachodniej w Kluczborku 1:1. 
Bramkę dającą cenny jeden 
punkt zdobył Adrian Świerk. 
Już jutro w kolejnym bardzo 
ważnym spotkaniu o godzinie 
16:00, czerwono – niebiescy 
będą podejmować drużynę 
z Zielonej Góry

W 52 minucie sędzia do-
patrzył się faulu Damia-
na Byrtka na zawodni-

ku gospodarzy i podyktował rzut 
wolny, po dośrodkowaniu Paweł 
Gierak pokonuje Przemysława 
Wróbla i zespół z Kluczborka obej-
muje prowadzenie 1:0. Szkolenio-
wiec  Rakowa robi zmiany w skła-
dzie, szukając szansy na zdobycie 
wyrównującej bramki. W 81 mi-
nucie Adrian Świerk, który pojawił 
się na boisku dziesięć minut temu 
wykorzystuje zamieszanie w polu 
karnym dopada futbolówki i wy-
równuje stan meczu na 1:1. Mimo 
kilku okazji bramkowych obu dru-
żyn remis w przekroju całego spo-
tkania wydaje się sprawiedliwy.
- To było dobre emocjonujące spo-
tkanie. Oba zespoły miały swoje 
okazje bramkowe. Pierwsza połowa 
była pod naszą kontrolą, na począt-

ku drugiej połowy trochę wkradło 
się chaosu w nasze szeregi. Według 
mnie bardzo problematyczny był 
rzut wolny, po którym padła bramka 
dla gospodarzy oraz po faulu na Łu-
kaszu Buczkowskim był ewidentny 
rzut karny dla nas, którego arbiter 
nie odgwizdał. Zmiany okazały się 
skuteczne. Na pewno jest niedo-
syt, ale liga jest wyrównana i każdy 
punkt jest bardzo ważny – powie-
dział trener Rakowa Częstochowa 
Jerzy Brzęczek. 
- Dużo strat i niedokładności z na-
szej było strony. Raków to zespół, 
grający dobrze technicznie piłką. 
Remis jest wynikiem sprawiedli-
wym bo goście zasługiwali na bram-
kę – mówił trener MKS Kluczbork 
Andrzej Konwiński.
Już jutro w Wielka Sobotę, tradycyj-
nie zostanie rozegrana kolejna seria 
spotkań w rozgrywkach drugiej ligi 
grupy zachodniej. O godzinie 16:00 
na stadionie, przy ul. Limanowskie-
go podopieczni Jerzego Brzęczka 
będą podejmować UKP Zieloną 
Górę. Jest to spotkanie z gatunku, 
że trzeba ten mecz rozstrzygnąć na 
swoją korzyść, żeby myśleć o utrzy-
maniu statusu drugoligowca. Dru-
żyna gości jest bardzo niewygodnym 
rywalem. Gra w niej dużo młodych 
zawodników, niemających nic do 
stracenia. Miejmy nadzieję że czer-
wono – niebiescy wygraną zapewnią 

miłe święta swoim kibicom. (PT)

MKS Kluczbork – Raków 
Częstochowa 1:1 (0:0)
1:0 Paweł Gierak 52`
1:1 Adrian Świerk 81`
Sędziował: Mariusz Korpalski (To-
ruń). Widzów: 700.
Żółte kartki: Nowosielski, Kazimie-
rowicz, Ganowicz, Kojder (MKS) 
– Byrtek, Napora, Retlewski, Plą-
skowski (Raków). 

MKS Kluczbork: Grzegorz Wnuk 
– Wojciech Hober, Paweł Gierak, 
Łukasz Ganowicz, Łukasz Usza-
lewski – Krzysztof Wolkiewicz (77` 
Wojciech Bzdęga), Tomasz Kazi-
mierowicz, Rafał Niziołek, Łukasz 
Reinhard (90` Przemysław Kwa-
śniewski) – Leszek Nowosielski 
(71` Tomasz Swędrowski) – Michał 
Kojder.
Trener: Andrzej Konwiński. 
Raków  Częstochowa: Przemy-
sław Wróbel – Bartosz Soczyński, 
Damian Byrtek, Daniel da Silva, 
Radosław Strzelecki (64` Damian 
Lenkiewicz) – Krzysztof Napora 
(73` Adrian Świerk), Diogo (64`  
Łukasz Kmieć), Radosław Stefa-
nowicz,  Łukasz Buczkowski (89` 
Łukasz Góra) – Artur Pląskowski – 
Dawid Retlewski. 
Trener: Jerzy Brzęczek.

Michał Boruc w swoim debiucie w boksie zawodowym, pokonał na punkty 
Alexa Serbica.

cej celnych ciosów, a jego uderzenia 
wyłapywałem na rękawice.  Widzia-
łem jego wcześniejsze walki i się 
przygotowywałem konkretnie pod 
jego taktykę. Nie wykluczam, że za 
jakiś czas znowu stoczę walkę – mó-
wił Łukasz Wabnic 
Jako pierwsi w bokserskim pojedyn-
ku zmierzyli się Roman Vanicky 
i Tomas Man. Wygrał ten drugi, 
nokautując swojego rywala w trze-
ciej rundzie. Doskonale w ringu 
zaprezentował się także debiutujący 
w zawodowym boksie Michał Bo-
ruc, który na punkty pokonał Alexa 
Serbica. 
-Trochę więcej się spodziewałem po 
rywalu. Nie był to może boks, jaki 
bym chciał zaprezentować, ale to 
przyjdzie z czasem mam nadzieję. 
Na razie chcę trochę odpocząć. Jak 
tylko zdrowie pozwoli, bo to naj-
ważniejsze, to pomyśle o kolejnych 
walkach – mówił Michał Boruc.
Wielkich emocji dostarczyła kibi-
com także walka Roberta Parzę-
czewskiego z Zoltanem Kissem Jr. 
Doświadczony Węgier nie miał 
żadnych szans w starciu z bardzo 
agresywnie nastawionym do walki 
polskim wojownikiem i zakończył 
swój występ już w 2 rundzie tego 
pojedynku. Dzięki temu zwycię-
stwu polski pięściarz zdobył pierw-

szy w karierze tytuł Młodzieżowego 
Mistrza Rzeczypospolitej. Żadnym 
zaskoczeniem dla fanów boksu nie 
było zwycięstwo doświadczone-
go Łukasza Wawrzyczka, który po 
dość jednostronnej walce pokonał 
na punkty Andreia Hramyka.
Jedną z bardziej emocjonujących 
walk w karierze stoczył Marcin 
Siwy. Polski ciężki skrzyżował rę-
kawice z pochodzącym z Chorwa-
cji, Hrvoje Kisicekiem ,wygrywając 
ostatecznie na punkty stosunkiem 
60-53, 60-55, 59-55. Walka ta do-
starczyła kibicom wielkich emocji, 
ponieważ obaj pięściarze pokazali 
w niej dość dużą twardość i niesa-
mowitą wolę walki.
- Rywal był odporny na ciosy. My-
ślałem, że padnie na deski. Dosta-
wał „bomby”, był zamroczony, ale 
nadal stał. Chciałem przeboksować 
sześć rund z twardym rywalem. By-
łem gotowy na pełen dystans. Pod 
koniec mogłem jeszcze przyspieszać 
– mówił Marcin Siwy 
Do udanych swojego występu na 
gali w Częstochowie zaliczyć nie 
może Kamil Bazelak. Tym razem 
znany z ringu federacji KSW za-
wodnik doznał pierwszej porażki 
w zawodowym boksie z rąk Adama 
Koprowskiego. 
Niefortunnie zakończyła się walka 
Rafała Jackiewicza z mniej doświad-
czonym w zawodowym boksie Fili-
pem Rządkiem. W czwartej run-
dzie pięściarze zderzyli się głowami 
przez co Jackiewicz doznał rozcięcia 
lewego łuku brwiowego. Rozcię-
cie okazało się na tyle głębokie, że 
lekarz nakazał przerwać walkę. Sę-
dziowie zaliczyli jednak pojedyne-
k,wskazując na punktową wygraną 
Jackiewicza. Sporo emocji dostar-
czyła kibicom walka w formule K-1. 
Pojedynek, którego stawką był tytuł 
mistrza świata federacji WKU, był 
wielką ringową wojną. Walczący na 
swoim terenie Norbert Anzorge nie 
był w stanie poradzić sobie z dosko-
nale kopiącym Martinem Pacasem.
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„Wiadomo, że napastnik jest rozliczany z bramek i tego się od niego wymaga”
Piłka nożna 

Żużel Piłka nożna

Żużlowe święto w Częstochowie Wygrana Skry, jutro mecz 
w Bytomiu z Szombierkami

Piotr Prusko obecnie 
grający w Polonii Poraj 
opowiada o swoich 
początkach przygody 
z futbolem oraz zdradza 
nam szczegóły jak być 
dobrym strzelcem
Nowa Trybuna Częstochowska: 
Jak rozpocząłeś grę w piłkę, kogo 
jesteś wychowankiem i kto był 
twoim pierwszym trenerem? 
Piotr Prusko: Grę w piłkę rozpo-
cząłem w klasie sportowej w szkole 
podstawowej nr 50 w Częstochowie. 
Później pod swoje skrzydła wzięła 
nas Skra Częstochowa, która mia-
ła siedzibę pod Jasną Górą. Moim 
pierwszym trenerem był Marek 
Pawłowski, który był nauczycielem 
w tej szkole jak i trenerem w klubie.

NTC: Byłeś w kilku klubach na-
szego regionu, pobyt w jakim 
wspominasz najlepiej? 
P.P.: Ciężko powiedzieć w jakim 
klubie było najlepiej, ponieważ każ-
dy klub jest inny i są różni ludzie, 
którzy kierują tymi klubami. W 
każdym klubie, w którym grałem 

poznałam fajnych ludzi i świetnych 
zawodników. Ale, jeśli mam być 
szczery z perspektywy tych wszyst-
kich lat, to najbardziej będę wspo-
minał pobyt w Lotniku Kościelec. 
Było tam wielu klasowych zawodni-
ków, od których mogłem się czegoś 
nauczyć. Może też z tego względu, 
że trafiłem tam na bardzo dobrego 
trenera, jakim był Gothard Kokott. 
Pod jego skrzydłami rozwinąłem się 
piłkarsko i zacząłem robić znaczne 
postępy.

NTC: Strzelasz dużo bramek 
Czy były oferty z innych klubów? 
Może byłeś gdzieś na testach, 
gdzie było blisko transferu? 
P.P.: Miałem kilka ofert z wyższych 
lig. Byłem także kilka lat temu na 
testach w Koronie Kielce, ale nieste-
ty brak znajomości odpowiednich 
ludzi nie pozwolił mi przebić się do 
elity piłkarskiej. W dzisiejszych cza-
sach wszystko opiera się na pienią-
dzach i znajomościach. W niższych 
klasach rozgrywkowych jest bardzo 
dużo chłopaków, którzy mają lep-
sze umiejętności od „ligowców”, ale 
większość z nich nie będzie grała na 
poziomie Ekstraklasy, czy I Ligii 
z wyżej wymienionych względów.

NTC: Grasz w klubach z naszego 
regionu, był temat Skry i Rakowa, 
wiodących klubów w naszym mie-
ście? 
P.P.: Grałem w wielu klubach 
z naszego regionu i oczywiście temat 
Rakowa i Skry był, lecz jednak nie 
zdecydowałem się na żadem z tych 
klubów. Być może to był mój błąd, 
że nie spróbowałem w Rakowie, bo 
wielu chłopaków z tego klubu, któ-
rych znam gra teraz na poziomie 
Ekstraklasy. Może do mnie też by 
się uśmiechnęło szczęście, lecz teraz 
to jest tylko gdybanie. 

NTC: Teraz reprezentujesz barwy 
Polonii Poraj, idziecie w kierunku 
czwartej ligi? 
P.P.: Tak. Ostatnio zrobiliśmy duży 
krok w tym kierunku, pokonując 
u siebie Spartę Lubliniec 1:0. Ale 
liga nie kończy się na tym meczu. 
Do rozegrania mamy jeszcze 11 ko-
lejek i nikt się przed nami nie poło-
ży. Jeszcze bardziej będą się sprężać 
na lidera. Liga okręgowa jest specy-
ficzna i w każdym meczu może się 
wszystko zdarzyć.

NTC: Strzelanie bramek jest ła-
twe dla napastnika, bo każdy za-
wsze wymaga i ocenia, że jak nie 
strzela to jest słaby? 
P.P.: Wiadomo, że napastnik jest 
rozliczany z bramek i tego się od 
niego wymaga. Lecz, jeśli nie będzie 
miał odpowiednich ludzi i wspar-
cia na boisku to może zapomnieć 
o strzelaniu bramek. Trzeba mieć 

ten instynkt strzelecki i wiedzieć jak 
się ustawić i gdzie może spaść piłka, 
ale jak wspomniałem na napastnika 
pracuje cała drużyna. To, że w obec-
nym sezonie mam 26 bramek, to za-
sługa całej drużyny, której dziękuję 
i liczę na to, że pomogą mi przekro-
czyć liczbę, którą sobie założyłem 
przed sezonem.
Rozmawiał: Paweł Tyszkowski

Piotr Prusko ma na swoim koncie w tym sezonie już 26 trafień. Jeżeli utrzyma 
taką formę, to zostanie królem strzelców ligi okręgowej.

Wszyscy długo czekali 
na ogłoszenie tej 
decyzji. Dzisiaj już 
mamy pewność, że 
finał Indywidualnych 
Mistrzostw Europy 
na żużlu odbędzie się 
19 września na SGP 
Arena w Częstochowie. 
O podpisaniu 
umowy z miastem 
poinformowano na 
konferencji prasowej. 
Organizator imprezy 
firma One Sport, 
gwarantująca doborową 
obsadę i emocje na 
najwyższym poziomie

�Paweł Tyszkowski

Nasze miasto wygrało wy-
ścig o organizację imprezy 
z Wrocławiem. Przyczynił 

się do tego na pewno obecny na 
konferencji prasowej Paweł Mi-
zgalski, który nie tak dawno zło-
żył rezygnację z funkcji prezesa 
Włókniarza Częstochowa. Finał 
Speedway European Champion-
ships to wielkie święto zarówno dla 
zawodników, jak i włodarzy miasta. 
Najlepsi żużlowcy Europy, z To-
maszem Gollobem na czele z pew-
nością przyciągną na trybuny wielu 
fanów speedwaya. Zawodnikiem 
miejscowego KantorOnline Włók-
niarza Częstochowa jest brązowy 

medalista SEC z ubiegłego roku, 
Grigorij Łaguta. To właśnie Ro-
sjanin jest często głównym aktorem 
starć ligowych na częstochowskim 
owalu. Jego szarże nie raz przypra-
wiały miejscowych fanów o drżenie 
serca. Sam „Grisza” bardzo cieszy 
się z faktu, że finał SEC odbędzie 
się na jego domowym torze w Pol-
sce.
- To bardzo dobry pomysł! Żuż-
lem w Częstochowie interesuje się 
mnóstwo ludzi, przychodzą tłumnie 
na stadion, więc uważam, że wybór 
miejsca jest idealny. Będzie bardzo 
dobre ściganie, bo przyjadą naj-
większe gwiazdy SEC i Grand Prix. 
- mówił reprezentant Włókniarza, 
Grigorij Laguta. 
W częstochowskim finale SEC wy-
startują m. in. zeszłoroczny mistrz 
Europy Martin Vaculik, Nicki Pe-
dersen i Grigorij Łaguta. Organiza-
torzy przyznali trzy dzikie karty dla 
Andreasa Jonssona, Tomasza Gol-
loba i Emila Sajfutdinowa. Stawkę 
uzupełnią zawodnicy wyłonieni 
w eliminacjach, które zakończą się 9 
czerwca w Debreczynie. Jedno miej-
sce zarezerwowane jest dla żużlow-
ca częstochowskiego Włókniarza, 
który będzie prezentował najlepszą 
formę. 
- Cieszymy się, że jesteśmy w Czę-
stochowie. Jest nam bardzo miło, że 
możemy ogłosić, iż finałowa runda 
Speedway European Champion-
ships odbędzie się na torze w Czę-

stochowie. Fantastyczne emocje, 
fantastyczny tor, świetni kibice - to 
jest to wszystko, co przekonało nas 
do tego, że warto pojawić się w tym 
mieście, warto ściągnąć tutaj najlep-
szych zawodników w Europie i za-
kończyć tegoroczny cykl. Jesteśmy 
przekonani, że będą to niesamowite 
i ciekawe zawody, które na długo 
zapadną w pamięci kibiców - po-
wiedział prezes firmy OneSport Ka-
rol Lejman.
- Rywalizowaliśmy o prawo organi-
zacji tej imprezy z innymi miastami 
w Polsce. Dzięki naszym kibicom 
udało nam się wygrać tę rywaliza-
cję i dzięki nim ta impreza może 
osiągnąć duży sukces medialny nie 
tylko na terenie kraju, ale i Europy. 
Dziękuje również panu prezydento-
wi za aktywny udział miasta i obie-
canie wsparcia imprezy. Zawody te 
wpłyną na promocję miasta Często-
chowy. Liczę na to, że w przyszłości 
współpraca z OneSport będzie bar-
dzo owocna – mówił na konferencji 
prasowej  p.o. prezesa CKM Włók-
niarz S.A., Dariusz Śleszyński. 
Zawody będą transmitowane do 71 
krajów przez telewizję Eurosport. 
W Częstochowie odbędzie się 
ostatnia runda cyklu, składającego 
się z czterech turniejów. Zawody 
rozpoczną się 6 lipca w Güstrow. 
Drugą rundę zaplanowano 20 lipca 
w Togliatti, a trzecia odbędzie się 9 
sierpnia w Holsted.

Piłkarze Skry Częstochowa 
wygrali bardzo ważny mecz, 
pokonując na wyjeździe 
rywala. Bramkę, dającą 
trzy punkty zdobył Karol 
Tomczyk, dla którego był to 
pierwszy występ w rundzie 
wiosennej po powrocie 
z Widzewa i zmaganiach 
zdrowotnych. W 85 minucie 
czerwony kartonik ujrzał 
Marcin Drzymont. Już jutro 
o godzinie 13:00 podopieczni 
Jana Wosia zagrają 
w Bytomiu, gdzie zmierzą się 
z Szombierkami

W szeregach gości zabrakło 
kontuzjowanego Mariu-
sza Sobali oraz Bartosza 

Semeniuka. Po problemach zdro-
wotnych do kadry wrócili Karol 
Tomczyk i Adrian Musiał. W 23 
minucie meczu po błędzie bram-
karza Skry Adriana Woszczyny 
i bramce Tomasza Jaworskiego go-
spodarze objęli prowadzenie. Parę 
minut później Marcel Surowiak 
wpakował futbolówkę do swo-
jej  bramki i było 1:1. Na minutę 
przed końcem pierwszej połowy 
w zamieszaniu w polu karnym naj-
więcej zimnej  krwi zachował Karol 
Tomczyk i goście wyszli na pro-
wadzenie, utrzymując je do końca 
spotkania oraz zainkasowali bardzo 
ważne trzy punkty.
- Po straconej bramce przez nas 
w drużynie była niesamowita deter-
minacja, w drugiej połowie wrócił 
niestety koszmar niewykorzysty-

wanych sytuacji. Wynik mógł być 
wyższy i bardziej sympatyczny, ale 
jestem zadowolony z wygranej i na-
szej lepszej gry niż w poprzednich 
meczach. Szombierki - nasz sobotni 
rywal, to śląski zespół, grający ostrą 
piłkę i mecz na pewno nie będzie ła-
twy. W naszym zespole nie zagrają 
Marcin Drzymont i Paweł Kowal-
czyk z powodu nadmiaru żółtych 
kartek – mówił po meczu trener 
Skry Jan Woś.
- Jesteśmy lepsi piłkarsko, ale dru-
żyny walczą. Nikt nam punktów nie 
odda za darmo, trzeba je sobie wy-
walczyć. Jutro czeka nas ciężki mecz 
i musimy zostawić dużo zdrowia by 
zainkasować trzy punkty w Byto-
miu. Nie chcę komentować decyzji 
sędziów, każdy popełnia błędy – 
mówił zawodnik Skry Dariusz Za-
wadzki. (PT)

Swornica Czarnowąsy – Skra 
Częstochowa 1:2 (1:2)
1:0 Tomasz Jaworski 23`
1:1 Marcel Surowiak 29` samobój-
cza
1:2 Karol Tomczyk 44`
Skra Częstochowa: Adrian Wosz-
czyna –  Marcin Kowalski,  Mateusz 
Woldan, Marcin Drzymont, Paweł 
Kowalczyk – Rafał Skwarczyński 
(64` Krzysztof Krzykawski), Mate-
usz Szałek,  Sławomir Piwiński, Ka-
rol Tomczyk (70` Dariusz Zawadz-
ki) – Kamil Sobala (90` Konrad 
Gerega), Marcin Chmiest (90.+1 
Adrian Musiał).
Trener: Jan Woś. 
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ogłoszenia
 nieruchomości

 �Sprzedam M-4 64m2, Cz-wa dz. 
Tysiąclecie, I piętro, blok 4/p. Piękne 
dwa duże balkony. Przestronna klatka 
schodowa, dwa mieszkania na piętrze. 
Dużo zieleni w koło. Tel. 509 915 295

 �Garaże, warsztaty, hale, magazyny, 
wiaty, plac 4000m2, waga samocho-
dowa; ogrodzony, oświetlony, asfalt, 
rampa kolejowa 300m – wynajmę lub 
wejdę we współpracę, w Kłobucku – 
dzielnica przemysłowa. Tel. 694 804 
133

 �Lokal z witryną 60m2 + 65m2 
na I piętrze, wejście z ulicy, parking 
600m2, centrum Kłobucka – wynaj-
mę lub wejdę we współpracę. Tel 694 
804 133

 �SPRZEDAM działkę budowlano-
-rolną, usytuowaną w okolicy Kozie-
głów, w miejscowości Siedlec Duży. 
Szer. działki 47 metrów. Możliwość 
podziału na mniejsze. Teren równy, 
położony przy drodze asfaltowej, 
wszystkie media: prąd, woda, gaz w 
drodze. W planie zagospodarowania 
przestrzennego działka przeznaczona 
jest częściowo pod zabudowę miesz-
kaniową, pozostałą część stanowią 
tereny rolne z dopuszczeniem zabu-
dowy zagrodowej. Działka znajduje 
się w cichej, spokojnej i zielonej 
okolicy, z tyłu las. Doskonała zarówno 
pod budowę domu, jak i na działal-
ność gospodarczą. W sąsiedztwie 
domy jednorodzinne, dogodny dojazd 
do trasy szybkiego ruchu Katowice-
-Warszawa. 20 km od Częstochowy. 
Cena 261 tys. Zł (11 zł/m2). Tel. 509 
384 324

 �Wynajmę budynek 250m2 do ce-
lów magazynowych. Duża, zamykana 
brama wjazdowa. Lokalizacja: Siedlec 
Duży, gmina Koziegłowy, 2 km od 
DK1, cena do negocjacji. Tel. 509 384 
324

 �Libra Nieruchomości

www. libra-home.pl
tel.793 486 567 
Mieszkania:

 �M-1 Centrum 35m2 1p. 91.000zł 
tel.793 486 567 

 �M-2 Centrum 25m2 1p. 90.000zł 
tel.793 486 567

 �M-3 Tysiąclecie 55m2 4p.blok 
175.000 tel.793 486 567 

 �M-3 Tysiąclecie 46m2 4p.blok 
132.000zł tel.793 486 567 

 �M-4 Północ 63m2 parter blok 
199.000zł tel.793 486 567 

 �M-4 T. Wieszczów 51m2, 2p.blok 
179.000zł tel.793 486 567 

 �M-4 Centrum 56m2 3p.blok 
165.000zł tel.793 486 567 

 �M-5 Centrum 56m2 4p.blok 
250.000zł tel.793 486 567 

 �M-5 Tysiąclecie 69m2 4p. 
205.000zł tel.793 486 567 

 �DOM nowy, na Grabówce 117m2 
dz, 666m2  435.000zł tel.793 486 
567 

 �DOM przy lesie Kuźnica Lecho-
wa 210m2 dz.1197m2 380.000zł 
tel.793 486 567 

 �DOM Stradom 110m2 dz.815m2 
320.000zł tel.793 486 567 

 �DOM Lisiniec 150m2 
dz.1030m2 299.000zł tel.793 486 
567 

 �DOM Olsztyn 213m2 dz.525m2 
350.000zł tel.793 486 567 

 �DOM Tysiąclecie 440m2, 
dz.720m2 idealny na działalność 
gospodarczą 790.000 zł tel.793 486 
567 

 �DOM Blachownia pow.157m2 
dz.792m2  545.000 zł tel.793 486 
567 

 �Kamienica Stary Rynek ( 100% 
własności) 740m2, dz.555m2 
550.000zł tel.793 486 567 

 �Lokal handlowo-usługowy 
Tysiąclecie 38m2,wysoki standard, 
czynsz najmu 1500zł tel.793 486 
567 

 �Budynek produkcyjno-magazyno-
wy ,pełna własność, Sabinów pow.
ok.900m2 – 1.350.000zł 

ReklamaReklama

Reklama ReklamaReklama

 � tel.793 486 567  (możliwość 
wynajmu) 
Północ Nieruchomości
www. polnoc.pl
42-200 Częstochowa, Al. NMP 33  
tel.: (034) 362 33 33 

 �M-3 Błeszno 33m2, przerobione 
z M-2, IXp, po kapitalnym remon-
cie, 123000zł Północ Nieruchomo-
ści Al. NMP 33 tel. 886-654-694

 �M-3 Tysiąclecie Kiedrzyńska 
37,6m2, Ip/blok, z balkonem, 
rozkładowe, 113000złPółnoc 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 
512-380-371

 �M-3 Ostatni Grosz 37,9m2, IIIp/
wież, czyste, zadbane, okna PCV, 
98000zł Kupujący nie płaci   prowi-
zji – Prowizję płaci tylko Sprzedają-
cy Północ Nieruchomości Al. NMP 
33 tel. 519-178-788

 �M-3 Parkitka 47m2, III/blok, 
nowe budownictwo, do wykończenia 
219000zł Północ Nieruchomości Al. 
NMP 33 tel. 665-265-806

 �M-3 Północ 44,9m2, XIp, do 
zamieszkania, 124500zł Północ 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 
508-177-196

 �M-3 Wyczerpy 48m2, IIIp/blok 
z 2007r, do zamieszkania 189000zł 
Północ Nieruchomości Al. NMP 33 
tel. 512-086-460

 �M-3 Parkitka Gloria Park, kom-
fortowe, 48,4m2, Ip/blok z 2006r., 
możliwość dokupienia garażu, cena 
239000zł, Kupujący nie płaci Prowi-
zji – Prowizję płaci tylko Sprzedają-
cy  Północ Nieruchomości Al. NMP 
33 tel. 508-177-196

 �M-3 Kopernika 50m2, II/blok, 
osobne pokoje, nowe okna, nowe 
instalacje, 139000zł do negocjacji 
Północ Nieruchomości Al. NMP 33 
tel. 886-654-694

 �M-3 Wrzosowiak 51m2, Ip, 
komfort, kuchnia w zabudowie, 
159000zł Północ Nieruchomości Al. 
NMP 33 tel. 665-265-806

 �M-3 Tysiąclecie 56m2, Ip/blok, 
okna PCV, piwnica 8m, cegła, 
138000zł do negocjacji Północ 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 

665-265-806
 �M-4 Ostatni Grosz 53m2 VIIIp, 

138000zł Północ Nieruchomości Al. 
NMP 33 tel. 665-265-806

 �Dom Biała gm. Mykanów 60m2, 
działka 2270m2, 160000zł Kupujący 
nie płaci Prowizji – Prowizję płaci 
tylko Sprzedający Północ Nierucho-
mości Al. NMP 33 tel. 512-380-371

 �Dom Konary ok. 70m2, działka 
1430m2 do zamieszkania, drewnia-
no – murowany, 119000zł Północ 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 
512-086-460

 �Dom Sabinów, ul.Kusocińskiego 
ok. 80m2, działka 1430m2, 3 pokoje, 
ogrzewanie węglowe, okna PCV, 
179000zł Kupujący nie płaci Prowi-
zji – Prowizję płaci tylko Sprzeda-
jący Sprzedający Północ Nierucho-
mości Al. NMP 33 tel. 512-086-460

 �Dom Rędziny, ul. Okupnicka ok. 
80m2, działka 1230m2, murowany, 
kryty blachą. 129000zł Kupujący nie 
płaci Prowizji – Prowizję płaci tylko 
Sprzedający Północ Nieruchomości 
Al. NMP 33 tel. 512-380-371

 �Dom wolno stojący Rudniki pow. 
127,4m2, działka 1187m2, rozpo-
częte budowy, 104000zł Kupujący 
nie płaci Prowizji – Prowizję płaci 
tylko Sprzedający Północ Nierucho-
mości Al. NMP 33 tel. 886-654-694

 �Działka budowlana Czarny 
Las 900m2, szer. ok. 30m, ładna, 
widokowa, nowo powstające osiedle, 
82zł/m2 Kupujący nie płaci Prowizji 
– Prowizję płaci tylko Sprzedający 
Północ Nieruchomości Al. NMP 33 
tel. 512-086-460

 �Wynajem lokal Śródmieście 
60m2, Ip, po kapitalnym remon-
cie, komfortowe, 1300zł Północ 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 
512-380-371

 �Wynajem lokal wielofunkcyjny 
Śródmieście/Tysiąclecie 65m2, 
parter z witryną z wejściem bez-
pośrednio z ulicy, 2300zł Północ 
Nieruchomości Al. NMP 33 tel. 
512-380-371 

 �Metrohause
Al. N.M.P. 43  

42-202 Częstochowa  
tel.: +48 34 368 03 84 

 �Sprzedam: M2, ul. Broniewskiego, 
27 m2, blok, 4 piętro, do remontu. 
Bez prowizji. Metrohouse, al. NMP 
43. Cena: 83.000 zł. Tel. 883377574

 �Sprzedam: M2, ul. Gombrowicza, 
25 m2, blok, 2 piętro, duży balkon, 
nowe okna, niski czynsz, możliwa 
zamiana na większe. Bez prowizji. 
Metrohouse, al. NMP 43. Cena: 
88.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: M2, ul. Botaniczna, 32 
m2, blok, 2 piętro, ładne i ustaw-
ne, okna na południe, balkon. Bez 
prowizji. Metrohouse, al. NMP 43. 
Cena: 93.000 zł. Tel. 883377593

 �Sprzedam: M3, ul. Focha, 35,7 
m2, blok, 3 piętro, słoneczne, balkon. 

Reklama
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 motoryzacja

 usługi
 edukacja

 budowlaNe

ELEKTRYK- BUDYNKI-RE-
MONTY-ZAŚWIADCZE-

NIA-UPRAWNIENIA. TEL. 
602 495 357

Dźwig, podnośnik koszowy, trans-
port ciężarowy - USŁUGI. Tel. 

697 567 058 
 SCHODY STALOWE

BALUSTRADY NIERDZEW-
NE 

www.wolmar.pl  606 512 929

 �Balustrady, nierdzewne, ogrodzenia. 
Tel. 601 087 209

 �Bramy, wszystkie, naprawa. Tel. 517 
261 055

 �Budowa, domów, remonty. Tel. 505 
313 165

 �Budowa od podstaw. Tel. 506 060 185
 �Elektroinstalacje, tanio, solidnie. Tel. 

698 131 479
 �Elektrycznie, instalacje, solidnie. Tel. 

 �Skup samochodów w każdym 
stanie. Najwyższe ceny, odbiór gratis. 
Tel. 518 098 505 

 �Angielski nauczycielka 691 761 
212

 �Matematyka; tel 502 853 470
 �Angielski – tłumaczenia i korekta 

tekstów, admiral-piett@wp.pl, tel. 
508 569 307

 �MATEMATYKA – efektywne 
korepetycje w Szkole Matematyki 
„2+2”, każdy poziom: SP. GIM, LO/
TCH, Studia – tel. 794 533 255, 
Częstochowa  Al. Jana Pawła II 82, 
www.2plus2.edu.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Bez prowizji. Metrohouse, al. NMP 
43. Cena: 92.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: M3, ul. Wilsona, 50,5 
m2, kamienica bezczynszowa, par-
ter, słoneczne, po remoncie - nowe 
okna, drzwi, panele, dobre na biuro. 
Bez prowizji. Metrohouse, al. NMP 
43. Cena: 98.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: M3, ul. Sobieskiego, 
35 m2, ocieplony blok z cegły, 3 
piętro, słoneczne, nowe okna, niski 
czynsz. Bez prowizji. Metrohouse, 
al. NMP 43. Cena: 110.000 zł. Tel. 
883377575

 �Sprzedam: M3, ul. Gwiezdna, 
43,6 m2, 10 piętro, duży pokój z 
wnęką, do remontu. Bez prowizji. 
Metrohouse, al. NMP 43. Cena: 
110.000 zł. Tel. 883377593

 �Sprzedam: M3, ul. Szymanow-
skiego, 43 m2, ocieplony blok z ce-
gły, wysoki parter, nowe okna. Bez 
prowizji. Metrohouse, al. NMP 43. 
Cena: 115.000 zł. Tel. 883377593

 �Sprzedam: M3, ul. Zana, 39 m2, 
ocieplony blok, 2 piętro, balkon, 
nowe okna. Bez prowizji. Metroho-
use, al. NMP 43. Cena: 125.000 zł. 
Tel. 883377574

 �Sprzedam: M4, ul. PCK, 53 m2, 
wieżowiec, 1 piętro, ładne i przy-
tulne, duży balkon, słoneczne. Bez 
prowizji. Metrohouse, al. NMP 43. 
Cena: 160.000 zł. Tel. 883377593

 �Sprzedam: M4, ul. Mickiewicza, 
63,1 m2, blok, parter, nowe okna, 2 
balkony! Bez prowizji. Metrohouse, 
al. NMP 43. Cena: 170.000 zł. Tel. 
883377575

 �Sprzedam: M4, ul. Starzyńskiego, 
58,6 m2, blok, 3 piętro, nowe okna, 
duży balkon, łazienka i WC osobno, 
niski czynsz. Bez prowizji. Metro-
house, al. NMP 43. Cena: 175.000 
zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: M4, ul. Ogińskie-
go, 58 m2, blok, 1 piętro, ładne, 
słoneczne, balkon, nowe okna. 
Możliwa zamiana na M3 w tej 
okolicy. Bez prowizji. Metrohouse, 
al. NMP 43. Cena: 175.000 zł. Tel. 
883377574

 ul. Ikara 59  (dzielnica Grabówka)
 ul. Bema 2  (dzielnica Stradom)
 ul. Mirowska 9  (przy szpitalu - Zawodzie)
 ul. Westerplatte 30  (naprzeciw szpitala Parkitka)
 MSTÓW Pl. A.  Mickiewicza 16 (rynek)
 concordia@concordia.biz.pl www.concordia.biz.pl

tel. (034) 362 71 57, 322 02 38, 322 03 51
Telefon czynny całą dobę bez względu na dni wolne i święta.

Bezgotówkowa organizacja ceremonii, kremacja, międzynarodowe i krajowe przewozy zwłok.

 �  Przeprowadzki kompleksowo. Tel. 
505 746 297 
 Meble pod wymiar, www.franekme-
ble.pl Tel. 505 746 297 
Cyklinowania, profesjonalnie, Tom-
-Bud. Tel. 535 – 230- 128

 �Naprawa telewizorów – anteny. 
Tel. 34 362-14- 42

 �Produkcja foto-video. Najwyższa 
jakość! Faktury Vat. www.forsure.be 
Tel. 502 094 810

608 489 616
 �Gazowe, hydrauliczne, montaż. Tel. 

601 677 437
 �Gips-karton, kompleksowo. Tel. 698 

131 479
 �Hydraulik – inst. wod-kan, C.O., 

gazu, kotłownie, ogrzewanie podłogowe, 
przyłącza. Tel. 34 369 78 10

Reklama

 �Sprzedam: M4, ul. Okulickiego, 
63,8 m2, blok, 1 piętro, łazienka 
i WC osobno, balkon, słonecz-
ne, nowe okna. Niski czynsz. Bez 
prowizji. Metrohouse, al. NMP 43. 
Cena: 192.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: M5, ul. Szajnowicza-
-Iwanowa, 77,4 m2, 2-piętrowy 
blok z cegły, wysoki parter, łazienka 
i WC osobno, bardzo ładne, po 
remoncie, niski czynsz. Bez prowizji. 
Metrohouse, al. NMP 43. Cena: 
300.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: MDM, Centrum, 
ul. Zgody, 104 m2, parter w domu 
1-piętrowym, 3 duże pokoje, kuch-
nia, 2 łazienki, WC, strych, piwnica, 
ogródek, parking. Bez prowizji. 
Metrohouse, al. NMP 43. Cena: 
290.000 zł. Tel. 883377575

 �Sprzedam: Dom, połowa bliź-
niaka, Północ, 147 m2, stan surowy 
otwarty, z garażem, podpiwniczo-
ny, działka 500 m2. Bez prowizji. 
Metrohouse, al. NMP 43. Cena: 
250.000 zł. Tel. 883377574

 �Sprzedam: Dom wolno stoją-
cy, Lisiniec, 219 m2, piętrowy, z 
garażem, działka 1264 m2, super 
lokalizacja, nowa okazyjna cena. Bez 
prowizji. Metrohouse, al. NMP 43. 
Cena: 390.000 zł. Tel. 883377593

 �Sprzedam: Lokal usługowy, III 
Aleja, 120 m2, 2-poziomowy (-1/
parter), z witrynami, wejście bez-
pośrednio z chodnika, po general-
nym remoncie, przystosowany pod 
gastronomię. Bez prowizji. Metro-
house, al. NMP 43. Cena: 1.100.000 
zł. Tel. 883377575

 �Wynajmę: M3, Parkitka, ul. 
Wawrzynowicza, 56 m2, 2 pię-
tro, ładne, gipsówki, panele, duży 
balkon. Metrohouse, al. NMP 43. 
Czynsz: 1.200 zł. Tel. 883377574

 �M-3 Nieruchomości 
42-200 Częstochowa 
ul. Jasnogórska 108 lok.5.                                                                                                                     
Tel 34 343 58 59 
604 374 076, 663 887 884
Sprzedam

 �Sprzedam M-2, Północ, ul. 
Fieldorfa-Nila 11, 34 m2, parter, 
do wprowadzenia,120 tys/zł, M-3 
Nieruchomości - Kupujący nie 
płaci prowizji, 604374076 

 �Sprzedam  M-3,Tysiąclecie, ul. 
Kwiatkowskiego, 52 m2, VIIp, do 
wprowadzenia, 139 tys/zł, M-3 
Nieruchomości - Kupujący nie 
płaci prowizji, 604374076

 �Sprzedam M-4 z wnęką, Tysiąc-
lecie,ul. Kiedrzyńska, 64 m2, VIp, 
do wprowadzenia, 179 tys/zł, M-3 
Nieruchomości - Kupujący nie 
płaci prowizji, 604374076 

 �Sprzedam M-3, Centrum, ul. 
MAŁA,37 m2, parter, do cał-
kowitego remontu, 37 m2, M-3 
Nieruchomości, 604374076 

 �Sprzedam M-2, Tysiąclecie, ul. 
Kiedrzyńska, 23 m2, parter, do 
wprowadzenia, 73 tys/zł, M-3 
Nieruchomości, 604374076

 �Sprzedam M-3,Raków, ul. 
Sempołowskiej, 38 m2, I piętro, 
do wprowadzenia, 110 tys/zł, M-3 
Nieruchomości - Kupujący nie 
płaci prowizji, 604374076 

 �Sprzedam M-4 dwupoziomowe, 
Północ, ul. Starzyńskiego, 99m2, 
IVpiętro, 259 tys/zł, do negocjacji, 
M-3 Nieruchomości, 604374076 

 �Sprzedam M-3, Tysiąclecie, 
ul.Gwiezdna, 52 m2, I piętro, do 
wprowadzenia, 163 tys/zł, M-3 
Nieruchomości, 604374076  

 �Sprzedam M-3, Tysiąclecie, ul. 
Armii Krajowej,46 m2, II piętro, 
do wprowadzenia, 139 tys/zł, M-3 
Nieruchomości, 604374076 

 �Sprzedam M-2, Wrzosowiak, 
ul. Wierzbowa, 34 m2,parter, 
100 tys/zł, M-3 Nieruchomości, 
604374076 

 �Sprzedam M-2, Śródmieście, ul. 
1 Maja, 33 m2, po remoncie, III 
piętro, 125 tys/zł. M-3 Nierucho-
mości, 663887884

 �Sprzedam M-4, Północ, ul. 
Gombrowicza, 60 m2, w dobrym 
stanie, III piętro, 190 tys/zł. M-3 
Nieruchomości, 663887884
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kultura

Szanowni Państwo, 

Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna stał się już 
pewną tradycją okresu Wielkanocy. Również w tym 
roku młodzi, wierzący artyści pojawią się w Filharmonii 
Częstochowskiej by zaprezentować swoje talenty. Tym 
razem – dość spontanicznie – pojawiła się idea zorga-
nizowania otwartego koncertu finałowego z akcentem 
charytatywnym. Taka jest właśnie geneza Koncertu 
Wielkanocnego, na który bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników dobrej muzyki. Dobrze się składa, 
bo ludzie wrażliwi na piękno i sztukę zdecydowanie ła-
twiej dostrzegają potrzeby innych, często zwykłych ludzi 
mieszkających wokół nas. Właśnie na rzecz najbardziej 
potrzebujących, Chrześcijańska Służba Charytatywna 
przeprowadzi w czasie koncertu zbiórkę pieniężną, by 
całą kwotę przekazać podopiecznym częstochowskiego 
MOPS-u. Dla wielu rodzin może to być najpiękniejszy 
akcent zbliżających się Świąt. Podczas Koncertu Wielka-
nocnego wystąpią: zespół New Heaven (Polska), Karolina 
i Ola Harasim, kwartet Signature Sound Quartet z Łotwy 
oraz kwartet 4GIVEN ze Słowenii. Ta obsada zasługuje 
na główną scenę Filharmonii Częstochowskiej i na pew-
no będzie dobrym, refleksyjnym elementem świątecznego 
okresu.

 Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w Wiel-
ką Sobotę do Filharmonii Częstochowskiej 

o godz. 19:00. (Wstęp od godziny 18:30). Przy-
pominamy, że wstęp jest bezpłatny.

Kultura

Kultura

Kobiety kolorem

Łabędzi śpiew Mozarta

Przypominamy, że do 30 
kwietnia w częstochowskiej 
Boulangerie można oglądać 

wystawę Kasi Rubinowskiej zatytu-
łowaną „Kobiety kolorem”. Artyst-
ka w trzech odsłonach przedstawia 
fazy życia kobiety, która – mimo 
upływającego czasu - wciąż przeży-
wa radość i spełnienie. Barwy ob-

razów sugerują, że wnętrze kobiece 
pełne jest pozytywnych, pełnych 
nadziei treści. Okazuje się, że miej-
sce usytuowania wystawy nie jest 
przypadkowe. Od niedawna serce 
malarki należy do Francji. Po-
dróże w tamte strony stały się dla 
niej impulsem do tworzenia coraz 
to odważniejszych obrazów. Prace 

Kasi Rubinkowskiej można w Czę-
stochowie oglądać już po raz drugi. 
W 2012 roku prezentowała je na 
wystawie „Moje kolory” w często-
chowskiej kawiarni „Biały Borek.
Chętnych do obejrzenia wystawy 
zapraszamy do Boulangerie przy ul. 
Śląskiej 3 w Częstochowie.

11 kwietnia 
w gmachu Filharmonii 
Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana 
wybrzmiały dźwięki 
Requiem d-moll 
Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, które 
uznawane jest za jedno 
ze szczytowych osiągnięć 
kompozytora w muzyce 
religijnej
�ALEKSANDRA LUDWIG

Utwór powstał na zlecenie 
złożone kompozytorowi 
przez hrabiego Walsegga, 

który chciał tym samym oddać 
cześć swojej żonie w kolejną rocz-

nicę jej śmierci. Pracę nad wielkim 
dziełem przerwała śmierć Mozarta. 
Dokończył je Franz Xaver Süs-
smayr, jeden z najwybitniejszych 
uczniów artysty. Nie ustalono do-
kładnie jaki był udział Süssmayra, 
a jaki samego Mozarta w stworze-
niu dzieła. Kompozytor pozostawił 
bowiem szkice do większości czę-
ści, niemniej niektóre z nich okre-
ślały jedynie dyspozycje głosów 
wokalnych, materiał tematyczny, 
a jeszcze inne dotyczyły sugestii 
dla poszczególnych instrumentów. 
Ukończone w całości dzieło za-
brzmiało po raz pierwszy w posia-
dłości hrabiego Walsegga 14 grud-
nia 1793 roku.
Najsłynniejsza msza żałobna świa-
ta bez wątpienia zajmuje miejsce 

szczególne w historii muzyki. Utwór 
cechuje bogata emocjonalność i dra-
maturgia, a przy tym delikatne po-
dążanie za sensem i znaczeniem 
poszczególnych strof.
U schyłku Wielkiego Postu Requ-
iem d-moll usłyszeliśmy w Często-
chowie w wykonaniu znamienitych 
artystów. Niepowtarzalny kwartet 
wokalny stworzyli: Krystyna Nowak 
- sopran, Justyna Kopiszka - alt, Pa-
weł Brożek - tenor, Marek Paśko 
- bas. Partie chóralne wykonał chór 
Collegium Cantorum, przygotowa-
ny przez Janusza Siadlaka. Do tego 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej pod batutą Adama 
Klocka. Słowo o muzyce skierowała 
do publiczności Wanda Malko.

Reklama

KONKURS !!

 

 

 

Pierwsza osoba, która zadzwoni w piątek do redakcji z hasłem 

„NTC mój tygodnik”  otrzyma dwuosobowe zaproszenie na

 „Koncert przy Świecach – PERŁY MUZYKI JASNOGÓRSKIEJ” 

25 kwietnia 2014 godzina 19:00 Sala Rycerska, Jasna Góra  


