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Droższy alkohol
i papierosy!

Rząd podniósł akcyzę na alko-
hol i tytoń. Co to oznacza w prak-
tyce? To, że w przyszłym roku pa-
lacze więcej zapłacą za papierosy, 
a amatorzy mocnych trunków 
między innymi za wódkę. Rząd 
założył, że podatek na alkohol ety-
lowy wzrośnie o 15 proc. Według 
niego spowoduje to podwyżkę ceny 
półlitrowej butelki wódki o mocy 
40 proc. o ok. 1,80 zł. 

Akcyza na wyroby i susz tyto-
niowy ma wzrosnąć o 5 procent. 
Cóż wychodzi na to, że - zdaniem 
rządu - alkohol i papierosy mają 
uratować nasz budżet... Jednak 
eksperci są innego zdania. kg

Napadł 
na strażników

Strażnicy miejscy ujęli agresyw-
nego mężczyznę, który przy ul. 
Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, 
a podczas interwencji naruszył nie-
tykalności cielesną strażników 
miejskich.

Podczas patrolowania centrum 
Częstochowy strażnicy miejscy zo-
baczyli mężczyznę, który szedł ul. 
Krakowską, głośno przeklinał i ko-
pał w drzwi wejściowe do sklepów. 
Strażnicy miejscy podjęli interwen-
cję wobec 30-latka. – Mężczyzna był 
agresywny, nadal używał słów wul-
garnych wobec funkcjonariuszy. 
Mężczyznę przewieziono na badanie 
alkomatem do komendy straży 
miejskiej. Na terenie komendy do-
szło do czynnej napaści na funkcjo-
nariuszy – mówi Artur Kucharski ze 
Straży Miejskiej. – Sprawca został 
obezwładniony i przewieziony do 
Ośrodka Pomocy Osobom z Pro -
blemami Alkoholowymi. 

W trakcie transportu do OPOPA 
mężczyzna kopał w drzwi radiowo-
zu czym dokonał uszkodzeń w po-
jeździe. 30-latek został umieszczony 
w OPOPA i pozostawiony do dyspo-
zycji policjantów z IV Komisariatu 
Policji. mag
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Zabiła męża w obawie o życie

Prokuratura bada okoliczności tragicznego wypadku

Czarne chmury zawisły nad 
Wojewódzkim Szpitalem Specja-
listycznym w Częstochowie. 26 
września 140  lekarzy złożyło wypo-
wiedzenia umów o pracę. To prawie 
połowa wszystkich zatrudnionych w 
nim specjalistów! Wypowiedzenia 
dotyczą części personelu z niemal 
wszystkich oddziałów. Jednak z żad-
nego nie zamierza odejść 100 proc. 
medyków. Termin wypowiedzeń 
upłynie z wraz końcem roku.

Wypowiedzenia umów o pracę 
złożyli lekarze zarówno z placówki 
na Parkitce, jak i na Tysiącleciu. 
Zaznaczają, oni że nie mają żądań 
płacowych. Medycy twierdzą, że  
chcą po prostu walczyć o lepsze 
warunki leczenia pacjentów. - W 
szpitalu brakuje sprawnego sprzę-
tu, jest on za rzadko serwisowany. 
Brakuje też niektórych leków. 
Jesteśmy ograniczani w wykony-
waniu badań diagnostycznych i i 
laboratoryjnych. Nie możemy pod-
nosić swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Nie możemy pracować w 
atmosferze zastraszania i poniża-
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Przed Sądem Okręgowym ruszył 
ponowny proces 61-letniej 
Honoraty A. z Annolesia w pow. 
kłobuckim. Kobieta oskarżona o 
zabicie męża kuchennym nożem 
została wcześniej uniewinniona.

Sąd Okręgowy uznał, że  doszło 
do zabójstwa w obronie koniecznej 
i uniewinnił Honoratę A. Proces 
dowiódł, że kobieta działała w oba-
wie o swe życie. Prokuratura nie 
zgodziła się z tym i wniosła apela-

cję.
- Do czynu się przy-

znaję, do winy nie, bo 
działałam w obronie 
własnej – płakała 
61-latka przed sądem. 
- Zadałam mężowi je-
den cios nożem. On za-
wsze mnie źle trakto-

wał, wyzywał, bił. Codziennie gro-
ził, że zrobi mi ks – czyli karę 
śmierci. Nie zgłaszałam tego na 
policję, bo bałam się, on był wię-
ziennym klawiszem przez 20 lat i 
miałam dzieci.

25 maja 2011 roku do domu A. 
w Annolesiu zostało wezwane po-
gotowie ratunkowe. Lekarz stwier-
dził zgon Piotra A., emerytowanego 
strażnika więziennego. Rannego 
ojca znalazł w kuchni syn po przyj-
ściu z pracy, powiadomił pogotowie 
ratunkowe. W domu znajdowała 
się oskarżona. Pogotowie zawiado-
miło policję i prokuraturę, ta zarzą-
dziła sekcję zwłok.  Biegły medyk 
odkrył, że bezpośrednią przyczyną 
zgonu mężczyzny była rana kłuta 
serca, policjanci zatrzymali 
Honoratę A., kobieta trafiła na trzy 

miesiące do aresztu. Przyznała się 
do winy. Całe Annolesie wiedziało, 
że Piotr A. lubił sobie wypić i, że bił 
żonę. Policyjne interwencje  w do-
mu A. nigdy jednak nie kończyły 
się zawiadomieniem o znęcaniu, bo 
kobieta odmawiała składania do-
niesień na męża. Feralnego dnia 
było inaczej, kiedy A. wrócił do do-
mu pijany w kuchni zaczął kroić 
chleb. Nagle wszedł do pokoju z 
nożem w ręku, potknął się o wykła-
dzinę. Przekonany, że to żona pod-
łożyła mu nogę, zaczął wymachi-
wać nożem i szarpać się z nią. 
Wtedy Honorata A. wyrwała mu 
nóż, w pewnym momencie ostrze 
wbiło się w ciało mężczyzny. Piotr 
A. upadł na podłogę, jego żona 
siadła przed telewizorem i zaczęła 
oglądać serial. mag

Częstochowska prokuratura pro-
wadzi śledztwo w sprawie tragiczne-
go wypadku, w którym zginęły dwie 
kobiety, a dwóch mężczyzn zostało 
ciężko rannych. Do zdarzenia doszło 
we wtorek (1 października) na drodze 
krajowej nr 46 pomiędzy 
Częstochową a Olsztynem w miejsco-
wości Odrzykoń.

Przypomnijmy, w zdarzeniu bra-
ły udział dwa samochody osobowe: 
toyota corolla i vw  touareg. 
Samochody te poruszały się w kie-
runku Częstochowy, najprawdo-
podobniej do zderzenia doszło w 
trakcie, gdy 67-letni kierowca toyo-
ty wykonywał manewr skrętu w 
lewo w drogę leśną, a samochód vw 
touareg był w trakcie wyprzedza-
nia. W wypadku zginęły dwie ko-

biety - w wieku 33 lata i 72 lata. Do 
szpitala przewieziono dwóch męż-
czyzn, kierowcę toyoty oraz 81-let-
niego pasażera tego pojazdu. – 
Jeden z pacjentów przebywa na 
OIOM-ie. Jego stan jest poważny, 
ale stabilny. Rokowania się popra-
wiają. Natomiast stan drugiego z 
pacjentów jest dużo lepszy – mówi  
Wojciech Konieczny, dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolonego. 

Kierowca touarega nie ucierpiał 
podczas wypadku. - Na razie nie-
wiele wiadomo w tej sprawie. 
Mamy tylko wstępne ustalenia – 
mówi Tomasz Ozimek, rzecznik 
prasowy częstochowskiej prokura-
tury. – Prokurator zlecił sekcję 
zwłok. Zostanie powołany biegły z 
zakresu ruchu drogowego. Jego 
opinia dotycząca m.in. naruszenia 

przepisów będzie miała duże zna-
czenie. Jak na razie nikomu nie 
zostały przedstawione zarzuty – 
podsumowuje.

Policjanci pracujący nad spra-
wą proszą o kontakt kierowcę 
srebrnego samochodu poruszają-

cego się w kierunku Częstochowy, 
który był bezpośrednim świad-
kiem zdarzenia. Prosimy o kon-
takt z Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie  tel. 34 369-1290 
lub 369-1255 lub 997.

 kg

Prawie połowa lekarzy chce odejść z pracy!

nia – zgodnie wyliczają. Lekarze 
twierdzą, że jeśli ich warunki pracy 
nie poprawią się i dyrektor nie 
spełni ich postulatów, będą zmu-
szeni odejść z pracy.  

Wielu po usłyszeniu informacji 
o tym, że 140 lekarzy złożyło wypo-
wiedzenia, zaświeciła się czerwona 
lampka. Czy nie powtórzy się czar-
ny scenariusz z 2007 roku, kiedy 

to strajk lekarzy był przyczyną 
ewakuacji szpitala? Jarosław 
Madowicz, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego uspo-
kaja, że placówka działa normal-
nie i jeśli będzie taka konieczność 
zatrudni nowych lekarzy, dokona 
także przesunięć wewnątrz leczni-
cy. - Mamy trzy miesiące. Będziemy 
się starali utrzymać ciągłość pracy 
szpitala – mówi. Dyrektor niewy-
kluczone jednak, że będą musiały 
zostać wprowadzone pewne ogra-
niczenia ilości świadczeń. Być mo-
że pojedyncze oddziały na chwilę 
przestaną normalnie funkcjono-
wać. Nie zgadza się jednak z po-
stulatami lekarzy. - Są to subiek-
tywne odczucia nie mające po-
twierdzenia w rzeczywistości. 
Pacjenci są leczeni. Wszystkie pro-
cedury są wykonywane – mówi. 
Jego zdaniem nie ma też problemu 
z zaopatrzeniem w leki. Negocjacje 
pomiędzy dyrekcją szpitala a leka-
rzami trwają. Kolejne spotkanie w 
tej kwestii ma odbyć się za około 
dwa tygodnie.

 kg, zdj. kg 
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Oszukują na złote monety Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

* Szczegóły promocji u Dealerów

już od

69900

PROMOCJA*

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
o ostrzeniu pił 
łańcuchowych.

Sprzedaż i obsługę serwisową prowadzą Autoryzowani Dealerzy:

ANDREAS STIHL Sp. z o.o., Sady, Poznańska 16,
62-080 Tarnowo Pdg., tel. 61/81 66 200, www.stihl.pl

Częstochowa - Kiedrzyńska 24/32, tel. 34/361 31 97, Ikara 157, tel. 
34/322 75 57, Łódzka 33/4, tel. 34/322 73 44, Wały Dwernickiego 
217, tel. 34/322 48 58; Dąbrowa Zielona - Kościuszki 43, tel. 34/354 
80 64; Janów - Plac Grunwaldzki 22, tel. 34/375 15 71; Kamienica 
Polska - Magazynowa 32H, tel. 601 954 452; Kłobuck - Wieluńska 
14, tel. 43/317 20 25; Konopiska - Śląska 133, tel. 34/328 23 31; 
Koniecpol - Chrząstowska 15, tel. 34/355 16 01; Krzepice - Kuków 
79, tel. 34/317 54 45; Lubliniec - Ligonia 6, tel. 34/351 03 04; 
Mykanów - Czarny Las, Częstochowska 168, tel. 34/344 00 77; 
Myszków - 1 Maja 62, tel. 34/313 11 32; Olesno - Drzymały 4, tel. 
34/350 43 66; Pajęczno - Górna 1, tel. 34/311 11 13; Pilica - Plac 
Mickiewicza 38A, tel. 32/67 36 133; Rędziny - Wolności 80, tel. 
34/320 10 52; Woźniki - Młyńska 27, tel. 34/357 38 01; Zawiercie 
- Paderewskiego 35, tel. 32/760 22 63; Żarki - ul. Moniuszki 21, 
34/343 86 79 

Sąsiad włamywacz
Policjanci z Częstochowy za-

trzymali włamywacza – akrobatę. 
Mężczyzna okradł mieszkanie są-
siadki. Przeszedł balkonami z 
dziewiątego na siódme piętro.

We wtorek po godzinie  13.40 
policjanci zostali powiadomieni 
przez właścicielkę mieszkania w 
wieżowcu na ulicy Iwaszkiewicza, 
iż w jej mieszkaniu przebywa wła-
mywacz.  Częstochowianka powie-
działa, że jej córka przed wejściem 

do domu usłyszała hałasy i zawia-
domiła przebywającą na zakupach 
matkę. Policjanci po wejściu do 
mieszkania na siódmym piętrze 
zobaczyli wybitą szybę w oknie 
balkonowym, a 33-letnia właści-
cielka stwierdziła brak telefonu 
komórkowego. W tym samym cza-
sie patrol policji poszukiwał wła-
mywacza, którego szybko zatrzy-
mano piętro wyżej. Okazał się nim  
32-letni mężczyzna, zamieszkały w 

tym samym bloku na dziewiątym  
piętrze. Mężczyzna zaprzeczał 
wszystkiemu i stawiał czynny 
opór. Mundurowi znaleźli w jego 
spodniach skradziony telefon za 
300 zł. Jak się również okazało do 
włamania doszło w nietypowy spo-
sób,  mężczyzna bowiem przeszedł 
po balkonach z dziewiątego na 
siódme piętro. Teraz za kradzież z 
włamaniem grozi mu do 10 lat 
więzienia. mag

Wróciła stara metoda oszustów, 
którzy okradają metodą na tzw. „ 
one penny „. To typowy sposób 
działania oszustów oferujących w 
pobliżu banków „złote monety”. W 
taki właśnie sposób został okra-
dziony 67-letni częstochowianin, 
który został zaczepiony przez 
dwóch mężczyzn, z których jeden 
sprzedawał po okazyjnej cenie 
„wartościowe one penny” a drugi 
podawał się za ich kupca. Złodzieje 
tak skutecznie „wkręcili” mężczy-
znę, iż ten wypłacił oszczędności i 
zakupił nic nie warte monety.

W częstochowskich Alejach,  
pokrzywdzony  został zaczepiony 
przez dwóch mężczyzn. Jeden z 
nich mówił  ze wschodnim ak-
centem. Przekonywał, że może po 
okazyjnej cenie sprzedać  kilka-
naście złotych monet.  W trakcie 
rozmowy podszedł drugi mężczy-
zna, który rzekomo chciał kupić  
„wartościowe monety”.   Potwier-
dzał, że to „wyjątkowa okazja”, 
a na dowód tego  poszedł również 
sprawdzić je w pobliskim lombar-
dzie. Po powrocie, oszust zapro-

ponował wspólne kupno  cenny 
monet. Przekonany przez złodziei 
mieszkaniec Częstochowy po-
szedł więc do banku, wypłacił 
gotówkę, kupił one penny. 
Dopiero później sprawdził ile mo-
gą być warte. Okazało się, że są 
one praktycznie  nic nie warte. 
Częstochowianin stracił kilkana-
ście tysięcy złotych. 

Policjanci ostrzegają przed tego 
rodzaju oszustwami. - Uważajmy 
gdy na ulicy  nieznajomy zapropo-
nuje nam kupno wartościowych 
rzeczy - monet czy waluty.   
Wytypowana ofiara jest  najczęś-

ciej  „wkręcana”  przez oszustów, 
z których jeden gra sprzedawcę a 
drugi rzekomego kupca. Świad-
kiem transakcji, jest właśnie po-
krzywdzony. Rzekomy kupiec na-
wiązuje z ofiarą nić porozumienia, 
gdy proponuje jej kupno wspólnie 
monet lub przekonuje o ich au-
tentyczności i wartości. Często 
również przynosi sfałszowane za-
świadczenia o prawdziwości mo-
net, które miało być wydane w 
lombardzie czy u jubilera – mówi 
podinsp. Joanna Lazar, rzecznik 
prasowy KMP.

mag, zdj. KMP Czwa
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Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ramach Programu Infrastruktura i Ârodowisko

„Przebudowa DK-1 w Cz´stochowie, budowa wiaduktu na skrzy˝owaniu z DK-46; po∏àczenie z ul. Srebrnà” (kolejny etap)

Na placu budowy najwi´kszej od lat inwestycji drogowej w Cz´stochowie o nazwie „Przebudowa DK-1 w Cz´stochowie, budowa wiaduk-
tu na skrzy˝owaniu z DK-46; po∏àczenie z ul. Srebrnà” widaç ju˝ post´p prac i pierwsze efekty dzia∏aƒ podj´tych przez wykonawc´. Okolice
skrzy˝owania DK-1 z DK-46 i ul. Srebrnej zmieni∏y swój wyglàd, do którego od lat przyzwyczajeni byli kierowcy z ca∏ej Polski i Europy.
Odby∏a si´ ju˝ konieczna wycinka drzew i krzewów wzd∏u˝ odcinków alei Jana Paw∏a II i ul. Drogowców obj´tych inwestycjà. Ale to tylko
jedno z zadaƒ wykonanych do tej pory na miejscu inwestycji. 

– Oprócz tego – w zakresie robót budowlanych – dokonano ju˝ m.in. frezowania asfaltobetonu w ul. Srebrnej, rozbiórki chodników i
kraw´˝ników na DK-1 i DK-46, rozbiórki podbudowy DK-1 i DK-46 oraz rozbiórki nawierzchni ul. Srebrnej – wymienia Mariusz Sikora,
dyrektor Miejskiego Zarzàdu Dróg i Transportu w Cz´stochowie, jednostki nadzorujàcej wykonanie tej spektakularnej, nie tylko w skali mias-
ta, inwestycji. 

Roboty drogowe to jedno, a drugie to prace nad budowà mostu przez Wart´, estakady, k∏adki dla pieszych i muru oporowego. Tu te˝ zreal-
izowano ju˝ spory zakres zadaƒ. 

– Wykonano równie˝ szereg specjalistycznych prac np. przy sieciach ciep∏owniczych i wodociàgowych, u∏o˝ono rury ochronne, zdemontowano s∏upy oÊwietleniowe, dokonano monta˝u
studni, kana∏ów technologicznych czy wykonano tzw. przeciski pod DK-1. JeÊli dalej praca b´dzie sz∏a tak sprawnie, jak do tej pory, przysz∏oroczny termin zakoƒczenia inwestycji jest abso-
lutnie niezagro˝ony – twierdzi Mariusz Sikora. 

Wspomniany termin zosta∏ po akceptacji odpowiednich instytucji, w tym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oficjalnie przed∏u˝ony. Nale˝y przypomnieç, ˝e
póêniejsze ni˝ pierwotnie planowano rozpocz´cie tegorocznych prac wynika∏o z potrzeby za∏atwienia dodatkowych formalnoÊci z powodu zmiany przepisów. Wp∏ywu na to nie mia∏ zarówno
wykonawca, jak i beneficjent projektu – czyli Miasto Cz´stochowa. 

Ostateczny termin zakoƒczenia budowy to paêdziernik 2014 r. Inwestycja zlokalizowana jest na skrzy˝owaniu dwóch dróg krajowych DK-1 i DK-46. Skrzy˝owanie to charakteryzuje si´
jednym z najwy˝szych wskaêników nat´˝enia ruchu w kraju (szacuje si´, ̋ e dziennie przeje˝d˝a tam ok. 45 tys. pojazdów). To szlak kluczowy nie tylko z perspektywy polskiej sieci drogowej,
ale tak˝e wa˝ne po∏àczenie komunikacyjne pomi´dzy krajami Unii Europejskiej (np. droga ∏àczàca kraje skandynawskie z Polskà i dalej Czechami czy Austrià). 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e bez wsparcia finansowego ze Êrodków Unii Europejskiej samorzàd cz´stochowski nie móg∏by sobie pozwoliç ze Êrodków w∏asnych na tak spektakularnà i zakrojonà
na szerokà skal´ inwestycj´ na DK-1 w Cz´stochowie. 

Projekt jest wspó∏finansowany ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, Priorytetu VI „Drogowa i lotnicza sieç TEN-T”, Dzia∏ania
6.1 „Rozwój sieci drogowej”. W ciàgu kilkunastu miesi´cy Cz´stochowa zyska wi´c dzi´ki niebagatelnemu wsparciu Unii Europejskiej nowe rozwiàzanie drogowe, które pozwoli na lepsze
skomunikowanie miasta z krajowà „jedynkà” w obu kierunkach. Dzi´ki mostowi nad Wartà ze Êródmiejskimi dzielnicami bezpoÊrednie po∏àczenie zyska tak˝e dzielnica Zawodzie. 

– Wierz´, ˝e komunikacyjne zyski z tej inwestycji zrekompensujà obecne utrudnienia w ruchu – mówi prezydent Cz´stochowy Krzysztof Matyjaszczyk i dodaje. – To zadanie drogowe
jest przyk∏adem na to, jak istotne jest wsparcie instytucji Unii Europejskiej w zmiany infrastrukturalne naszego miasta i kraju. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy starajà si´, aby ruch odbywa∏ si´
tu – mimo intensywnych prac – w miar´ p∏ynnie. Kierowców niezmiennie prosz´ o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç.

Zmotoryzowani nie ukrywajà, ˝e z koniecznych utrudnieƒ, co naturalne, za bardzo si´ nie cieszà, ale twierdzà, ˝e nie tracà w Cz´stochowie wi´cej czasu ni˝ przy pracach drogowych – nawet 
o mniejszej skali – w innych miejscach Polski. Wielu kierowców tranzytowych oraz mieszkaƒców chwali sobie mo˝liwoÊç skorzystania z „pó∏nocnego korytarza”, wszyscy – liczà na szybki post´p
prac i sprawne zakoƒczenie ca∏ej inwestycji. Wykonawca zadania jesienià tego roku wkroczy w kolejny etap prac budowlanych przy realizacji inwestycji. Ca∏kowity koszt zadania to blisko 83 mln z∏. 

WysokoÊç dofinansowania z Unii Europejskiej to a˝ 64 mln z∏

W ręce policji wpadli dwaj zło-
dzieje, którzy ukradli citroena. 
Włamywacze posłużyli się znale-
zionymi na ulicy kluczykami.  

Dwaj 22-letni mężczyźni naj-
prawdopodobniej przez przypa-
dek zobaczyli leżące w okolicy 
jednej ze szkół na Rakowie w 
Częstochowie, kluczyki samo-
chodowe. Następnie, przecho-
dząc koło zaparkowanych przy 
szkole samochodów, sprawdza-
li, który z nich otwiera się po 
naciśnięciu pilota. W ten sposób 
trafili na citroena, którego właś-
cicielka zgubiła kluczyki. Jeden 
ze sprawców postanowił odje-
chać skradzionym wozem. 

Mężczyźni spotkali się potem 
aby wspólnie zastanowić się co 
zrobić z skradzionym autem i 
kluczykami. Samochód na ten 
czas ukryli w niewidocznym 
miejscu, za garażami w rejonie 
dzielnicy Ostatni Grosz. 

22-letni częstochowianie nie 
cieszyli się długo skradzionym 
autem, gdyż następnego dnia 
zostali zatrzymani. Śledczy 
ustalili ich na podstawie mo-
nitoringu. Sprawcy usłyszeli 
już zarzuty kradzieży z włama-
niem, za co grozi im do 8 lat 
więzienia. Zostali objęci dozo-
rem policyjnym.

mag

Ukradli auto i wpadli

Wspólna akcja funkcjonariuszy Referatu Dozoru 
Urzędu Celnego, IV Komisariatu Policji oraz Straży 
Miejskiej zakończyła się sukcesem. W mieszkaniu przy 
ul. Ogrodowej znaleziono trefne papierosy i alkohol.

Grupa składająca się z funkcjonariuszy Urzędu 
Celnego, Policji i Straży Miejskiej weszła do jednego z 
mieszkań przy ul. Ogrodowej. Ze wcześniejszych ustaleń 
wynikało, że 49-letnia kobieta może wprowadzać do obro-
tu nielegalny alkohol oraz wyroby tytoniowe. Podczas 
kontroli mieszkania ujawniono 5 litrów alkoholu 33% 
prawdopodobnie pochodzącego z odkażania, 280 sztuk 
papierosów oraz 6 woreczków po 100 gram tytoniu luzem.

Skarb Państwa mógł stracić na wprowadzeniu do 
obrotu nielegalnego alkoholu i tytoniu ponad 650 zł. 
To kolejna wspólna kontrola służb, dzięki której ujaw-
niono w prywatnym mieszkaniu wyroby alkoholowe i 
tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. mag, zdj. SM

Śmieciowe poprawki
nikami z tworzywa sztucznego. 
Sytuacja podyktowana jest bra-
kiem na rynku pojemników meta-
lowych. Mieszkańcy, którzy zgłosi-
li w deklaracji zapotrzebowanie na 
pojemnik na popiół powinni go 
otrzymać na początku październi-
ka, czyli od momentu rozpoczęcia 
sezonu grzewczego.

Częstochowscy radni wprowa-
dzili trzy zmiany do pakietu 
uchwał dotyczących systemu go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi. Przyjęta została zmiana 
w sprawie pojemników na popiół 
i odpady zielone oraz w sprawie 
ustalenia terminu uiszczania po-
datku śmieciowego. Decyzję o 
zwiększeniu częstotliwości wywo-
zu odpadów odłożono na paź-
dziernikową sesję Rady Miasta.

Miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
powinna być wnoszona do 15 
każdego miesiąca za poprzedni 
miesiąc, z tym, że za miesiąc gru-
dzień opłatę należy uiścić do 31 
grudnia. Pozwoli to na zamknię-
cie danego roku budżetowego.

Radni wyrazili także zgodę na 
to, żeby metalowe pojemniki na 
popiół można było zastąpić pojem-

Na poniedziałkowej sesji Rady 
Miasta zdecydowano też, że pojem-
niki na odpady zielone, czyli trawę, 
liście i gałęzie, które dotychczas 
rozstawiane były jedynie w dzielni-
cach domów jednorodzinnych po-
jawią się również przy nierucho-
mościach wielorodzinnych (w tzw. 
zabudowie wysokiej). mag

Trefny alkohol na Ogrodowej

Zostań modelikarzem
Częstochowskie Towarzystwo 

Modelarskie im. por. pil. 
Hieronima Dudwała zaprasza 
na I Częstochowski Konkurs 
Modelarski „Modelikarz”, który 
odbędzie się 5-6 października w 
IV LO im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie.

Głównym celem konkursu 
jest popularyzowanie modelar-
stwa redukcyjnego wśród dzieci 
i młodzieży, zachęcenie do ak-
tywnej formy spędzania wolne-
go czasu oraz rozpowszechnie-
nie zainteresowania nauką, 
techniką i historią.

Konkurs przeznaczony jest 
dla modelarzy indywidualnych i 
zrzeszonych w różnych organi-
zacjach w kraju i za granicą. 
Obowiązuje podział wiekowy: 
młodzik – do 13 roku życia, ju-
nior 14-18 lat i senior powyżej 
18 lat. Uczestnicy mogą zgła-

szać modele do konkursu oraz 
do wystawy pozakonkursowej. 
Modele zgłoszone do konkursu 
oceni wg zasady „podoba się – 
nie podoba się” powołana przez 
organizatorów komisja sędziow-
ska. Dokumentacja (plany, in-
strukcje, zdjęcia) mile widziana. 
Modele będą dzielone na stan-
dard (gotowy do lotu, do boju 
model samolotu lub pojazdu, 
bez otwartych luków, przedzia-
łów, mogą być otwarte włazy 
załogi w pojazdach, kabiny pilo-
tów w samolotach; dotyczy to 
tylko juniora i seniora); walory-
zowany (modele z otwartymi lu-
kami, przedziałami, przekroje 
itp., czyli wszelkie waloryzacje 
bez podziału na wiek wykonaw-
cy; junior i senior); w kategorii 
Młodzik (bez podziału na skalę). 
Wyboru kategorii dokonuje mo-
delarz. mag
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O B W I E S Z C Z E N I E 
 Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
 na podstawie:
•  art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 
2013 r., poz. 687 t.j.)

• art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j)

zawiadamia się, że w dn. 06 09 2013r. 
na wniosek Gminy Rędziny reprezentowanej przez Wójta Gminy P. Waldemara 
Chmielarza, z dn. 06 09 2013r.

 zostało wszczęte postępowanie
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

        pn. „Budowa  drogi gminnej ul. Bankowej  m. Rędziny” 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb Kolonia Rędziny, jed. Rędziny –  66/7 km 2; 66/16 (66/11) km 2; 66/14 (66/10 ) km 2; 
66/12 (66/9 ) km 2; 66/8 km 2; 65/36 km 2; 65/34 km 2; 65/32 km 2; 65/30 km 2; 65/28 km 2; 
65/39 (65/25) km 2; 65/26 km 2; 65/41 (65/27) km 2; 65/43 (65/29) km 2; 65/37 (65/12) km 
2; 77 km 2 (w nawiasach podano nr działek przed podziałem)

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia stro-
ny mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i 
zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 pokój nr 17 drugie piętro. 

W Czarnym Lesie otwarto 
nowo wybudowany obiekt spor-
towy. Bosko wielofunkcyjne to 
kolejny tego typu obiekt w 
Gminie Mykanów wybudowany 
z pomocą środków Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie 
tego obiektu w 75% kosztów 
kwalifikowanych uzyskano z 
Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach działania 
Odnowa i Rozwój Wsi. 
Powstanie takich centrów spor-
towych to wieloletni program 
wdrażany przez władze gminy 
Mykanów, którego celem jest 
powstanie obiektów na których 
w sposób bezpieczny można 
spędzać czas wolny.

mag

nia. W kolejnych wystąpieniach, reprezentanci uczelni 
wyższych z Kanady, Rosji, Niemiec, Słowacji i Polski 
prezentowali wystąpienia dotyczące m.in. dialogu i 
adaptacji kulturowej, etyki wychowania, relacji na-
uczyciel-uczeń, kształcenia wielokulturowego, szkol-
nictwa policyjnego, roli rekreacji i turystyki w procesie 
edukacji, promowania języków obcych, czy współczes-
nych metod wspierania uczniów niepełnosprawnych.

mag, zdj.arc

Częstochowa czeka 
na Euro-Park-Mielec

Częstochowscy radni jedno-
myślnie wyrazili zgodę na objęcie 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
EURO-PARK MIELEC gruntów 
zarządzanych przez państwową 
spółkę Operator ARP w rejonie 
ulic Korfantego i Koksowej. 
Miasto liczy też na rozszerzenie 
przez Rząd RP granic Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
o tereny miasta i Skarbu Państwa 
położone przy ul. Leśnej (Skorki) 
i ul. Kusięckiej.  

Uchwała podjęta na ponie-
działkowej Radzie Miasta doty-
czy 23 działek o łącznej po-
wierzchni blisko 38,8 hektarów 
zarządzanych przez spółkę 
Agencji Rozwoju Przemysłu i 
jest szybką odpowiedzią często-
chowskiego samorządu na zło-
żone niedawno przez Operatora 
ARP pisma informujące o stara-
niach zmierzających do objęcia 
gruntów w rejonie Korfantego i 
Koksowej mielecką strefą eko-
nomiczną. Zgodnie z wnioskiem 
Operatora radni podjęli też de-
cyzję o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla terenu w dzielnicy Zawodzie-
Dąbie, który miałby wejść do 
strefy. 

Zapisy obowiązującego stu-
dium uwarunkowań przestrzen-
nych dla tego obszaru wyzna-
czają jako główne kierunki prze-
znaczenia: tereny przemysłowe.

Blisko 18-letnie funkcjonowa-
nie SSE EURO-PARK MIELEC, 
osiągnięte efekty (5,9 mld zł na-
kładów inwestycyjnych ponie-
sionych przez inwestorów, pra-
wie 18 tysięcy utworzonych no-
wych miejsc pracy) dają szansę 
na skorzystanie z doświadczeń 
w zarządzaniu i zagospodarowa-
niu terenów – także dla projek-
towanej podstrefy w 
Częstochowie.  

Warto przypomnieć, że wnio-
sek o rozważenie możliwości 
utworzenia częstochowskiej 
podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Mielec 
lub Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Wisłosan na pohutnicznych te-
renach należących do spółki 
Operator Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. został zawarty w 
maju we wspólnym stanowisku 
uczestników spotkania  w spra-
wie aktualnej sytuacji, przyszło-
ści i społecznych skutków re-
strukturyzacji zatrudnienia w 
ISD Hucie Częstochowa Sp. z 
o.o. 

Miasto lobbuje też od dłuższe-
go czasu na rzecz objęcia blisko 
37 hektarów: ponad 23 ha grun-
tów miejskich przy ul. Leśnej 
(Skorki – Dźbów) oraz ponad 13 
ha działek Skarbu Państwa przy 
ul. Kusięckiej (Zawodzie-Dąbie) 
terenem Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Atutem pierwszego terenu 
jest sąsiedztwo planowanej ob-
wodnicy autostrady A1

(lokalizacja pomiędzy jej połu-
dniowym i zachodnim węzłem) 
oraz istnienie dla niego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczające-
go teren pod działalność pro-
dukcyjno-usługową. Teren ten 
jest obecnie wyposażany w peł-
ną infrastrukturę techniczną, 
sfinansowaną głównie (w 85%) 
ze środków UE w ramach kon-
kursu na infrastrukturalne 
przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych (całościowy koszt 3,8 
mln zł).

Drugi teren zlokalizowany jest 
w strefie aktywności gospodar-
czej, w centralnowschodniej 
części miasta, w pobliżu wyre-
montowanej przy wsparciu 
środków unijnych ul. Legionów, 
w obszarze sąsiadującym z tere-
nem TRW Polska sp. z o.o. oraz 
Robelit sp. z o.o. Także dla tego 
obszaru istnieje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczający teren pod 
działalność produkcyjną. Inwes-
tycja związana z budową infra-
struktury technicznej przy ul. 
Kusięckiej (w toku) także została 
zgłoszona do dofinansowania ze 
środków UE.   

Po decyzji Rządu RP o prze-
dłużeniu działalności specjal-
nych stref ekonomicznych do 
2026 r. Ministerstwo Gospodarki 
poinformowało prezydenta Czę-
sto chowy, że w drugiej połowie 
września projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniający roz-
porządzenie w sprawie Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej zostanie skierowany do 
uzgodnień międzyresortowych, 
w tym Ministerstwa Finansów. 
Ostateczna decyzja należy do 
Rady Ministrów, a kluczowe 
znaczenie ma opinia ministra fi-
nansów. Ewentualne uzupełnie-
nie lub aktualizacja wniosku 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej o rozszerzenie jej 
terenów złożonego w Minis-
terstwie Gospodarki, nie dotyczy 
gruntów proponowanych przez 
Częstochowę. Miasto w sierpniu 
na wniosek zarządu KSSE po-
twierdziło status częstochow-
skich terenów zgłoszonych do 
strefy, prezydent miasta przeka-
zał też dodatkowo oświadczenia 
o prawie do dysponowania grun-
tami Skarbu Państwa przy ul. 
Kusięckiej oraz o tym, że obsza-
ry Skorki i Kusięcka nie są obję-
te Programem Natura 2000. 

Częstochowa ma więc obecnie 
szansę na objęcie obszarem spe-
cjalnej strefy ekonomicznej – 
mieleckiej i katowickiej – w su-
mie blisko 76 ha terenów inwe-
stycyjnych. To dobra informacja 
dla mieszkańców, przedsiębior-
ców i potencjalnych inwestorów.  

mag

Mają nowe boisko

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel 
zjednoczonej Europy wobec wyzwań edukacyjno-wy-
chowawczych dzieci i młodzieży”.

W zorganizowanym przez Akademię im. Jana 
Długosza, Urząd Miasta oraz Samorządowy Ośrodek 
Doskonalenia spotkaniu uczestniczyli m.in. zajmują-
cy się problematyką edukacji i wychowania członko-
wie parlamentu europejskiego i komisji edukacji w 
Unii Europejskiej, a także przedstawiciele nauki z 
krajów UE. - Dzisiejsza edukacja to edukacja mobilna, 
przygotowana na zmiany, jakie niesie z sobą XXI wiek. 
Od bezpośredniej pracy nauczyciela i wartości, jakie 
przekazuje uczniom, zależy nie tylko przyszłość mło-
dego pokolenia, ale również miejsce naszego kraju w 
świecie – powitał zebranych prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. Uczestnicy konferencji dyskutowali o 
procesie globalizacji, medializacji życia społecznego, a 
także zjawiskach i zagrożeniach społecznych, mają-
cych wpływ na kształt wychowania młodego pokole-

Fachowcy o edukacji

Konkurs pierwszej pomocy
Na terenie Miejskiej Komendy Państwowej 

Straży Pożarnej odbył się V Konkurs Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej „Urato wać znaczy żyć”.

W zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 
25 im. Stanisława Staszica 24 września konkursie 
uczestniczyło 60 uczniów z 13 podstawówek z 
Częstochowy i Poraja. Celem zawodów było m.in. 
rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakre-
su udzielania I pomocy, kształtowanie czynnych 
postaw prospołecznych, propagowanie tematyki 
związanej z ochroną zdrowia oraz bezpieczeń-
stwem komunikacyjnym oraz wdrażanie do ak-
tywności, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Wyniki: 
Kategoria I – III:

I miejsce: SP 50 w Częstochowie;
II miejsce: SP 11 w Częstochowie;
III miejsce SP 8 w Częstochowie.

Kategoria IV – VI:
I miejsce: SP 46 w Częstochowie;
II miejsce: SP 50 w Częstochowie;

III miejsce: SP 24 w Częstochowie.
Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe 

(sprzęt RTV). Dodatkową atrakcją imprezy była 
symulacja akcji ratowniczej oraz prezentacja 
sprzętu ratowniczego.

 mag, zdj. arc
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Jak zostać detektywem?
Trzeba zdać obowiązkowy egza-
min państwowy, który odbywa 
się w Komendzie Głównej Policji 
w Warszawie. Egzamin składa 
się z części testowej oraz egza-
minu ustnego. Trzeba mieć tak-
że min. średnie wykształcenie, 
oczywiście być niekaranym i 
przejść odpowiednie badanie le-
karskie.

Czy to trudny zawód?
Tak, jest to trudny zawód, wy-
maga odporności na stres. 
Wymaga też odpowiednich cech 
charakteru - spostrzegawczości, 
cierpliwości, odpowiedzialności, 
skrupulatności, zorganizowa-
nia, wytrwałości...

Czym się głównie zajmujecie?
Typowymi sprawami rodzinny-
mi: rozwodowymi, sprawami go-
spodarczymi (jest to osobny 
dział poświęcony biznesowi) 
oraz sprawami kryminalnymi. 
Oczywiście dodatkowo poszuki-
waniem osób i mienia oraz te-
stami DNA.

Od jak dawna jesteście w tym 
„biznesie”?

Od 2005 roku.

Skąd pomysł na taki sposób 
na życie?

Taką pracę wykonuje osoba, 
która nie lubi siedzieć w biurze, 
nie lubi monotonii. My tacy 
właśnie jesteśmy.

Gdzie mieści sie Wasze biuro?
Adres AL. NMP 31/5 Czę sto-
cho wa.

W jakich godzinach oficjalnie 
pracujecie?

Biuro czynne jest od 9 do 16, 
jednak spotkania z klientami 
odbywają się nawet w późnych 
godzinach wieczornych. Najlepiej 
jest się najpierw skontaktować i 
umówić na spotkanie.

Jak w ogóle wygląda praca 
detektywa? Czy można to 
porównać z programem 
„Detektywi”?

To co pokazuje telewizja to fik-
cja. W telewizji pokazywane są 
czynności, których detektyw ni-
gdy nie może wykonywać. 
Detektyw nie może wykorzystać 
wszystkich technik operacyjno- 
rozpoznawczych zastrzeżonych 
dla organów ścigania. Nie może-
my zatrzymywać ludzi do kon-
troli, legitymować, zatrzymywać 
pojazdów, zakładać podsłu-
chów, nie możemy przeglądać 
zawartości korespondencji.

Czy sprawdzacie wiarygod-
ność zeznań wykrywaczem 
kłamstw – na czym to polega?

Sprawdzamy: wykorzystujemy 
tu wariograf, jednak do przepro-
wadzenia badania potrzebujemy 
zgody badanej osoby.

Po czym poznać zdradę żony?
Najczęstsze objawy to: ukrywa-
nie komórki, usuwanie wiado-
mości z telefonu, wyciszanie 
dzwonków, późniejsze powroty 
do domu, oziębłość seksualna, 
nagłe chęci spotykania się z ko-
leżankami.

Na jakim terenie działacie?
Obecnie posiadamy trzy oddziały, 
centralna mieści się w Często-
chowie, ponadto posiadamy od-
dział w Katowicach i Warszawie, 
dzięki temu możemy wykonywać 
czynności detektywistyczne na te-
renie całego kraju.

O pracy, zdradach, kradzionych samochodach i czasie wolnym 

Rozmawiamy z właścicielami biura detektywistycznego Bernn.

Czy podsłuchy są legalne w 
Polsce? Czy sam mogę założyć 
podsłuch? Czy będzie to 
dowód w sądzie?

Jeżeli jest Pan właścicielem lub 
współwłaścicielem nieruchomo-
ści bądź ruchomości, podsłuch 
jest jak najbardziej legalny i 
może stanowić dowód w sądzie. 
W przeciwnym wypadku jest to 
procedura nielegalna.

Nad jaką sprawą – jedną z naj-
ciekawszych – obecnie pracu-
jecie?

Prowadzimy obecnie sprawę na 
terenie Polski o wyłudzenie pie-
niędzy. Jest to duża sprawa go-
spodarcza. W sprawę zaangażo-
wane są organy ścigania z 
Katowic, Krakowa, Żywca, 
Będzina, Warszawy.

Jakie są techniki obserwacji 
osób? Jakie macie sukcesy? 
Dlaczego wybraliście tę pracę?

Możemy wykorzystać wszystkie 
niezastrzeżone dla organów ści-
gania czynności: obserwację po-
średnią, bezpośrednią. Każda 
pozytywnie zrealizowana spra-
wa jest dla nas osiągnięciem 
oraz sukcesem. Rzadko zdarza 
się, żebyśmy nie rozwiązali spra-
wy. 90% z nich kończy się pozy-
tywnie. Kiedyś, nie posiadając 
imienia i nazwiska ani nawet 
adresu zamieszkania, na pod-
stawie samej fotografii znaleźli-
śmy osobę, na terenie aglomera-
cji śląskiej.

Czy zajmujecie sie sprawami 
majątkowymi? Ile to kosztuje?

Jeżeli chodzi, np. o podział ma-
jątku, sprawy spadkowe, ujaw-
nienie ukrytego majątku, ru-
chomości lub nieruchomości to 
oczywiście. Cena zależy od ro-
dzaju sprawy, najlepiej ustalić 
ją indywidualnie.

Czy mogę sprawdzić prze-
szłość swojego partnera? Ile to 
kosztuje?

Bez problemu możemy spraw-
dzić przeszłość, od karalności, 
opinii, miejsca zamieszkania, 
skończonych studiów. Cena do 
ustalenia indywidualnie.

Czy odnajdujecie kradzione 
samochody?

Nie za każdym razem, ale oczy-
wiście – odnajdujemy. Przy tej 
okazji – nie radzimy pozorować 
kradzieży samochodu – takie 
sprawy też prowadzimy.

Możecie przytoczyć jakieś 
śmieszne anegdoty związane 
z wasza pracą?

Było takie zlecenie: poszukiwa-
liśmy kur i krów, które przy-
wiezione na handel do Polski, 
zostały skradzione. Ubezpie-
czyciel chciał potwierdzenia, że 
ta kradzież się odbyła. 
Zwiedziliśmy województwo w 
poszukiwaniu kur...

Czy jest duże zapotrzebowa-
nie na sprawy dla detektywa?

Wszystko zależy od regionu, 
w jakim wykonuje się tę pracę. 
W Warszawie i w Katowicach 
zapotrzebowanie na sprawy 
jest duże.

Mam partnera z Egiptu – jak 
go sprawdzić? Niedługo mam 
wziąć ślub...

Ślub z obcokrajowcem, człowie-
kiem z innego kręgu kulturowe-
go jest dużym ryzykiem. Radzę 
mocno zastanowić się nad tym 
postanowieniem, ponieważ part-
nerzy z krajów arabskich pod-
czas rozwodów zabierają dzieci, 
wywożą je do swojego kraju, 
skąd bardzo trudno te dzieci 
odzyskać. My oczywiście może-
my partnera sprawdzić.

Gdzie można kupić podsłuch? 
Lepiej samemu zamontować 
czy zgłosić sie do Was?

Podsłuchy i każdy sprzęt detek-
tywistyczny można zakupić u 
nas, a GPS można nawet wypo-
życzyć. Podsłuch nie jest rzeczą 
tanią, prawdziwy i profesjonalny 
sprzęt to cena od ok. 500 zł. 
Jeżeli chodzi o montaż, możemy 
udzielić instruktażu jak to zro-
bić – nasze biuro nie wykonuje 
tego typu usług.

Dlaczego nie pokazujecie twa-
rzy?

Nie widać naszych twarzy, po-
nieważ nasz wygląd jest ściśle 
tajny. A tak na poważnie nasza 
praca wymaga anonimowości. 
Nie możemy być rozpoznawalni.

Wasza rodzina, znajomi wie-

dzą czym się zajmujecie praw-
da? Czy proszą was o przyja-
cielskie przysługi?

Rodzina i przyjaciele oczywiście 
wiedzą, ale rzadko zdarzają się 
prośby o jakieś przysługi z ich 
strony.

Ile osób pracuje w Panów fir-
mie?

Kilkanaście osób. Jednak kon-
kretnej liczby nie możemy po-
dać.

Jak długo rozwiązywaliście 
najtrudniejszą sprawę?

Najdłużej rozwiązywaliśmy 
sprawę 45 dni.

Co zrobić jeżeli dziecko grozi 
ucieczką z domu? Czy da się 
przed tym uchronić?

Można zainstalować specjalne 
oprogramowanie w telefonie ko-
mórkowym, które będzie lokalizo-
wało pozycje dziecka oraz będzie 
miało inne funkcje. Jeżeli dziecko 
grozi ucieczką z domu najlepsza 
będzie też rada psychologa.

Macie nienormowany czas 
pracy?

Tak, dokładnie. Czasem pracu-
jemy kilka godzin, czasami kilka 
dni z rzędu. Dużo zleceń wyko-
nywanych jest w godzinach wie-
czornych, nawet nocnych.

Pamiętacie może głośną spra-
wę dotyczącą Piotra Jury, któ-
ry zaginął w noc sylwestrową? 
Jak to możliwe, że ktoś znika 
bez śladu? Czy potraficie to 
jakoś wytłumaczyć? Albo 
sprawę Iwony Wieczorek, pra-
cuje przy tym tyle osób i nikt 
nie jest w stanie powiedzieć, 
co stało się z tymi ludźmi.

Najważniejsze są pierwsze go-
dziny po zaginięciu osoby, jeśli 
wtedy nie zostaną prawidłowo 
przeprowadzone czynności do-
chodzeniowo-śledcze to później 
jest już bardzo trudno odnaleźć 
ślady. Dużo osób ginie bez śladu 
na własną prośbę. Jeżeli ktoś 
nie chce być znaleziony, to cięż-
ko go odszukać. Wiele zaginięć 
ma związek z pracą lub rodziną.

Rokrocznie w Polsce ginie bez 
śladu mnóstwo osób. Czy 
naprawdę nie da się ich odna-
leźć? Czy to może nieudolność 

osób pracujących przy tych 
sprawach?

Część z tego to zabójstwa, pod-
czas których nie odnaleziono 
ciała, część z nich to osoby, któ-
re chcą zacząć nowy etap w ży-
ciu, uciekają od problemów, zni-
kają osoby starsze, które przez 
chorobę nie pamiętają drogi do 
domu. Jest wiele przyczyn.

Z jakimi gadżetami ma się do 
czynienia w tej pracy?

Przede wszystkim z porządnym 
aparatem fotograficznym, ka-
merami, mikrokamerami, dyk-
tafonem ale też długopisem i 
notesem.

Jakie są warunki współpracy z 
Wami oraz sposoby płatności?

Aby przystąpić do czynności na-
leży zawrzeć umowę z biurem, w 
umowie opisuje przedmiot zle-
cenia oraz jego zakres. Ponadto 
w umowie opisujemy koszty 
związane z prowadzoną sprawą. 
Można przyjąć dwie formy rozli-
czenia. Pierwsza z nich to forma 
ryczałtowa, a druga godzinowa. 
Po zakończeniu czynności prze-
kazujemy klientowi sprawozda-
nia wraz z fakturą.

Jakie mam gwarancje, że pie-
niądze, które Wam zapłacę nie 
będą wyrzucone w błoto? Czy 
jak nie uda się Wam rozwią-
zać sprawy, zwracacie je?

W umowie zawartej między zle-
ceniodawcą, a biurem wpisana 
zawsze jest zaliczka na wykony-
wane zadania. Jeżeli biuro nie 
jest w stanie wykonać zlecenia z 
przyczyn niezależnych od niego, 
wtedy zleceniodawca ponosi cał-
kowity koszt sprawy. Jednak 
jeżeli my, jako biuro nie możemy 
wykonać zlecenia, nie ponosi 
żad nych kosztów.

W jaki sposób znajdujecie 
osoby? Od czego zaczynacie?

Zaczynamy od przeglądu portali 
społecznościowych, przepytania 
znajomych i rodziny, sprawdze-
nia szkoły, zakładu pracy, 
sprawdzenia zawartości kompu-
tera, telefonu korespondencji, 
oględzin miejsca zaginięcia.

Co robicie w czasie wolnym?
Wędkujemy, jeździmy na moto-
rach, lubimy też OFF-ROAD

Czy cały czas myślami jeste-
ście w pracy i niczym Sherlock 
Holmes układacie w głowach 
rozwiązanie sprawy, czy 
potraficie się zdystansować?

Często zdarza się tak, że pracę 
zabieramy do domu. Cały czas 
jest ona z nami.

Czy uwodniona zdrada spo-
woduje, że rozwód będzie 
szybszy i czy mogę wtedy 
dostać alimenty na siebie rów-
nież?

Oczywiście, że tak. Udział de-
tektywa w sprawie rozwodowej 
zawsze pomaga i ułatwia przej-
ście przez sprawę rozwodową. 
Dowody przedstawione przez 
detektywa są lepiej wykorzysty-
wane przez sąd niż przez świad-
ków, których prawdomówność 
można podważyć.

Czy zajmujecie się mobbin-
giem w pracy?

Tak, w tym roku mieliśmy już 
kilka zleceń dotyczących mob-
bingu, jednak są to zlecenia, 
które bez współpracy ze zlece-
niodawcą są trudne do udowod-
nienia.



„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

Wszystko zaczyna się od przedszkola
Przedszkole – to najczęściej pierwszy kontakt naszego dziecka z edukacją, 

poznawaniem świata oraz pomoc w przygotowaniu do wygodnego startu w 
podstawówce. Nic więc dziwnego, że każdy rodzic chciałby też wybrać dla 
dziecka idealną placówkę, która oprócz edukacji na wysokim poziomie za-
pewni troskliwą opiekę i rozwój malucha na innych płaszczyznach. Dzisiaj 
przedstawiamy pięć niepublicznych częstochowskich przedszkoli, które 
wyraziły chęć udziału w plebiscycie: dzięki sondzie na stronie www.zycie-
czestochowy.pl będziecie mogli, oddając swoje głosy, wybrać najlepsze z 
nich (szczegóły na dole artykułu). Aby ułatwić podjęcie decyzji w głosowa-
niu każdemu z przedszkoli zadaliśmy podobne zestawy kilku pytań.

„Plastusiowe przedszkole”  
(ul. Żwirki i Wigury 6/14)

Jak wygląda program, metoda nauczania 
w przedszkolu?

Nauczamy metodą Montessori, to 
znaczy, że dzieci są łączone w jedną 
grupę bez względu na różnice wie-
kowe, mamy angielski, rytmikę, 
6-latki przygotowujemy do szkoły, 
działa też u nas Centrum Edukacji 
Artystycznej. 

Czy macie Państwo jeszcze wolne 
miejsca?

Tak, na razie dysponujemy dużą 
ilością wolnych miejsc, ponieważ je-
steśmy bardzo młodą placówką, 
działamy dopiero od 10 września.

Ile dzieci liczy grupa?
Grupy dopiero się klarują, na razie 

mamy piątkę maluchów.

Czy trudno jest zapisać dziecko do 
Państwa przedszkola?

Wystarczy wypełnić formularz zgło-
szeniowy (na stronie internetowej) i 
przyjechać z nim do przedszkola.

Jakie są godziny otwarcia przedszkola?
Działamy od 7.00 do 17.00. Jeżeli 
tylko zostało to wcześniej ustalone, 
co jakiś czas możemy zostać dłużej z 
dzieckiem. 

Jakie są koszty pobytu dziecka w 
przedszkolu?

350 zł wynosi opłata miesięczna.

Miejskie Przedszkole nr 37 
Prowadzone wg pedagogiki Marii 

Montessori (ul. Sportowa 85)

Czy posiadają jeszcze Państwo wolne 
miejsca? 

Wszystkie miejsca mamy zajęte i na tę 
chwilę zakończyliśmy nabór dzieci.

Metoda, jaką nauczacie dzieci to...
Jak w nazwie przedszkola, w eduko-
waniu kierujemy się metodami 
Marii Montessori- podopieczni od 3 
do 6 lat działają razem, bez względu 
na podziały wiekowe. Posiadamy 
także grupę integracyjną dla dzieci 
niepełnosprawnych- wyposażenie 
sal i wykwalifikowana w metodach 
Marii Montessori kadra wychowaw-
ców zapewnia optymalny rozwój 
dzieci na każdej płaszczyźnie. 
Staramy się jak najlepiej przygoto-
wać maluchy do lekcji w podsta-
wówce, jednocześnie dostosowuje-
my program do indywidualnych 

potrzeb każdego z nich. Jako nielicz-
ni umożliwiamy pracę na oryginal-
nych montessoriańskich pomocach 
dydaktycznych.

Jak liczne są grupy?
Każda grupy liczy 25 dzieci, wyjątek 
stanowi grupa integracyjna, mniej 
liczna , bo dwudziestoosobowa.

W jakich godzinach działa przedszkole? 
Czy jest szansa zostawienia dziecka na 
dłużej?

Pracujemy od samego rana do 16:30. 
Naturalnie istnieje możliwość dłuż-
szej opieki nad dzieckiem.

„Nibylandia”  
(ul. Wodzickiego 68)

Czy jest jeszcze szansa zapisania dziecka 
do Waszego przedszkola?

Nie we wszystkich grupach wieko-
wych, ale tak, posiadamy jeszcze 
wolne miejsca.

Jakie są grupy wiekowe?
Opiekujemy się dziećmi od 2,5 do 6 
lat.

Jaki stosują Państwo program nauczania?
Przedszkole realizuje Podstawę 
Programową określoną przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Mamy też wykwalifikowaną kadrę 
pełnych pasji ludzi.

W jakich godzinach otwarte jest 
przedszkole?

Od 7:00 do 17:00 przez cały rok (w 
wakacje również). Istnieje też możli-
wość zapewnienia dodatkowej opie-
ki po 17:00 oraz w weekendy.

Ciąg dalszy na str. 10
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My koty S∏owackiego sialalalala..

RRaajjdd  SS∏∏oowwaakkaa
Dnia 25 wrzeÊnia 2013 r. odby∏

si´ "Rajd S∏owaka", w którym
uczestniczyli uczniowie I Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Juliusza
S∏owackiego w Cz´stochowie.
Rajd ten zosta∏ zorganizowany
przez przedstawicieli ko∏a polito-
logicznego „Entriopia” i mia∏ na
celu oficjalne przywitanie nas-

wa. Na miejscu ka˝dej klasie
pierwszej przypisano opiekuna,
byli to uczniowie klas drugich
bàdê trzecich naszego liceum.
Nast´pnie ruszyliÊmy w stron´
Olsztyna. Dobry humor nas nie
opuszcza∏. Rajd to nie tylko oka-
zja do integracji ale tak˝e rywali-
zacja mi´dzy klasami pierwszy-
mi. Ka˝da klasa stara∏a si´, aby
wypaÊç  jak najlepiej podczas ca-
∏ej wyprawy. Organizatorzy wy-
prawy zaskoczyli nas  konkuren-
cjami. Przed nami postawiono za-
dania: bieg do mety „na czwora-
kach”, nietypowy sposób  wypi-
cia mleka z butelki, tropienie
ukrytych w lesie kartek czy
przedstawienie piosenki bàdê
wiersza promujàcych w∏asnà kla-
s´. Oko∏o godziny 13.30 zakoƒ-
czyliÊmy naszà wypraw´
i z uÊmiechami „od ucha do
ucha” i z „kotkami” na twarzy
wróciliÊmy do Cz´stochowy.

Relacja z ca∏ej wycieczki zosta-
∏a uwieczniona przez osoby pro-
wadzàce kana∏ telewizyjny „S∏o-

wak TV”. „Rajd S∏owaka” to tra-
dycja naszej szko∏y, to impreza,
którà b´dziemy wspominaç
z uÊmiechem. A ju˝ za rok kolej-

na edycja rajdu. Tym razem to
my zadbamy o dobrà zabaw´
wszystkich pierwszaków.

Natalia Liszczyk IA

DDeebbaattaa,,  cczzyyllii  kkaannddyyddaaccii  mmaajjàà  gg∏∏ooss!!
26 wrzeÊnia w I LO imienia Ju-

liusza S∏owackiego w Cz´stocho-
wie odby∏a si´ debata poprzedzajà-
ca wybory do samorzàdu szkolne-
go. Tego rodzaju dyskusje organi-
zowane sà w naszym liceum od
wielu lat i mo˝na powiedzieç, ˝e
wpisa∏y si´ ju˝ na dobre w tradycj´
szko∏y. Znaczna cz´Êç uczniów
zgodzi∏a si´, i˝ sama idea debaty
jest wyjàtkowa i spisuje si´ nad wy-
raz dobrze. Niewiele szkó∏ jà urzà-
dza, a szkoda, pozwala ona bo-
wiem niezdecydowanym wybraç
mo˝liwie jak najrozsàdniej oraz bli-
˝ej zapoznaç si´ z programem wy-
borczym kandydatów.

Piecz´ nad zebraniem, które jed-
noczeÊnie by∏o cz´Êcià Ogólnopol-
skiej Akcji Samorzàdy Majà G∏os,
sprawowa∏o szkolne ko∏o politolo-
giczne Entropia (pod przewodnic-
twem pani prof. Ma∏gorzaty Kaim).

Tegorocznà debat´ rozpocz´to
od przedstawienia dwójki rywali-
zujàcych ze sobà kandydatów- Na-
talii Skorubskiej z klasy 2a oraz
Konrada Liszczyka z klasy 2b. Na-
pi´tà atmosfer´ roz∏adowa∏o poja-
wienie si´ na podium ust´pujàcego
przewodniczàcego- Jakuba Dawi-
da- który ˝yczy∏ uczestnikom do-
brej zabawy i pozyskania jak naj-
wi´kszego grona wyborców.

Pierwszym elementem debaty
by∏o zaprezentowanie, a raczej
przypomnienie, programów wy-
borczych kandydatów. Nast´pny
punkt przebiega∏ w doÊç o˝ywionej
atmosferze. Zebrani na sali ucznio-
wie mogli zadawaç pytania kandy-
datom aspirujàcym do roli prze-
wodniczàcego.

Najcz´Êciej proszono o bardziej
szczegó∏owe objaÊnienie wybrane-
go punktu z planu wyborczego, ale
wiele pytaƒ dotyczy∏o tak˝e kam-
panii, wpó∏pracy z nauczycielami
oraz ko∏ami zainteresowaƒ.

Koniec koƒców, zarówno Nata-
lia jak i Konrad przedstawili swoje
pomys∏y, plany, odpierali ataki wy-
borców, zmierzyli si´ z dociekliwy-
mi pytaniami. Na efekt nie musieli-

Êmy d∏ugo czekaç – ju˝ nast´pnego
dnia odby∏y si´ wybory: 14 paê-
dziernika oficjalnie rzàdy w SU
I LO im.J.S∏owackiego przejmie
Konrad Liszczyk.

Ca∏à debat´, podzielonà na dwie
cz´Êci, mo˝na obejrzeç na szkol-
nym kanale- SlowakTv- na stronie
internetowej www.youtube.com.

Kinga Raêniak Ia

foto z oficjalnej strony szko∏y

Kwiaty dla S∏owackiego
– ciacho dla S∏owaków

W dniu dwieÊcie czwartej rocz-
nicy urodzin patrona I LO, Juliu-
sza S∏owackiego, w naszej szkole
zorganizowano uroczystoÊç majà-
cà upami´tniç wielkiego, polskie-
go wieszcza.

Uczniowie wszystkich klas ze-
brali si´ na dziedziƒcu wokó∏ po-
piersia poety. W trakcie krótkiego
apelu z∏o˝ono pod pomnikiem
wieszcza okaza∏y bukiet i wr´czo-
no nagrody zwyci´zcom Konkur-

su Wiedzy o Patronie.  Uczestnicy
Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego zaprezentowali przygo-
towane do recytacji utwory a chór
odÊpiewa∏ hymn naszej szko∏y.

Po tej oficjalnej cz´Êci wszyscy
udali si´ do sali gimnastycznej, by
uczciç rocznic´, Êpiewajàc g∏oÊne
„Sto lat" i cz´stujàc si´ kawa∏kami
pysznego tortu. 

Anna Nowakowska, kl. II b

Fot. Pawe∏ Bastrzyk

uczniów klas pierwszych w pro-
gach szko∏y. Podczas wyprawy
czeka∏o na nas wiele niespodzia-
nek przygotowanych przez star-
sze klasy oraz opiekunów-na-
uczycieli. Wszyscy w Êwietnych
humorach spotkaliÊmy si´ na sta-
cji PKP w Cz´stochowie, skàd po-
ciàgiem ruszyliÊmy do Korwino-
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J´zykowe przygody w trzech ods∏onach

Wymiany, projekty, spotkania...

……aarrss  aammaannddii  nnaa  sscceenniiee……
„Ostra jazda” kusi pod ka˝dym

wzgl´dem. Najpierw w jesiennym re-
pertuarze pojawi∏ si´ sam tytu∏. Na-
st´pnie dosz∏a informacja o obsadzie,
zarys fabu∏y oraz dopisek „spektakl
dla widzów doros∏ych”…  No, takiej
sztuki nie mo˝na ominàç!

Teoretycznie spektakl powinien
byç doÊç przewidywalny i schema-
tyczny. Farsa? B´dzie du˝o Êmiechu,
ale i zamieszania. Poruszony wàtek
erotyczny? Mo˝e byç rubasznie, choç
granice dobrego smaku nie zostanà
naruszone. Tekst najcz´Êciej wysta-
wianego kanadyjskiego dramaturga?
Spodziewajmy si´ wartoÊciowej hi-
storii. Paƒstwo Hutyrowie w roli ma∏-
˝eƒstwa? Gwarancja dobrze dobranej
obsady. Ale jednak nie! Sztuka mimo
wszystko zaskakuje.

Przede wszystkim na ogromnà po-
chwa∏´ zas∏uguje niekonwencjonalne
zapoznanie publicznoÊci z nieco-
dziennà historià statecznego (czy aby
na pewno?) ma∏˝eƒstwa oraz ich
przyjació∏. Rollie (w tej roli Adam Hu-
tyra) pstrykajàc palcami, zatrzymuje
akcj´ i okrasza jà w∏asnym komenta-
rzem. Tymczasem reszta aktorów
w momencie zastyga w jednej, nieko-
niecznie wygodnej, pozycji.

W „Ostrej jeêdzie” niewàtpliwie
najjaÊniej rozb∏yska gwiazda Micha∏a
Kuli. Aktor wciela si´ w Byrona, któ-
ry, na oczach widzów, przechodzi
nieprawdopodobnà metamorfoz´ –

z zahukanego bukmachera przeobra-
˝a si´ w g∏ównego bohatera filmu dla
doros∏ych… OczywiÊcie nie mo˝na
pominàç reszty grajàcych artystów.
Oglàdajàc sztuk´, mo˝na odnieÊç

wra˝enie, ˝e poszczególne role zosta-
∏y napisane specjalnie dla konkret-
nych aktorów z cz´stochowskiego te-
atru. Trudno wyobraziç sobie innà
osob´ wcielajàcà si´ w postaç Alexa.
Bartosz Kopeç – raz: ma idealnie pa-
sujàce warunki fizyczne, a dwa: feno-
menalnie odgrywa serdecznego przy-
jaciela, który nosi w sobie znamiona
paso˝yta spo∏ecznego. Sylwia Oksiu-
ta jako Jill przykuwa wzrok nie tylko

talentem ale i urodà. Ponadto mi∏à od-
mianà jest zobaczyç aktork´ w nieco
innej ods∏onie ni˝ tej, którà znamy
z „Amazonii”. Agata Ochota-Hutyra
oraz Adam Hutyra (czyli Daphne

i Rollie) to marka sama w sobie. Ak-
torska para znakomicie stworzy∏a
kreacj´ ma∏˝eƒstwa, które z powodu
utraty pracy, postanawia szybko i ∏a-
two (?) zarobiç du˝e pieniàdze.

Za kostiumy bohaterów odpowie-
dzialny jest Stanis∏aw Kulczyk. Stroje
zosta∏y celnie dopasowane do osobo-
woÊci i charakterów bohaterów.
W oczy mo˝e raziç dysproporcja mi´-
dzy eleganckimi i modnymi zestawa-
mi Daphne po∏àczonymi z prostym
i praktycznym kostiumem jej m´˝a.
Starannie dobrana scenografia, efekt
pracy Wojciecha Stefaniaka, Êwietnie
dope∏nia ca∏oÊç. Na uwag´ zas∏uguje
równie˝ interesujàcy plakat zaprojek-
towany przez Bartosza Kulczyka.

„Ostra jazda” w re˝yserii Miros∏awa
Po∏atyƒskiego to wyÊmienita sztuka,
która stopniowo wydaje sí  coraz bar-
dziej zabawna. ˚yciowe i naturalne dia-
logi tylko pot´gujà pozytywny wy-
dêwí k sztuki. Nawet wiekowe ograni-
czenie nie stoi na przeszkodzie, by za-
pe∏niç wí kszoÊç miejsc w teatralnej sali.

Marta Kàsiel IIIa

foto zoficjalnej strony teatru

Artysta powinien mieç
coÊ do powiedzenia

Rozmowa z Maciejem Balcarem, 
wokalistà zespo∏u D˝em 

D˝em od lat ma sta∏à rzesz´ fa-
nów, wcià˝ przybywa nowych
mi∏oÊników zespo∏u. W czym
tkwi sekret tego sukcesu?
W tekstach, muzyce, czy mo˝e
te˝ w „micie” D˝emu i RyÊka
Riedla?

D˝em to po∏àczenie dobrej muzy-
ki z dobrymi tekstami, dzi´ki cze-
mu nasi fani nie odchodzà po
przekroczeniu pewnego wieku.
Muzyka i teksty sà ponadczaso-
we. Tak samo dobrze przemawia-
jà do s∏uchacza, kiedy ten ma lat
20, jak i wtedy kiedy ma lat 60.
Ma∏o tego, bardzo cz´sto si´ zda-
rza, ˝e dziadkowie przyprowa-
dzajà na koncerty swoich nasto-
letnich, a czasami nawet kilkulet-
nich, wnuków i próbujà zaraziç
ich tà muzykà, a co za tym idzie
równie˝ pewnà filozofià. Mo˝na
powiedzieç, ˝e za sprawà, przede
wszystkim tekstów RyÊka, ale
równie˝ i tych wspó∏czesnych,
D˝em ma pewnà filozofi´, która,
mam nadziej´, pomaga funkcjo-
nowaç...

W Êwiecie sztuki posiadanie
autorytetów pomaga czy prze-
szkadza przy budowaniu w∏a-
snej kariery?

Oj, myÊl´, ˝e taki autorytet jest
potrzebny. Po pierwsze pomaga
troszeczk´ mocniej stàpaç po zie-
mi, a nie unosiç si´ w kierunku
chmur. A po drugie daje pewien
dystans do ró˝nych spraw. Dla
mnie autorytetem mo˝e byç po-
eta czy malarz; cz∏owiek nieko-
niecznie z mojej bran˝y. Ja inspi-
ruj´ si´ teksem, jest on dla mnie
punktem zwrotnym, odbiciem.
Kiedy znam ju˝ rytm i wiem, co
mog´ zrobiç z tymi s∏owami, to

siadam do instrumentu. Zaczy-
nam szukaç dêwi´ków, które b´-
dà si´ z tym tekstem kleiç.

Jest Pan zarówno aktorem i wo-
kalistà. Co inspiruje Pana do
tworzenia dzie∏ muzycznych
czy kreacji aktorskich?

W przypadku aktorstwa jest to
zupe∏nie inna bajka. Nie potrze-
buj´ inspiracji, poniewa˝ najcz´-
Êciej mam przygotowaç bardzo
konkretne postaci. JeÊli zaÊ chodzi
o muzyk´, to inspiracje pojawiajà
si´ w najmniej oczekiwanych mo-
mentach. KtoÊ màdry powiedzia∏,
˝e ca∏y czas otaczajà nas rzeczy
ciekawe, o których mo˝na napi-
saç, namalowaç obraz, zaÊpiewaç
piosenk´ tylko ca∏y dowcip pole-
ga na tym, aby umieç te rzeczy
dostrzegaç...

Marta Kàsiel IIIa

foto z oficjalnej strony Maçka Balcara

To zaledwie fragment wywiadu,
który Marta przeprowadzi∏a
z Maciejem Balcerem – wszyst-
kich zainteresowanych, jak arty-
sta poradzi∏ sobie z dociekliwymi
pytaniami, odsy∏amy na stron´
internetowà szko∏y www.slo-
wacki.net 

Informujemy, ˝e zosta∏o
powo∏ane do ˝ycia
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee
AAbbssoollwweennttóóww  ii  PPrrzzyyjjaacciióó∏∏  
II  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaa∏∏ccààcceeggoo
iimm..  JJuulliiuusszzaa  SS∏∏oowwaacckkiieeggoo  
„„ZZ  ttrraaddyyccjjàà  ww  XXXXII  wwiieekkuu””

Chcemy stworzyç w murach
naszego liceum miejsce
spotkaƒ kole˝eƒskich, ale
równie˝ promowaç zdolnà m∏odzie˝. Najbli˝sze spotkanie
odb´dzie si´ 1177..1100..22001133  rr..  o ggooddzz..  1177..0000  w sali widowiskowej 
I LO przy ul. KoÊciuszki 8. Zapraszamy! 

Kultywujemy tradycj´ – wymiana 
z Ernst-Barlach Gymnasium w Kilonii

Nasze liceum od 13 lat prowadzi wymian´ ze szko∏à w Ki-
lonii 

I etap tegorocznej wymiany rozpoczà∏ si´ wizytà naszych
uczniów w szkole partnerskiej.  Podczas tegorocznego wy-
jazdu uczestniczyliÊmy w licznych projektach, konkursach
(np.: odnajdywanie  najbardziej rozpoznalwalnych kiloƒ-
skich miejsc i zabytków) a tak˝e zwiedziliÊmy Hamburg
i Lubek´ (jedno z bardziej uroczych niemieckich miaste-
czek). 

Willy Brandt' s House – muzeum poÊwi´cone znanemu
niemieckiemu kanclerzowi, KoÊció∏ Mariacki – dzie∏o archi-
tektury gotyckiej, Holsten Gate – brama b´dàca najbardziej
rozpoznawalnym punktem tego miasteczka – to tylko nie-
które z odwiedzonych przez nas w Lubece miejsc. 

Kolejne dni up∏yn´∏y pod znakiem integracji: uczestniczy-
liÊmy w zaj´ciach lekcyjnych, zostaliÊmy zaproszeni do
udzia∏u w rozgrywkach sportowych z okazji odbywajàcego
si´ w Gimnazjum Dnia Sportu. 

Ostatni dzieƒ pobytu w Kilonii obfitowa∏ w mnóstwo
wra˝eƒ. Nasi partnerzy zapewnili nam ró˝norodne rozryw-
ki: jazd´ rowerami, odpoczynek na pla˝y, zwiedzanie ogró-
du botanicznego, a nawet przep∏yni´cie promem do Laboe
i zwiedzanie U-boota. Wieczorem odby∏o si´ spotkanie pod-
sumowujàce ca∏à wymian´ oraz po˝egnalna kolacja w pol-
skiej restauracji. 

By∏ to wspania∏y czas, nauczyliÊmy si´ wielu rzeczy, po-
pracowaliÊmy nad naszymi umiej´tnoÊciami j´zykowymi,
ale co najwa˝niejsze, zyskaliÊmy przyjació∏.

Na podstawie relacji Emilii Paw∏owskiej

* Wymian´ prowadzi p.Zofia Sandak – Bernat, wspólorganizatorem jest

p.Eliza Kuliƒska.

Brazylia czy Maroko? 
W dniach 16- 22 wrzeÊnia w naszej szkole goÊcili studen-

ci z Brazylii - Laís Silva – oraz Maroka – Moulay Brahim
Chakir – nale˝àcy do AIESEC. W ramach projektu realizo-
wanego przez t´ organizacj´, nasi uczniowie mieli okazj´ zo-
baczyç prezentacje o tamtejszych regionach, zadaç goÊciom
kilka pytaƒ i zrobiç sobie z nimi pamiàtkowe zdj´cie. Dzi´ki
AIESEC mo˝emy nie tylko przekazaç Wam wiedz´ na temat
naszych rodzinnych stron, ale tak˝e dowiedzieç si´ du˝o
o Waszej kulturze - twierdzi Moulay Brahim Chakir. - To
równie˝ Êwietny sposób na nawiàzanie nowych przyjaêni –
dodaje. Dzi´ki prezentacjom przygotowanym przez studen-
tów, mogliÊmy zdobyç podstawowe informacje na temat za-
mieszkiwanych przez nich rejonów oraz poznaç wiele cieka-
wostek, które przybysze urozmaicali interesujàcymi filmami
przedstawiajàcymi na przyk∏ad Êlub s∏awnej marokaƒskiej
piosenkarki, czy karnawa∏ w Rio de Jaineiro.

– JesteÊcie naprawd´ mili, choç wyjàtkowo nieÊmiali –
mówi Laís Silva o uczniach bioràcych udzia∏ w przedsi´-
wzi´ciu. – Mówicie jednak bardzo dobrze po angielsku – do-
daje.
* Projekt AIESEC nadzoruje p.Eliza Kuliƒska.

Anna Nowakowska IIb

EEuurroo  WWeeeekk  ––  SSzzkkoo∏∏aa  lliiddeerróóww
W dniach 11.09 – 15.09 bie˝àcego roku grupa jedenastu

uczniów z klasy IIa pod opiekà p. prof. Agnieszki Mrowiec-Sma-
gi oraz p. prof. Tamary Samarcew uczestniczy∏a w organizowa-
nym przez Europejskie Forum M∏odzie˝y szkoleniu pod nazwà
„Euro Week – szko∏a liderów” w Bystrzycy K∏odzkiej.

Przez pi´ç dni S∏owacy brali udzia∏, wraz z grupà z Tarnowa
i D´bicy, w rozmaitych warsztatach prowadzonych przez wolon-
tariuszy z Belgii, Turcji, Serbii, W∏och,  Indonezji, Izraela, Rumunii
oraz wielu innych krajów. W czasie zaj´ç mieliÊmy mo˝liwoÊç po-
znania  kultur, tradycji i zwyczajów ró˝nych krajów Europy.
UczestniczyliÊmy w grach i zabawach  integracyjnych, próbowa-
liÊmy swoich si∏ na parkiecie, trenujàc miej lub bardziej skompli-
kowane uk∏ady choreograficzne. 

W czasie przerw pomi´dzy zaj´ciami oraz na specjalnie organi-
zowanych dyskusjach mieliÊmy okazj´ pokonwersowaç z goÊçmi
na ka˝dy temat – muzyka, filmy, ró˝nice kulturowe. MieliÊmy te˝
mo˝liwoÊç zwiedzenia K∏odzka i Bystrzyckiego Muzeum Filume-
nistycznego. 

Przedstawiciel Europejskiego Forum M∏odzie˝y poinformowa∏
nas o istniejàcych wymianach m∏odzie˝owych, projektach
z udzia∏em m∏odych ludzi i wolontariacie oraz udzieli∏ krótkich
wskazówek, jak wykorzystaç szans´ na wymarzony wyjazd. 

Euro Week to
Êwietna forma sp´-
dzenia kilku dni na
nauce j´zyka w naj-
lepszej mo˝liwej for-
mie – poprzez zabaw´
i kontakt z drugim
cz∏owiekiem.

Mateusz Deska IIa
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„Tęczowe przedszkole”  
(ul. Kilińskiego 88)

Czy posiadają Państwo jeszcze wolne 
miejsca w przedszkolu?

Tak, w najmłodszej grupie są jeszcze 
miejsca dla dzieci.

Ile lat musi mieć dziecko, aby można je było 
do Państwa zapisać?

Mamy grupy maluchów od 2,5 do 5 
lat.

Według jakiego programu nauczania 
działacie?

Uczymy i wychowujemy w oparciu o 
program edukacyjny „Nasze przed-
szkole” Małgorzaty Kwaś niewskiej i 
Wiesławy Żaby- Żabińskiej. To jeden 
z najlepszych programów nauczania 
w Polsce, za cel obiera sobie kształce-
nie dziecka na wszystkich możliwych 
płaszczyznach. 

Jakie są godziny otwarcia przedszkola? 
Czy rodzic w wyniku nagłego wypadku 
mógłby pozostawić dziecko dłużej?

Przedszkole jest otwarte od 7:00 do 
17:00 od poniedziałku do piątku i 
szczerze powiem, nigdy nie zdarzy-
ła się sytuacja, aby jakieś dziecko nie 
zostało odebrane... Ale nie przewi-
duję problemu pozostania z nim 

nieco dłużej, gdyby tak się jednak 
stało. 

Jakie są koszty uczęszczania dziecka do 
przedszkola?

Czesne za miesiąc wynosi 350 zł.

„Cyrk malucha”  
(ul. Władysława Broniewskiego 3)

Czy posiadają Państwo jeszcze wolne 
miejsca w przedszkolu?

Mamy jeszcze trzy wolne miejsca.

Ile lat musi mieć ukończone dziecko, aby 
można je było do Państwa zapisać? Jak się 
to odbywa?

Mamy grupy od 2,5 do 5 lat. Zapisanie 
dziecka odbywa się poprzez wypeł-
nienie formularza (dostępny na stro-
nie internetowej) i pojawienie się z 
nim u nas w przedszkolu.

Ile dzieci liczą grupy?
Mamy grupy do dwudziestu osób.

Jaki macie program nauczania?
Dzięki zajęciom i rodzinnej atmosfe-
rze chcemy w naszych przedszkola-
kach rozwijać cechy, takie jak: samo-
dzielność, dobroć, ciekawość świata, 
kreatywność. Dzieci przebywają w 
grupie wiekowo mieszanej, co wpły-
wa na ich rozwój społeczny.

Angelika Dąbek

„Przedszkole przyjazne dzieciom” 

to tytuł, a zarazem nagroda w organizowanym przez  
ŻYCIE CZĘSTOCHOWY I POWIATU konkursie.  

Na każde przedszkole można zagłosować przez cały  
następny tydzień w sondzie umieszczonej na portalu  

www.zycieczestochowy.pl 
Dzięki Waszym głosom, co tydzień będziemy tworzyć ranking  

przedszkoli, które według Was, czytelników  
są najbardziej przyjazne maluchom.

Chemia na częstochowskiej sceniePo prostu najpiękniejsze
Kolejna wystawa z cyklu National 

Geographic Travelling Exhibitions 
zawitała do Galerii Jurajskiej w 
Częstochowie. Od początku paź-
dziernika można oglądać ekspozy-
cję zatytułowaną: „Po prostu naj-
piękniejsze”. Jest to cykl 50 fotogra-
fii, na których uwieczniono prze-
piękne scenerie, momenty oraz 
zwierzęta z całego świata.

Wystawa National Geographic – 
„Po prostu najpiękniejsze” to seria 
wyjątkowych fotografii, które za-
bierają zwiedzających w sentymen-
talną podróż po krainie piękna i 
niezapomnianych obrazów.  
Prezentowane na wystawie prace 
to zbiór ponad 50 wspaniałych fo-
tografii z pokaźnych zbiorów wy-
dawnictwa, których wspólnym i 
uniwersalnym tematem jest pięk-
no. Od zapadających w pamięć 
pejzaży i zdjęć dzikiej przyrody, 
poprzez portrety wyjątkowych lu-
dzi, aż po osobliwe plemiona z 

krańców świata. Wystawa National 
Geogra phic „Po prostu najpiękniej-
sze” w Galerii Jurajskiej jest pre-
zentowana na pierwszym poziomie 
galerii – obok sklepu H&M. Oglądać 
ją można aż do końca listopada, w 
godzinach otwarcia galerii.

Jest to druga z cyklu wystaw 
National Geographic Travelling 
Exibitions, w których przez kolej-
ne dwa lata będą uczestniczyć 
Centra Handlowe GTC. Wystawy 
50 zdjęć tych ciekawych kolekcji 
będą prezentowane w kreatywny 
sposób we wnętrzach galerii GTC, 
w takich krajach jak: Polska, 
Chorwacja, Czechy, Rumunia 
oraz Bułgaria.

Kolejnymi z cyklu Travelling 
Exibitions, wystawianymi w Galerii 
Jurajskiej będą: „Ikony” (styczeń – 
luty 2014), „Dusza oceanu” (maj – 
czerwiec 2014) i „50 najlepszych 
fotografii” (styczeń – luty 2015).

oprac. kg

Wszystko zaczyna się  
od przedszkola To właśnie ten polski zespół 

podbił serce Ralpha Jamesa, jed-
nego z szefów The Agency Group, 
największej firmy koncertowej na 
świecie. To właśnie ta polska for-
macja najbardziej znana jest nie-
mieckim fanom Borussii Dort
mund. To właśnie ta grupa należy 
do ulubieńców popularnego ka
na dyj skiego sidemana, Marca 
LaFrance, (m.in. Alice Cooper, 
The Cult, David Lee Roth). To 
właśnie ta kapela dwukrotnie za-
proszona została do renomowa-
nego studia The Ware house 
Studio, gdzie nagrywali m.in. 
Metallica, Nirvana, AC/DC, 
R.E.M czy Biffy Clyro. O kim mo-
wa? O zespole Chemia! Muzycy 
zdobywają w Polsce coraz więk-
szą popularność  i właśnie wyru-
szają w trasę koncertową!

Dokładnie 4 września ukazał 
się nowy album formacji zatytu-
łowany „The One 
Inside”. Parę dni 
wcześniej  17 wrześ-
nia  trafił on także na 
sklepowe półki w 
Kanadzie! Niebawem 
pojawi się także w in-
nych krajach. 
Tymczasem muzycy 
wyruszą w świat, aby 
wypromować swoje 
najnowsze „dziecko” 
w największych mia-
stach Polski. Na ich 
trasie znalazła się 
również Częstochowa. 
Chemia zagra w na-
szym mieście 12 paź-
dziernika w Teatrze 
From Poland. Cena 
biletu w przedsprze-
daży to 20 zł. W dniu 
koncertu natomiast 
25 zł. Bilety są już 

dostępne w klubie oraz na www.
ticketpro.pl!   Po trasie w Polsce 
Chemia wyruszy w tournee po 
Kanadzie i Europie

Chemia to jedna z najciekaw-
szych kapel rockowych, która 
wchodzi właśnie na światową 
scenę muzyczną. Ta warszawska 
supergrupa powstała w 2010 r., 
a jej założycielem był Wojtek 
Balczun. Obecnie w składzie ze-
społu znajdują się również 
Maciej Mąka, Krzysztof Jaworski, 
Adam Kram, Rafał Stępień i 
Łukasz Drapała, muzycy znani 
ze współpracy z takimi artystami 
jak, np. Renata Przemyk, 
Patrycja Markowska czy Bracia. 
Grupa ma na swoim koncie wy-
stępy u boku m.in. Red Hot Chili 
Peppers i Guns N’ Roses, a jeden 
z jej utworów wykorzystany zo-
stał w serialu „Misja Afganistan”. 
Jesienią zeszłego roku zespół 

wyjechał do kanadyjskiego The 
Warehouse Studio i tam forma-
cja rozpoczęła prace nad naj-
nowszym, trzecim już w dorobku 
krążkiem, „The One Inside”. Przy 
pracy nad tym albumem zespół 
wspomagał Marc LaFrance, a za 
miks płyty odpowiedzialny był 
Eric Mosher (m.in. Chickenfoot, 
Joe Satriani). Na krążku zawar-
to13 rockowych petard, które 
zadowolą zarówno fanów brzmień 
z Liverpoolu, jak i z Seattle. 
Album promują 3 single, „Ego”, 
„Bondage Of Love” i „Hero”, które 
już podbiły radiowe i telewizyjne 
playlisty. Nowa płyta Chemii ma 
również częstochowski akcent. 
Tomasz Sętowski, legenda pol-
skiego realizmu magicznego na 
jej okładkę udostępnił jeden ze 
swoich najsłynniejszych obra-
zów!

oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

„EKO” 
– Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, 

Briggs and Stratton oferuje:
• odśnieżarki, pilarki, kosiarki, kosy 

spalinowe, opryskiwacze, urządzenia do 
cięcia betonu i stali, części zamienne, 
łańcuchy tnące do wszystkich typów 
pilarek. 

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.

Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32, 
tel./fax (034) 361 31 97

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO” 
– REMONTY TANIO!!!

• malowanie; • kafelkowanie; 
• hydraulika; • wymiana drzwi 
42-200 Częstochowa, 

tel. 601-525-116

FINANSE

BIURA RACHUNKOWE

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

Częstochowa, Al. NMP 18,   
tel. 34 365-11-79.   
Filie: 
• ul. Jagiellońska 1
• w „Mrówkowcu”, al. AK
• róg Kościuszki i Wolności. 

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!
NAJKORZYSTNIEJSZE 

POŻYCZKI 
pod zastaw złota, sprzętu 

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

BIURA RACHUNKOWE

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

 Skup za gotówkę RTV, złota, 
Audio-Video, Foto, 
komputerów.
 Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej wpłaty.

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

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

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

MEDYCYNA

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień 

od alkoholu, depresji, nerwic
Tel. 44 635 63 03, Dubie 1A, gm. 

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia 

(laser, ultradźwięki, prądy)
Tel. 518 616 013

DERMATOLOGIA

GABINET DERMATOCHIRURGII 
ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ  
lek. Kinga Nicer  
spec. dermatolog-wenerolog  
& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma) 
• bezoperacyjne usuwanie  

zmarszczek (Botox, Surgiderm);  
• biorewitalizacja skóry; 
• mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu 

(Surgilift); 
• modelowanie ust (Surgilips);  
• peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling 

migdałowy i inne); 
• mikrodermabrazja diamentowa; 
• leczenie nadpotliwości (Botox),    

lipoterapia 
LASEROTERAPIA

– trwałe usuwanie zbędnego 
owłosienia (nogi, bikini, pachy, wąsik)

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie
DERMATOCHIRURGIA 

• plastyczne usuwanie zmian skórnych
 • zamrażanie brodawek;  
• leczenie wrastających paznokci; 
• obliteracja żylaków i drobnych naczyń
• wideodermatooskopia komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

ul. Dekabrystów 33,  paw. 42,
pon. 16 – 18, śr. 17 – 19, 

tel. 606 394 856, 34 328-54-18, 
www.nicer.pl

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT 
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.
Końskie, tel. 603 124 060

WAGI

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

TRANSPORT
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USŁUGI POGRZEBOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI 
POGRZEBOWE

KUPON
na  bezp łatne  og łoszenie
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  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
Sprzedam mieszkanie 50 m2 Poznań. 
Tel. 501 570 362

M-3, pow. 37 m2, parter, blok, Raków, ul. Wojska 
Polskiego, okna PCV, ładny rozkład, Cena 107 
tys. zł – do negocjacji. Tel. 512 396 386

— SPRZEDAM DOM —
Sprzedam dom 60 m2 + 103 m2, podpiwniczony, 
parterowe + plac 180 m2, dwurodzinny, ścisłe 
centrum Częstochowy. Tel. 603 090 425, 
34 3615 614

Dom – dzielnica Stradom, przy głównej, ruchliwej 
ulicy – na działalność, duża działka (2125 m2). 
Obok Wafelek, Biedronka. teren ogrodzony. Tel. 
606 314 216

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
Sprzedam działkę budowlanà Stradom, ul. 
Kawodrzańska, pow. 1197 m2, narożna, obok nowe 
domy. Droga asfaltowa. Wszystkie media. Cena 
105 tys. zł. Tel. 606 314 216

— WY NAJMĘ —
Wynajmę lokal 52 m2 po generalnym remoncie (siła, 
woda) w okolicy klasztoru. Tel. 34 322 39 74
Wynajmę pokój w starym budownictwie. Woda, 
światło, WC na zewnątrz murowane. Potrzebne: 
piec do ogrzewania, naprawa podłogi. TANIO!
Tel. 662 439 244 (wieczorem)

Wynajmę lokal handlowo-usługowy lub na biuro. 40 
m2 plus piwnica, bdb lokalizacja. Tel. 605 406 082

Wynajmę lokal pow. 36 m2  z zapleczem o pow. 40 
m2 przy ul. Owsianej 25. Tuż obok jest przystanek 
autobusowy. Jest miejsce na samochód. W lokalu 
można prowadzić dowolną działalność gospodarczą 
np. usługi, handel, wytwórstwo itd. 
Tel. 605 406 082

DO WYNAJĘCIA lokale użytkowe w III Alei NMP: 
• 62 m2, 1 piętro, budynek frontowy, ogrzewanie, 
wejście z bramy;  • 8,5 m2 1 piętro, bud. front., 
ogrzew., wejście z bramy;  • 86 m2 (4 pomieszcz.), 
ogrzew. gaz., wejście od podwórka;  • 84 m2 (4 
pom.), ogrzew., wejście od podwórka; • 18 m2 
ogrzew., wejście od podwórka. 
Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

Sprzedam Daewoo Tico, biały, 2000, przebieg 91 
tys. km, koła zimowe gratis, I właściciel, książka 
serwisowa. Cena 2800 zł. Tel. 517 582 452

— CZĘŚCI I AKCESORIA —
Opony zimowe z felgami R14 185/65 do VW 
Passata – 400 zł za komplet. Tel. 606 124 433

Bagażnik do Seata Cordoby – 40 zł. 
Tel. 506 410 423

NAUKA
— NAUKA – KOREPETYCJE —

Angielski dzieci – dorośli. Konwersacje Oxford 
Diploma. Dojazd. Tanio. Tel. 503 910 487

Język polski, WOS – korepetycje, matura 
podstawowa oraz rozszerzona. Nauczyciel w 
szkole średniej. Materiały i pomoce naukowe, 
nadrabianie zaległości, analiza arkuszy 
egzaminacyjnych. Tel. 796 635 001

Angielski, algebra  – korepetycje, konwersacje, 
analiza arkuszy egzaminacyjnych, matura 
podstawowa i rozszerzona, bieżąca pomoc, 
nadrabianie zaległości, nauczyciel LO. 
Tel. 695 727 917

ANGIELSKI – lekcje dla firm, umowa, lektor 
szkoły wyższej, 16 lat praktyki, konwersacje, 
przygotowanie do LCCI, ESP. 
admiral_piett@wp.pl,  508 569 307

KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI, przygotowanie 
do matury na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym. Matura ustna, bieżąca pomoc w 
lekcjach, powtórki z epok literackich i 
obowiązujących lektur, materiały dydaktyczne do 
zajęć. Poziom trudności i tempo dostosowane do 
konkretnego ucznia. Dogodny dojazd, nauczyciel 
w szkole średniej. Tel. 505 405 827

KOREPETYCJE WOS, przygotowanie do matury 
– poziom podstawowy i rozszerzony. Analiza 
arkuszy egzaminacyjnych, wykresów, tabel, śródeł 
ikonograficznych, statystycznych oraz 
kartograficznych, ćwiczenie wypowiedzi 
pisemnych, doskonalenie umiejętności 
argumentowania oraz wykorzystywania 
posiadanej wiedzy, materiały dydaktyczne i wiele 
pomocy naukowych do każdej lekcji. Nauczyciel. 
Tel. 505 405 827

J. ANGIELSKI – wszystkie poziomy. 
Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii 
(Newman University College Birmingham). 30 zł/
godz. zegarową. Tel. 603 402 953

J. ANGIELSKI – KOREPETYCJE – 30 zł/h 
z dojazdem. Nauczycielka – własna 
działalność gospodarcza. Tel. 663 401 199

ODDAM
ODDAM dużą ilość kamienia wapiennego, gruzu. 
Tel. 798 258 531

PRZYJMĘ
Przyjmę akwarium – może być bez ryb 
(ostatecznie z rybami i filtrem). Tel. 34 368 20 57

SPRZEDAM

— ART. SPORTOWE —
Rower damka Kross – stan idealny – 350 zł. 
3 biegi w torpedzie.Tel. 506 410 423

— BUDOWNICTWO —
Sprzedam 4 tregry „14” i 1 „8”, długość 4 m 80 
cm. Cena do uzgodnienia. Tel. 798 258 531

Szlakę, ziemię czarną ogrodową, piasek 
budowlany, podsypkowy, gruz, tłuczeń. 
Dowiozę do klienta. Usługi koparką. 
Tel. 660 752 305

— INNE —
Miejsce na cmentarzu Kule, opłacone. 
Tel. 535 575 511

— KSIĄŻKI —
Podręcznik do j. niemieckiego Aha Neu części 2A i 
2B oraz do j. angielskiego English Plus części 12 i 
3. Tel. 606 124 433

— ODZIEŻ —
Suknia ślubnà z francuskiej koronki, ecru, na niskà 
osobę, rozmiar 36, z salonu Noble, stan bardzo 
dobry. 500 zł. quinlein@interia.eu, tel. 514 608 329

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
Komplet rumuńskich mebli „Sheraton”, stołowych, 
inkrustowanych. Oraz inne. Tel. 603 090 425, 
34 3615 614

Zabytkową, sprawną maszynę do szycia Singer z 
obudową – 200 zł. Tel. 606 124 433

Sprzedam stół kuchenny ciemny brąz 85 x 55 cm 
– 80 zł. Lustro kryształowe szlif. złota rama 150 x 
80 cm – cena do uzgodnienia. Kurteczkę z 
białego sztucznego misia, stan idealny – 40 zł. 
Tel. 34 324 30 37

Dywan 2x3 bardzo ładny – 80 zł.
Tel. Alicja Wróbel, ul. Marynarska 5

Kabina z hydromasażem, wysoki brodzik, mało 
używana – 300 zł. Tel. 506 410 423

Klatka dla królika – 30 zł. Kilim wełniany (wzór 
huculski) – 100 zł. Obrus ręcznie haftowany – 
cena do uzgodnienia. Tel. 34 324 10 25

Sprzedam meble kalwaryjskie robione na 
zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szkłem. 
Cena 650 zł – do negocjacji. 
Tel. 663 02 19 53

— ZDROWIE —
Łóżko do masażu Syogra. Tel. 535 575 511

USŁUGI
Odszkodowania powypadkowe. Z nami uzyskasz 
wyższe odszkodowanie. Tel. 690 008 247
Dachy – usługi kompleksowe i smarówki. 
Termozgrzew, ryny, obróbki, podbitki, kominy.
Tel. 505 736 977
Wykonuję prace blacharsko-dekarskie 
(kompleksowo i tanio – dachy). Tel. 500 796 252
Usługi blacharsko-dekarskie, wszystkie pokrycia, 
naprawy, rynny, obróbki.
Tel. 513 462 240
Cyklinowanie, układanie parkietów, paneli, 
naprawa ruszajàcego się parkietu metodà wtrysku 
specjalnego kleju.Tel. 603 664 249
Gipsówka, malowanie, karton-gips, montaż paneli. 
Inne usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286
Naprawa telewizorów – montaż i ustawianie 
anten, dojazd do klienta. Tel. 608 137 269
FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 
al. Wolności 18 (w bramie). Tel. 888 14 99 69, 
794 64 54 95
Szycie – przeróbki – renowacja futer. 
Tel. 691 945 928

PRACA
— SZUKAM PRACY —

Zaopiekuję się starszą osobą, posiadam 
doświadczenie, referencje. Tel. 535 575 511
Podejmę pracę – proste szycie. 
Tel. 535 575 511
Podejmę pracę na wtryskarkach, prace 
magazynowe, gospodarcze, w ochronie. 
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. 
Tel. 519 453 121

MATRYMONIALNE
Wdowiec 82-letni poślubi kobietę, weźmie ją na 
utrzymanie i u niej zamieszka. 
Tel. 34 310 44 59 po 1500

Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobietę, 
bardzo chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Tel. 515 130 498
Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią, stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

NAUKA
KURSY-SZKOLENIA

KUR SY: • Księ go wości 
wspo ma ga nej kom pu te rem;   
• Specjalista kadrowo-płacowy; 
• Obsługa: komputerów, kas 
fiskalnych; • Masażu;  
• Bukieciarstwa; • Tworzenie 
i obsługa sklepu internetowego;  
• Pedagogiczny dla wykładowców 
i instruktorów pozaszkolnych form 
kształcenia.

„OŚWIATA” 34 3616-425, 
e-mail: admin@oswiata-czw.net

www.oswiata-czw.net

KUR SY: • Kosmetyczne;  
• Fryzjerskie; • Manicure-Pedicure-
Tipsy; • Kelner-Kucharz-Barman;  
• Kroju-Szycia i Modelowania;  
• Artystycznego upinania firan;  
• Operator wózków (uprawnienia 
unijne); • Palacz CO; • BHP;  
• HACCP; • Pomocy przedlekarskiej; 
• Opiekun osób starszych, 
niepełnosprawnych;  
• Język niemiecki dla opiekunów;  
• Inne.

„OŚWIATA” 34 3616-425, 
e-mail: admin@oswiata-czw.net

www.oswiata-czw.net

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK

KURSY KWALIFIKACYJNE: 
pielęgniarstwo rodzinne dla: 
pielęgniarek i położnych; 
anestezjologiczne i intensywnej 
opieki; opieki długoterminowej, 
kardiologiczne; ratunkowe – kursy 
specjalistyczne: szczepienia, EKG, 
endoskopia, leczenie ran, 
dializoterapia, inne.

„OŚWIATA” Częstochowa
ul. Faradaya 31, 34 3616-425, 

e-mail: admin@oswiata-czw.net
www.oswiata-czw.net
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Wielkie otwarcie już w sobotę i niedzielę!
5 października (sobota) 

w Pankach zostanie otwarta 
nowa część salonu meblowe-
go „Stollido”. Na powierzchni 
12.000 m2 znajdziemy 
ogromnym wybór mebli do 
każdego pomieszczenia! 

Firma „Stollido” funkcjonuje 
na rynku meblowym od ponad 
30 lat. Salon w Pankach po-
wstał natomiast w roku 2009. 
Od tego czasu cieszy się ogrom-
nym zaufaniem wśród klien-
tów. 

– Analizując potrzeby klien-
tów i próbując wpasować się w 
Państwa gusta, stworzyliśmy 
przez ponad 30-letni okres 
działalności ofertę dla ludzi 
ceniących sobie komfort i wy-
godę. Dzięki temu jesteśmy w 
stanie sprostać wymaganiom 
nawet najbardziej wymagają-
cych klientów – podkreślają 
właściciele firmy. 

Obecnie na stałej ekspozycji 
znajduje się około 60 sypialni, 
30 ekspozycji z meblami ku-
chennymi, przeszło 200 mode-

li kanap, a także narożników 
i najróżniejszych zestawów wy-
poczynkowych. Znajdziemy 
tam również bardzo szeroką 
ofertę mebli dziecięcych i mło-
dzieżowych, meble biurowe, 
stoły i krzesła. „Stollido” nie 
ogranicza  się jednak wyłącz-
nie do mebli. Możemy tam 
również kupić dywany, tapety, 
firany i elementy przeznaczone 

cjach wnętrz. Firma pomyślała 
nawet o najmłodszych – w 
trakcie, gdy rodzice robią za-
kupy, ich pociechy mogą miło 
spędzić czas w specjalnie przy-
gotowanym dla nich kąciku do 
zabawy.

Przy tej okazji warto zazna-
czyć, że „Stollido” to jedyny 
salon meblowy pracujący 7 
dni w tygodniu. Dodatkowo 
wszyscy klienci mają zapew-
niony darmowy transport za-
kupionego towaru!

Z okazji wielkiego otwarcia 
kierownictwo firmy przygoto-
wało dla klientów całą gamę 
atrakcji, niespodzianek i wy-
jątkowych promocji. Na 
wszystkie produkty obowiązy-
wać będzie 10% zniżka. 
Dodatkowo 15% mniej zapłacą 
klienci kupujący materace, a 
aż 30% mniej klienci najwięk-
szego patronackiego sklepu 
firmy Black Red White, który 
też powstanie w „Stollido”. 
Poza tym będzie można wziąć 

udział w specjalnym konkur-
sie, w którym główna nagroda 
to meble o war  tości 5000 zło-
tych! Szczę śli wego zwycięzcę 
poznamy podczas uroczystego 
otwarcia, w sobotę (5 paździer-
nika), o go dzinie 16.30. 

– Proszę nie spóź nić się na 
losowanie – prze strzegają z 
uśmie chem właściciele firmy. 
– Nawet jeśli komuś nie dopi-
sze szczęście w losowaniu na-
grody głównej, będzie mógł 
wziąć udział w licytacji niektó-
rych modeli mebli. W myśl za-
sady „za ile wylicytujesz – za 
tyle kupujesz”. Można będzie, 
więc zaopatrzyć się w napraw-
dę ciekawe zestawy za niewiel-
kie pieniądze – zachęcają. 

Promocja w salonie trwać 
będzie do 8 października. 
Towar z gazetki promocyjnej 
będzie dostępny w tym okresie 
„od ręki”. Podsumo wu jąc, ta-
kiej okazji po prostu nie moż-
na przegapić! 

kg

do dekoracji wnętrz. Krótko 
mówiąc jedna wizyta w salonie 
„Stollido” wystarczy, aby od A 
do Z urządzić swoje mieszka-
nie.

Nie wiesz na jaki towar się 
zdecydować? To żaden prob-
lem. Profesjonalni pracownicy 
z pewnością Ci pomogą. Każdy 
klient może skorzystać facho-
wych porad, np. przy aranża- Panki, ul. Powstańców Śl. 50

55 października 2013 października 2013
WIELKIE WIELKIE OTWARCIEOTWARCIE  
   NOWEGO    NOWEGO SALONU!SALONU!

www.stollido.com/panki
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TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN 
WŁAŚCICIEL Z NIEMIEC, 2006,  131 000 km, 

90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, central-
ny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, kierownica wielo-
funkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwy-
padkowy, 
garażowany

SEAT ALTEA XL 1.9 TDI IDEAŁ 
Z NIEMIEC, 2007, 182 000 km, 105 KM 

diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka 
welurowa, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA ROOMSTER 1.9TDI 
– PANORAMICZNY DACH, 2007, 

144 000 km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, 
szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrzewane 
fotele, czujnik deszczu, 
podgrzewana przednia szyba
I właśc., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

OPEL ASTRA 1.6-ORYGINAŁ 
ŚLICZNA Z NIEMIEC, 2001, 98 000 km, 

85 KM benzyna, zielony-metallic, alufelgi, ABS, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

FORD MONDEO 1.8-16V- GHIA – 
IDEAŁ Z NIEMIEC, kombi, 2003, 204 000 

km, 125 KM benzyna, szary, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, 
tapicerka welur., podgrz. fotele, 
cz. deszczu, kier. wielof., 
podgrz. prz. szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

BMW 320 2.0 D. SUPER STAN Z 
NIEMIEC, 2005, 177 000 km, 150 KM 

diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, 
c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, 
kier. wielof., cz. parkowania, 
podgrz. przednia szyba, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF 
1.9 TDI - IDEAŁ Z NIEMIEC, 2004, 

186 000 km, 105 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, 
tempomat, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

SEAT LEON 1.9-TDI ORYGINAŁ 
Z NIEMIEC, 2002, 190 000 km, 90 KM 

diesel, srebrny-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, podgrzewane 
fotele, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

FORD TRANSIT 2.2 TDCI 
- BEZWYPADKOWY, dostawczy do 3,5 t, 

2007, 240 000 km, diesel, 945 kg, liczba osi: 2, biały, drzwi 
odsuwane, ABS, ASR, el. szy-
by, klimatyzacja, centralny za-
mek, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, serwisowa-
ny w ASO, bezwypadkowy

OPEL CORSA 1.7-DTI JEDEN 
WŁAŚCICIEL, 2001, 151 000 km, 75 KM 

diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

HONDA CIVIC 1.4-16V JEDEN 
– WŁAŚCICIEL Z NIEMIEC, 2004, 

146 000 km, 90 KM benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, 
alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

FORD FOCUS C-MAX 1.6-TDCI - 
ZADBANY Z NIEMIEC, 2005, 147 000 km, 

110 KM diesel, srebrny, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, 
czujnik deszczu, kier. wielof., 
podgrz. przednia szyba, 
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

TOYOTA COROLLA 1.4 D4D 
tylko 82 tys. km – AUTOMAT

2004 r., 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, 
kierownica wielofunkcyjna
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

OPEL CORSA 1.3 CDTI - ORYGINAŁ 
Z NIEMIEC, 2007, 138 000 km, 75 KM 

diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, przyciemniane szyby, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kierownicy, 
komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLVO V40 1.9 TDI- JEDEN WŁ. Z 
NIEMIEC, kombi, 2003, 205 000 km, 115 KM 

diesel, czarny-metallic, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, podgrzewane 
fotele, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

MINI COOPER 1.6-16V – ŚLICZNY 
Z NIEMIEC, 2003, 98 000 km, 115 KM 

benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapic. skórzana, c.zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, kier. 
wielof., I właśc., serwis. w 
ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

FORD GALAXY  1.9-TDI 
BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, 

176 000 km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, c. zamek, radio, 
wspom kier., komputer, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, cz. 
parkowania, podgrz. przednia 
szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

AUDI S3 2.0-TURBO 265KM. SALON 
POLSKA, 2009, 109 000 km, 265 KM 

benzyna, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. 
zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, czujnik 
deszczu, kierownica wielof., 
podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

28.700 zł

24.900 zł 22.900 zł

15.900 zł

13.800 zł 18.500 zł

11.700 zł

21.800 zł

22.800 zł

27.800 zł 22.800 zł16.800 zł

19.300 zł

23.900 zł 19.500 zł67.000 zł

19.800 zł 7.900 zł

Oferta wybrana z dnia 3.10.2013 r.
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Pół tysiąca kibiców będzie do-
pingować w Opolu piłkarzy 
Rakowa, którzy w piątek, 4 paź-
dziernika powalczą z Odrą o piąte z 
rzędu zwycięstwo w II lidze zachod-
niej. 

To będzie najliczniejszy wyjazd 
sympatyków nasze drużyny w run-
dzie jesiennej. 

– Doping kibiców zawsze dodaje 
pozytywnej energii i cieszę się, że w 
Opolu będziemy mogli liczyć na tak 
duże wsparcie naszych fanów. To 
zawsze motywuje do jeszcze lepszej 
gry. Zrobimy wszystko żeby ich 
uszczęśliwić. Tym bardziej, że po 
czterech zwycięstwach z rzędu, je-
steśmy na fali wznoszącej i chcemy 

kontynuować naszą serię – zapo-
wiada pomocnik Rakowa Damian 
Lenkiewicz.

Częstochowianie jadą do Opola 
po trzy punkty. Czeka ich trudne 
zadanie, bo Odra zrobi wszystko, 
żeby polepszyć swój dorobek punk-
towy i uciec ze strefy spadkowej.
Początek meczu o godz. 19.  KR

Mi chał Saran. Klub pozyskał 
Sławomira Klocka z drużyny z 
Jaworzna, Przemysława Łaszew-
skie go z Unii Tarnów, a także młode-
go Patryka Bieleckiego z Jarosławia.

– Zdajemy sobie sprawę, że czeka 
nas ciężka walka o utrzymanie - 
przy znaje Szynkiel. – Jest kilka ze-
społów, z którymi możemy wygrać i 
kilka poza naszym zasięgiem. 
Grupa śląska, do której zostaliśmy 
przeniesieni, jest sportowa trudniej-
sza od pozostałych.
Początek meczu o godz. 18. KR

Koszykarze AZS-u Politechnika 
rozpoczną w sobotę,  5 października 
w hali Polonia rozgrywki w II lidze. 
Zespół Dariusza Szynkiela zmierzy 
się na początek z drużyną UKS 
Gimbasket Wrocław. 

- To młody zespół, z którym gra-
liśmy w turnieju otwarcia sezonu - 
przypomina Dariusz Szynkiel, tre-
ner Politechniki. - Wtedy wygrali-
śmy, teraz powinno być podobnie.

Po awansie do II ligi z gry w 
Politechnice zrezygnowali Janusz 
Sośniak, Wojciech Kotlewski, oraz 

Rusza II liga koszykówki

Skra chce zatrzymać 
Szombierki Bytom

Częstochowska Skra  zagra w 
sobotę, 5 października na stadionie 
przy ul. Loretańskiej ze świetnie 
spisującym się beniaminkiem III 
ligi opolsko-śląskiej Szombierkami 
Bytom.

Drużyna z Bytomia wygrała pięć 
meczów z rzędu. Pokonała m.in. 
rezerwy Ruchu Chorzów, Piasta 
Gliwice, czy Ruch Radzionków. - 
Od pewnego czasu ten zespół gra 
jak dobrze poukładany kolektyw. 
Ale to nie znaczy, że będzie fawory-

tem w sobotnim meczu - twierdzi 
Jan Woś, trener Skry. 

W ostatniej kolejce częstocho-
wianie z trudem pokonali na włas-
nym stadionie Swornicę 
Czarnowąsy. W składzie Skry za-
brakło jednak Marcina Chmiesta i 
Dariusza Zawadzkiego. W trakcie 
spotkania boisko opuścił Mateusz 
Woldan. W środę na treningu staw 
skokowy zwichnął z kolei Mateusz 
Bik i został zabrany karetką do 
szpitala. Oprócz niego w sobotę nie 

wystąpi na pewno Zawadzki. Jest 
szansa, że do składu wrócą 
Chmiest i Woldan. 

– Piłkarze, którzy zastępują kon-
tuzjowanych zawodników, grają 
dobrze i wygrywają nam mecze. 
Tak było w spotkaniu ze Swornicą 
Czarnowąsy, gdy na boisko pojawi-
li się Konrad Gerega i Mateusz Bik. 
Pod tym względem jest pełna mobi-
lizacja - zapewnia Woś. 

Mecz rozpocznie się o godz. 17.
KR

Generalny sprawdzian AZS-u przed ligą
Memoriał Zdzisława Ambroziaka, 

który rozpocznie się w piątek, 4 
października w Warszawie, będzie 
ostatnim sprawdzianem AZS-u 
Częstochowa przed startem 
PlusLigi.

Oprócz drużyny Marka Kardosa 
w ursynowskiej hali sportowej za-
grają: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, 
Cerrad Czarni Radom, Lotos Trefl 
Gdańsk, AZS Politechnika 
Warszawska oraz Sir Safety Perugia. 

Częstochowscy siatkarze rozpoczną 
ligowy sezon 12 października wyjazdo-
wym meczem z Transferem Bydgoszcz. 
18 października o godz. 18 zmierzą się 
w Hali Sportowej Częstochowa z 
Jastrzębskim Węglem.  KR

nieju. W przypadku zimna działacze 
nie zamierzają na siłę przedłużać 
zawodów, które łącznie będą się 
składały z 23. biegów - informuje 
biuro prasowe Włókniarza. 

Przed turniejem głównym rozegrany 
zostanie bieg juniorski, w którym wy-
startują Oskar Polis, Hubert Łęgowik, 
Rafał Malczewski i Adam Strzelec. 
Zwycięzca otrzyma prawo startu w tur-
nieju o puchar prezydenta. 

Podczas zawodów uczczona zosta-
nie pamięć tragicznie zmarłych żuż-
lowców. Lee Richardsonowi poświęco-
ny będzie bieg barażowy o awans do 
finału. Decydująca gonitwa będzie 
biegiem memoriałowym Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czernego.

Bilet normalny – 20 zł, ulgowy – 
10 zł. Na turniej nie obowiązują 
karnety na sezon 2013. Początek 
zawodów o godz. 17.  KR

Tai Woffinden oraz Martin Vaculik 
wystartują w niedzielę, 6 października 
w II edycji Międzynarodowego Turnieju 
Żużlowego o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy Olkam Cup. 
Kibice częstochowskiego Włókniarza 
zobaczą jeszcze raz na torze przy ul. 
Olsztyńskiej zawodników, którzy wal-
czyli w drużynie „lwów” w 2013 roku. 
Zabraknie jedynie Emila Sajfutdinowa, 
który z powodu kontuzji zakończył 
wcześniej sezon. 

W trakcie turnieju Sławek Drabik 
ma symbolicznie przekazać swój pla-
stron synowi Maksymowi i wystarto-
wać z nim w biegu pokazowym. 

Wśród dodatkowych atrakcji bę-
dzie m.in. konkurs jazdy na jednym 
kole po 16. wyścigu lub po biegu fi-
nałowym. - To, czy zostanie on zor-
ganizowany uzależnione jest jednak 
od pogody i tempa rozgrywania tur-

Wielkie ściganie na zakończenie 
sezonu żużlowego w Częstochowie
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Podziękowania
Nasza Mama 

śp. Maria Szajer 
skończyła 22 sierpnia 76 lat.

Była dobrym, mądrym i uczynnym człowiekiem.
Prawdziwa dusza towarzystwa. Kochała życie i ludzi.

Razem z siostrą i naszymi synami Łukaszem, 
Bartkiem z narzeczoną, Tomkiem z żoną oraz zięciem 

chcemy podziękować wszystkim osobom, które 
przyszły towarzyszyć naszej mamie w ostatniej drodze 

i wspólnie z nami modlili się za jej duszę i spokój.
Dziękujemy rodzinie, znajomym i sąsiadom, na 

których nasza śp Mama mogła zawsze liczyć 
w trudnych chwilach.

Dziękujemy pracownikom Życia Częstochowy 
i Powiatu za wsparcie i pomoc.

Podziękowania kierujemy również dla pracowników 
szpitala im. Władysława Biegańskiego, 

a w szczególności dla pielęgniarek i lekarzy oddziału 
Interny.

Dziękujemy WAM za to, że wielokrotnie pomagaliście 
MAMIE przezwyciężyć chorobę. 

Traktowała WAS jak rodzinę.
Niestety tym razem nie udało się. 

Długotrwała choroba pokonała jej wyczerpane serce.
Jednak do końca nie opuszczało jej poczucie humoru.

Umarła cicho i spokojnie 
– na taką śmierć zasłużyła sobie swoim życiem.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Zachowajcie NASZĄ MAMĘ w swoich sercach 
i módlcie się za nią

Dziękujemy
córki, wnuki, rodzina

Rusza sprzedaż 
biletów na galę 

boksu!
Jak już informowaliśmy 30 

listopada, w hali widowiskowo-
-sportowej na Zawodziu (ul. 
Żużlowa) odbędzie się kolejna 
gala boksu zawodowego anon-
sowana jako 

Fight Night 7: 
„Obrona Częstochowy”
Warto zatem pomyśleć już o 

biletach. Dziś ruszyła ich przed-
sprzedaż! Można je nabyć w 
pubie sportowym Stacherczak 
(al. Kościuszki 1) oraz na stronie 
internetowej 

www.boxingnews.pl 
Ceny zaczynają się od 20 zł!
Współorganizatorem gali jest 

Marcin Najman, którego również 
zobaczymy w ringu. Poza poje-
dynkami bokserskimi publicz-
ność będzie miała okazję zobaczyć 
pokaz mody oraz wziąć udział w 
wyjątkowej licytacji. Dochód z niej 
przekazany zostanie niepełno-
sprawnemu, 33-letniemu męż-
czyźnie, którego mama zginęła w 
wypadku na skrzyżowaniu ul. 
Obrońców Westerplatte z ul. 
Grochow skiego. kg
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