
Najpiękniejsze 
życzenia

„Bez kobiety serce mężczyzny 
umiera”. Bo przecież jak smutne 
i pozbawione sensu byłoby nasze 
życie bez Mam, Żon, Córek, 
Narzeczonych i Koleżanek. To one 
towarzyszą nam w chwilach 
dobrych i złych, 
sprawiają, że 
jesteśmy lepsi. 
Wysłuchają (gdy 
chcemy się 
wygadać), doradzą 
(kiedy mamy 
problem), pocieszą 
(gdy dopadnie nas chandra)…
Ale współczesne kobiety mają też 
swoje ambicje, cele i marzenia, 
które konsekwentnie realizują. 
Płeć piękna wcale nie oznacza 
słaba. Współczesne kobiety – 
wykształcone, zaradne, szukające 
nowych wyzwań, piastujące coraz 
wyższe stanowiska i znające 
swoją wartość - dawno już 
zmieniły stereotypy o swojej roli 
w społeczeństwie. A naszym 
zadaniem jest wspieranie naszych 
Pań we wszelkich aspektach życia. 
Życzymy więc Wam spełnienia 
osobistego i zawodowego. Aby 
cały rok był równie sympatyczny, 

jak dzień Waszego 
święta, a Wasi 
mężczyźni kochali Was 
najmocniej na świecie.
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Konkubinat to grzech, czyli 
kontrowersyjny plakat

Znieważyli grupę 
Żydów

Nie ma co liczyć na to, że 
Stowarzyszenie CKM Włók-
niarz wystartuje w tym sezo-
nie w II lidze. Co prawda wła-
dze kluby wysłały gotowe pro-
jekty porozumień do dwóch 
były zawodników spółki, ale 
Grzegorz Walasek nie chce 
przystać na kompromis. 

Jedyną szansą na przywró-

cenie Włókniarza do rozgry-
wek ligowych jest porozumie-
nie się z polskimi seniorami, 
którym pieniądze zalega spół-
ka. Pretensji do Stowarzysze-
nia CKM Włókniarz nie mają 
Rune Holta i Borys Miturski. 
Inaczej wygląda sytuacja 
z Grzegorzem Walaskiem i Mi-
rosławem Jabłońskim. 

Ciąg dalszy na str. 15

W ręce mundurowych 
wpadł 23-latek, który zaata-
kował 62-letnią kobietę. Na-
pastnik uderzył ją pięścią 
w tył głowy, a gdy upadła wy-
rwał jej torebkę i uciekł.

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek (2.03.) po godzinie 20.30 
na ulicy Leśnej w Częstochowie. 
Gdy 62-letnia kobieta wysiadła 
z autobusu usłyszała, że ktoś za 
nią idzie. W pewnym momencie 

napastnik uderzył ją w tył głowy. 
Kobieta upadała na ziemię. Wte-
dy rozbojarz wyrwał jej torebkę 
i uciekł.  Pokrzywdzona szybko 
zadzwoniła na policję i podała 
rysopis napastnika. To pozwoliło 
na szybkie zatrzymanie sprawcy 
rozboju. Niespełna 10 minut po 
zdarzeniu mundurowi zatrzyma-
li 23-latka. Policjanci odzyskali 
również porzuconą przez złodzie-
ja torebkę. Za rozbój grozi mu 12 
lat więzienia. kg

Włókniarz raczej nie 
wystartuje w II lidze. 
Walasek przeszkodą?

Brutalny atak. 
Ucierpiała 62-latka

„Konkubinat to grzech. Nie 
cudzołóż” – billboardy z tak 
niecodziennym hasłem zawi-
sły w kilkunastu miastach 
w Polsce. Krajobraz Często-
chowy także urozmaicają…

Autorem niecodziennych bil-
lboardów będących elementami 
ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej jest Krajowy Ośrodek Duszpa-
sterstwa Rodzin działający przy 
Episkopacie Polski. Partnerem 
akcji jest Fundacja Razem w Ro-
dzinie. Przekaz jest jasny i prosty: 
zwrócenie uwagi na rosnącą licz-
bę par żyjących bez sakramentu 
małżeństwa. Jak podaje KODR w 
konkubinatach żyje 643 tysięcy 
Polaków, a liczba osób praktyku-
jących tę formę związku wzrosła 
dwukrotnie w ciągu zaledwie 
dziesięciu ostatnich lat.  - Kam-
pania Ośrodka Duszpasterstwa 
Rodzin ma być próbą obudzenia 
wrażliwości społecznej na rosną-
cą od wielu lat liczbę związków 
partnerskich – twierdzi ks. dr 
Przemysław Drąg, dyrektor 
KODR. - Ich liczba budzi niepokój 
wielu rodziców i duszpasterzy. 
Wiele tych związków opiera się na 
założeniu, że dopóki jest nam ze 
sobą dobrze to możemy razem żyć 
i korzystać z przyjemności. Wraz z 

rosnącym stale zjawiskiem kon-
kubinatów pojawia się negatywna 
konsekwencja w postaci lęku 
przed odpowiedzialnością za dru-
gą osobę, lęku przed posiadaniem 
dzieci, przed zaangażowaniem się 

na poważnie w życie społeczne – 
podkreśla ks. dr Przemysław 
Drąg, dyrektor KODR. 

Jak twierdzi, wiele badań 
prowadzonych w USA czy w Ka-
nadzie wykazuje, że małżeń-

stwa, które żyły wcześniej 
w konkubinacie bardzo szybko 
się rozpadają, a sam konkubi-
nat nie daje żadnej gwarancji 
szczęśliwego małżeństwa.

Ciąg dalszy na str. 3

Do myszkowskiego sądu tra-
fił akt oskarżenia przeciwko 
trzem mężczyznom, którzy 
znieważyli grupę Żydów z po-
wodu przynależności narodo-
wej i wyznaniowej oraz tablice 
upamiętniających pomordowa-
ną ludność żydowską.

W czerwcu w Lelowie Marek J., 
Łukasz P. i Ernest D. spożywali al-
kohol, a następnie udali się w kie-
runku ul. Ogrodowej, przy której 

znajdują się budynki należące do 
Fundacji Chasydów Polska z Le-
żajska. Na tych budynkach 
umieszczono dwie tablice upa-
miętniające wydarzenia historycz-
ne. Jedna z tablic została ufundo-
wana przez Gminę Lelów, z okazji 
dwusetnej rocznicy śmierci Cady-
ka Dawida Bidermana. Druga 
tablica, ufundowana przez Fun-
dację Nissenbamów, upamiętnia 
pomordowaną ludność żydowską. 

Ciąg dalszy na str. 3



Do września i października 
zostało jeszcze trochę czasu, 
ale walka o uczniów i studen-
tów rozpoczęła się już na do-
bre. Z tego też powodu 
w ubiegły piątek (27.02.) Ga-
leria Jurajska zmieniła się 
w centrum edukacji. W ra-
mach odbywających się tam 
Targów Edukacyjnych swoją 
ofertę kształcenia przedsta-
wiły uczelnie wyższe i szkoły 
policealne - z miasta, regionu 
oraz innych województw.

Targi skierowane były przede 
wszystkim do osób, które  stoją 
przed trudną decyzją wyboru 
kolejnego etapu edukacji. Jed-
nak podobnie jak poprzednich 
latach, wśród odwiedzających 
byli również nauczyciele, dyrek-
torzy, pedagodzy i osoby związa-
ne z edukacją i oświatą. Odwie-
dzający mieli okazję porozma-
wiać z przedstawicielami szkół 
wyższych, policealnych, a także 

doradcami zawodowymi. Formy 
promocji były przeróżne. Poka-
zy, prezentacje, opowiadania, 

doświadczenia, anegdoty - wszy-
scy starali się przekonać odwie-
dzających, że to właśnie w ich 
szkole warto kontynuować swo-
ją naukę. Targi były także do-
skonałą okazją do nawiązania 
kontaktów z potencjalnymi pra-
codawcami czy znalezienia miej-
sca praktyk i stażu.

W programie targów znalazła 
się również ciekawa część arty-
styczno-rozrywkowa. Nie zabra-
kło najróżniejszych występów, 
konkursów i oczywiście dobrej 
zabawy. Przed zgromadzonymi 
wystąpili między innymi zawod-
nicy trenujący boks tajski, dziew-
częta specjalizujące się w tańcu 
celtyckim. Odbyły się pokazy ste-
pu,  baletu i... mini robotów. Coś 
dla siebie znaleźli też miłośnicy 

mody – a wszystko to za sprawą 
pokazów, które przygotowała 
młodzież z częstochowskiego Ze-
spół Szkół im. W.S. Reymonta. 
Ochotnicze hufce pracy z kolei 
przygotowały prezentacje kucha-
rzy i fryzjerów, Zespół Szkół Pla-
stycznych z Częstochowy nato-
miast wystawił prace swoich ucz-
niów. Poprowadzili oni także lek-
cje rysunku i malarstwa. Dla mi-
łośników literatury ogromną 
atrakcją był „Kiermasz książki 
przeczytanej” oraz spotkanie 
z pisarzami – Barbarą Rosiek, 
autorką popularnego „Pamiętni-
ka narkomanki” i Ćpunki” oraz 
Andrzejem Sową, autorem książ-
ki „Ocalony. Ćpunk w Kościele”.

 kg
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Szkoły prezentowały się w Galerii Jurajskiej

Jubileuszowa Gala Piosenki Biesiadnej Zbigniewa Górnego 

20 lat
Drodzy Biesiadnicy! Tak, 

tak, to już 20 lat wspólnej za-
bawy! Zbigniew Górny wraz ze 
swoją orkiestrą ponownie w 
trasie koncertowej w najwięk-
szych salach widowiskowych 
w Polsce. 

Wszechstronnie uzdolniony, 
żywa legenda polskiej estrady, 
obdarzony niezwykłym talentem 
którego nie boi się wykorzystać 
podczas realizacji swoich projek-
tów, tak można określić postać 
Zbigniewa Górnego. 

Gang Marcela  

Jacek Wójcicki

Szalejąca oraz nieustannie 
oklaskująca publiczność na każ-
dym z koncertów, potwierdza, że 
artysta zasługuje na najwyższe 
uznanie. 

Krzysztof Tyniec

Wystąpią dla nas Katarzyna 
Jamróz, Zbigniew Wodecki, 
Jacek Wójcicki, Krzysztof Ty-
niec, Krzysztof Respondek, 
kabaret RAK, kwartet RAMPA, 
zespół VOX, Gang Marcela. Arty-

stom będzie towarzyszyć nikt in-
ny jak Orkiestra pod dyrekcją 
Zbigniewa Górnego.

Z „biesiadnym” 
pozdrowieniem  

– Zbigniew Górny
Gala Piosenki Biesiadnej 

dwadzieścia lat temu, w 1994 
roku stała się wielkim przebo-
jem, wielokrotność koncertów, 
transmisji przez program 2 
TVP, liczba nagród, sprzeda-
nych płyt i kaset oraz tysięczna 
publiczność na każdym z wy-
darzeń, udowodniły, że reper-
tuar został bezbłędnie dobrany 
a galę pokochała cała Polska. 

Krzysztof Respondek

Zapraszamy na kolejne 
spotkanie, tym razem jubileu-
szowe, z udziałem gwiazd pol-
skiej estrady. Podobnie jak 20 
lat temu w ponad dwugodzin-
nym programie usłyszymy m.in. 
„Ore, ore”, „Konik na biegu-
nach”, „Szła dzieweczka”, „Ma-
rianna”. Zbigniew Wodecki i orkiestra Zbigniewa Górnego

Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach 
serdecznie dziękujemy! Ukłony kierujemy także 

w stronę dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz 
młodzieży, która zaszczyciła nas swoją obecnością!
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Ania walczy o życie!

Seniorzy, którzy ukończyli 
70. rok życia, mają prawo do 
bezpłatnych przejazdów au-
tobusami i tramwajami MPK.

Osoby starsze w razie kon-
troli muszą pokazywać doku-
ment stwierdzający tożsamość 
i wiek albo kasować ważny bi-
let elektroniczny, poświadcza-
jący prawo do stuprocentowej 
zniżki.

Emeryci  dwa razy do roku 
mają prawo skorzystać z prze-
jazdów w drugiej klasie pocią-
gami (osobowymi, pośpieszny-
mi i ekspresowymi) z 37%  zniż-
ką. Natomiast ci, którzy częś-
ciej korzystają z usług PKP po-
winni zaopatrzyć się w legity-
mację seniora, ta upoważnia do 
ulg na przejazdy.

Legitymację można nabyć po 
ukończeniu 60. roku życia na 
dworcu za okazaniem dowodu 
osobistego. Legitymacja senio-
ra upoważnia do podróżowania 
z 50% zniżką wszystkimi pocią-
gami krajowymi w klasie pierw-
szej oraz drugiej.

Natomiast bilet na  pociąg 
PKP InterCity kupiony co naj-
mniej 15 dni przed przejaz-
dem  ma 15 proc. zniżki, ty-
dzień przez przejazdem 
10-proc. upustu niezależnie od 
wieku.

Także podróż z wnukami 
PKP InterCity jest tańsza z bile-
tem rodzinnym. Osoba dorosła 
jadąca z dziećmi ma 33-proc. 
zniżkę.

mag

Konkubinat to grzech, 
czyli kontrowersyjny 

plakat
Dokończenie ze str. 1

– Co więcej dowiedziono, że 
dzieci których rodzice żyły 
w związkach nieformalnych, sa-
me uciekają później przed odpo-
wiedzialnością i powielają wzór 
swoich rodziców, żyjąc w związ-
kach na próbę – wyjaśnia ks. dr 
Przemysław Drąg.

Jak się okazuje wystarczy  
zdjęcie dłoni dwojga ludzi, za-
miast obrączek, wokół palców wi-
jący się wąż, do tego kontrower-
syjne hasło i burzę mamy gotową. 
Po pojawieniu się billboardów 
w mediach zawrzało. Wielkofor-
matowe plakaty bulwersują na-
wet katolików. – Uważam się za 
osobę wierzącą. Chodzę do koś-
cioła, przystępuję do komunii… 
Niedawno zamieszkałam z moim 
narzeczonym. Dlaczego? Bo pla-
nujemy ślub i po prostu chcemy 
się jeszcze sprawdzić – wyznaje 
24-letnia Patrycja. - Może okaże 
się, że nie potrafimy ze sobą wy-
trzymać 24 godziny na dobę… Mo-
że po tym wspólnym zamieszka-
niu dojdziemy do wniosku, że jed-
nak do siebie nie pasujemy? Chy-
ba lepiej, że sprawdzimy to teraz 
niż będąc już po ślubie. Nie rozu-
miem, dlaczego kościół chce tak 
mocno ingerować w nasze życie –
tłumaczy. – Według mnie konku-
binat jest zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem niż branie ślubu, 
a później rozwodzenie się. Po co 
mam brać ślub? Żeby statystyki 
dobrze wyglądały? – włącza się do 
rozmowy 23-letni Mateusz. - Wie-
le młodych par po prostu nie stać 
na zorganizowanie ślubu. Mówi 
się, że co łaska, a idąc do księdza 
trzeba liczyć się z dokładnymi wy-
liczeniami co do grosza. Za ślub 
trzeba zapłacić od 400 do nawet 
2500 zł. I co? Ta kasa pewnie 
idzie na tego rodzaju kampanią. 
Nie wiem czy nie przyniesie ona 
negatywnych skutków. Wychodzi 
na to, że lepiej odwrócić się od 
kościoła… Wtedy nikt nie będzie 

mówił czy żyję w grzechu czy nie. 
Zresztą co takiego złego jest 
w mieszkaniu z dziewczyną? Jak 
zamieszkam z grupą przyjaciół to 
będzie dobrze, ale jak z dziewczy-
ną to już nie, bo kościół z góry za-
kłada, że z nią sypiam. A skąd to 
może wiedzieć? Chyba, że tak 
brzydko powiem, żaden ksiądz 
nie siedzi pod moim łóżkiem – 
twierdzi. Są jednak tacy, którym 
billboardy nie przeszkadzają. – 
Plakat jak każdy inny. Nie wiem 
skąd cały ten szum. Gdybyśmy 
dokładnie poszukali to znajdzie-
my o wiele bardziej kontrowersyj-
ne. A te wszystkie roznegliżowane 
panie reklamujące kluby dla pa-
nów są w porządku? Nikogo to nie 
razi w oczy?  Tutaj według mnie 
chodzi o coś zupełnie innego – 
o to, że te plakaty są kościoła. 
A na kościół jest nagonka więc na 
nie również – ucina krótko pani 
Elżbieta.  Niezależnie od tego, czy 
billboardy przypadły nam do gu-
stu, czy też nie, jedno jest pewne 
– twórcy kampanii mogą sobie 
pogratulować. Reakcja medialna 
została wywołana i z pewnością 
niewiele osób przejdzie obok tych 
wielkoformatowych plakatów 
obojętnie… kg, zdj. kg

Czy wiesz, że...
 Polki są najbardziej przedsię-

biorczymi kobietami Europy. 
Wśród właścicieli firm stano-
wią 34 proc., a wśród kadry 
menedżerskiej 35 proc.

 Polska jest krajem damskich 
bokserów. Jedna trzecia ko-
biet w Polsce pada ofiarą róż-
nych form przemocy na ja-
kimś etapie swojego życia.

 Aż dla 59 proc. kobiet dobre 
samopoczucie jest ściśle po-
wiązane z higieną osobistą – 
wynika z raportu „Women 
and Hygiene”.

 Polski decydują się na macie-
rzyństwo coraz później. Śred-
nia wieku pań debiutujących 
w roli matki wynosi już 29 lat.

 Depresja dotyka około 10 
proc. populacji i częściej wy-
stępuje u kobiet niż mężczyzn. 
Reszta osób narzeka na brak 
energii, ma problem raczej 
z sezonowym spadkiem ener-
gii, czyli „chandrą”. Niestety, 
najmocniej na zmiany pór ro-
ku reagują kobiety.

 46 proc. kobiet ocenia swój 
pierwszy raz dobrze, jedna 
trzecia mówi że było nieźle, 
a 20 proc. jest niezadowolo-
nych. Tylko kilka procent do-
świadczyło „niesamowitego 
uniesienia”.

 Godzina sportu dziennie mo-
że uchronić kobiety przed ra-
kiem piersi – do takich wnio-
sków doszli francuscy na-
ukowcy. Ryzyka zachorowania 
na raka piersi jest o 12 proc. 
niższe u kobiet, które upra-
wiają regularnie sport.

 Sposobem Francuzek na 
szczupłą sylwetkę jest... ta-
siemka! Przed posiłkiem prze-
wiązują się nią nad pępkiem 
i jedzą tylko dotąd, aż będzie 
się opinać na brzuchu. To 
znak, że pora przestać jeść. Do 
stosowania tej metody przy-
znała się Cindy Crawford.

 Według danych Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych, w spo-
sób szkodliwy dla zdrowia pije 
3,4 proc. Polek. Co najmniej 
raz w tygodniu sięga po alko-
hol ponad 10 proc. pań.

Przygotował DF

Ulgi komunikacyjne  
dla seniorów

– Zawsze radosna, uśmiechnięta, po-
mocna! Ta dziewczyna ma po prostu zło-
te serce! – tak o 28-letniej Ani Domagal-
skiej mówią jej przyjaciele. Młoda kobie-
ta znalazła się właśnie na życiowym za-
kręcie i tym razem to ona potrzebuje po-
mocy...

Ania choruje na nowotwór złośliwy ner-
ki. - Jestem już po nefrektomii i kawoto-
mii. Wciąż jednak wymagam dalszej diag-
nostyki i kolejnych operacji – mówi. Rak 
jest tak bardzo zaawansowany, że zaata-
kował również inne narządy. – Po konsul-
tacji lekarskiej w Warszawie podjęłam le-
czenie. Obecnie przyjmuję chemię celowa-
ną w tabletkach, cykl 4 tygodniowy potem 

2 tygodnie przerwy i kontrolne badania. 
Następnie kolejny cykl i tomografia, aby 
sprawdzić czy chemia daje efekty. Do tego 
włączone mam leczenie na zatorowość, za-
strzyki rozrzedzające krew i leki na ciśnie-
nie. Niestety koszty leczenia przerastają 
moje możliwości finansowe. Chciałabym 
bardzo wrócić do pracy, lecz mój stan 
zdrowia nie pozwala mi na to – wyznaje. 
Pomocną dłoń wyciągnęli przyjaciele i zna-
jomi. Niestety i to nie wystarcza. – Dlatego 
postanowiliśmy zorganizować zbiórkę. Dla 
nas każda złotówka jest na wagę złota – 
podkreślają znajomi 28-latki.

Ania ma dwójkę wspaniałych dzieci – 
8-letnią Amelkę i 7-letniego Bartosza. – 
Pragnę dla nich żyć i po prostu być, dlatego 
proszę wszystkich, aby podarowali mi „chwi-
lę” dla nich. Jakiekolwiek wsparcie doda mi 
kolejną minutę, godzinę, a nawet dzień 
w moim życiu, który będę mogła godnie 
przeżyć z moimi bliskimi... - podkreśla Ania. 
- Wierzę, że chemia mi pomoże.  Ta wiara 
w lepsze jutro dodaje mi sił i chęci do życia 
do pokonania tej choroby. Wsparcie rodzi-
ny, przyjaciół i Was ludzi, którzy nawet mnie 
nie znają daje mi poczucie, że warto myśleć 
tylko pozytywnie. Z każdą chwilą staram się 
odpychać od siebie niepokój, obawę i pyta-
nie co dalej...? Chcę działać i realizować 

swój plan, że WYGRAM! Obiecuję wszyst-
kim, że będę walczyć – podsumowuje 28-let-
nia kobieta.

 kg

Wszyscy, którzy chcą pomóc Ani, mogą to 
zrobić – albo przekazując 1% swojego 
podatku albo wpłacając jakąkolwiek 

sumę pieniędzy.

Fundacja „Światło”
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64

Bank Pekao S.A.  
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943

z dopiskiem Anna Domagalska

Dokończenie ze str. 1
Mężczyźni udali się w pobli-

że tych budynków wiedząc, że 
przyjechali tam religijni Żydzi. 
W trakcie przechodzenia gru-
py Żydów z autokaru do bu-
dynków, oskarżeni używając 
słów wulgarnych i powszech-
nie uznanych za obelżywe 
oraz kierując okrzyki „wyno-
cha Żydzi”, publicznie znie-
ważyli obecną tam grupę lud-
ności żydowskiej z powodu jej 
przynależności narodowej 
i wyznaniowej. Potem Ernest 
D. udał się do znajdującego 
się w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania.

– Następnie Marek J. i Łu-
kasz P. podeszli do ww. dwóch 
tablic i przy użyciu kamieni 
porysowali je. W toku śledztwa 
ustalono, że koszt naprawy 
tablic, która polegała na spole-
rowaniu zarysowań, wyniósł 
tysiąc złotych – mówi Tomasz 

Ozimek, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Często-
chowie.

Marek J., Łukasz P. i Er-
nest D. przyznali się do za-
rzucanych im przestępstw 
i złożyli wyjaśnienia. Ponadto 
oskarżeni złożyli wnioski 
o skazanie ich bez przepro-
wadzenia rozprawy sądowej 
i wymierzenie kar po 6 mie-
sięcy pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem 
wykonania na okres próby 3 
lat oraz kar grzywny. W przy-
padku uwzględnienia wnio-
sków przez sąd, oskarżeni 
w okresie próby będą także 
objęci dozorem kuratora są-
dowego.

Marek J (l.21)., Łukasz P. 
(l.22) i Ernest D. (l.20) nie by-
li w przeszłości karani sądow-
nie.

mag

Znieważyli grupę 
Żydów
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Wszystkie drogi prowadzą do...  
Alzano Lombardo DZIEŃ OTWARTY

Dzień Otwarty w I LO im. J. Słowackiego 11 
kwietnia w godzinach 10.00-13.00 

Przyjdź, dowiedz się więcej! Zapraszamy!

Czas na hity Waldemara Malickiego  
i Rafała Kmity!Noc w liceum

21.03.2015 r. obchodzimy  
Światowy Dzień Poezji.  

W naszym mieście jest to także dzień 
poświęcony życiu i twórczości  

Haliny Poświatowskiej.  
I LO włącza się w obchody 80. rocznicy 

urodzin poetki i zarazem  
absolwentki naszego liceum.  

Zapraszamy na pełną niespodzianek noc 
w naszej szkole. Drzwi liceum stoją przed 

Wami otworem od 20.00. 
Zapraszamy!

I LO  im.J.Słowackiego to szkoła, 
w której tradycją są wymiany języ-
kowe. Od trzech lat w naszym lice-
um uczniowie uczą się języka wło-
skiego, a od tego roku mogą spraw-
dzić  swoje umiejętności w prakty-
ce.  Znaleźliśmy  szkołę  partnerską 
i  rozpoczęliśmy  polsko  –  włoska 
współpracę.

Nasza przygoda zaczęła się w so-
botę 21 lutego. Po długiej i wyczer-
pującej podróży, znaleźliśmy się 
w niezwykle urokliwym miasteczku - 
Alzano Lombardo - w pobliżu Berga-
mo. Nasi włoscy koledzy przywitali 
nas wielkim transparentem z napi-
sem: „Welcome”. 

Przez następnych kilka dni pozna-
waliśmy kulturę, historię oraz oby-
czaje Włoch, a także wspaniałą,  re-
gionalną kuchnię. Zwiedziliśmy prze-
piękny Mediolan wraz z Katedrą Il 
Duomo di Milano oraz muzeum, 
w którym dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek dotyczących jedzenia 

(w maju rozpoczyna się tutaj „Expo 
Milano 2015” poświęcone tematyce 
jedzenia). Zawitaliśmy również do 
Verony, gdzie zobaczyliśmy – praw-
dopodobnie - najsławniejszy balkon 
na świecie, czyli balkon Julii, bohater-
ki tragedii Williama Szekspira „Ro-
meo i Julia” . W czasie naszego poby-
tu uczestniczyliśmy także w zajęciach 
szkolnych. Mogliśmy spróbować 
swoich sił w rywalizacji przypomina-
jącej program „Jaka to melodia?”, 

uczyliśmy się włoskich i angielskich 
przysłów związanych z jedzeniem, 
a także tworzyliśmy relację z wymia-
ny do gazety w językach: angielskim, 
włoskim i polskim. W piątkowy wie-
czór, dzień przed wyjazdem, wraz 
z naszymi włoskimi rodzinami oraz 
profesorami udaliśmy się na uroczy-
stą kolację, podczas której wręczyli-
śmy naszym nowym przyjaciołom 
skromne prezenty. Gdy nadszedł czas 
pożegnania, uściskom i łzom nie było 
końca. Dopiero kiedy autokar ruszył 
dotarło do nas, że właśnie zakończy-
ła się pierwsza część naszej polsko - 
włoskiej wymiany, dzięki której nie 
tylko poprawiliśmy swoje umiejętno-
ści językowe i zwiedziliśmy wspaniałe 
miejsca, ale również poznaliśmy no-
wych, niesamowitych ludzi, z który-
mi przez zaledwie jeden tydzień bar-
dzo się zżyliśmy. Już teraz nie może-
my się doczekać kwietnia, kiedy nasi 
włoscy rówieśnicy odwiedzą Polskę 
i kiedy znów wspólnie będziemy mo-
gli spędzać czas.

Aleksandra Cierniak Ia

26  lutego  o  godzinie  18.30,  w 
największej sali audytoryjnej Cen-
trum  Kongresowego  ICE  Kraków 
odbyło się wyjątkowe widowisko 
rozrywkowe.  Nie  mogło  na  nim 
zabraknąć TEATRALNIAKA.

Program przygotowany został 
perfekcyjnie, a trzy godziny spędzo-
ne w Centrum Kongresowym wy-
pełniło kilkadziesiąt najbardziej zna-
nych motywów muzyki klasycznej i 
popowej, arie operowe i skecze.  

Dobór repertuaru, aranżacje oraz 
teksty, w zamyśle autorów - Jacka Kę-
cika i Rafała Kmity, miały dostarczyć 
widzom dużo przyjemności, zabawy, 
refleksji, wzruszeń, i lekkiego acz wy-
rafinowanego dowcipu. Spektakl 
okazał się prawdziwą ucztą ducho-
wą, nieprzewidywalny, zaskakujący 
nagrodzony owacjami na stojąco.

Dodatkową ciekawostką był dla 
nas fakt, że dostaliśmy miejsca, z 

których widzieliśmy nie tylko wystę-
py artystów, ale także ich przygoto-
wania przed wejściem na scenę. Sa-
mi prowadzący: Waldemar Malicki i 
Karol Wolski świetnie odnaleźli się 
nie tylko w rolach konferansjerów 

ale także wirtuozów i aktorów.
Tradycyjnie już TEATRALNIAK za-

dbał o pamiątkowe zdjęcia z artysta-
mi. Wszystkich ciekawych tego wi-
dowiska odsyłamy w Wielkanoc do 
programu 2. TVP. 
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Od cementu do klinkieru…

Dzień Otwarty  
w Pułaskim

Stań w szranki z Pułaskim

Eien ni anata to (fragment III)

26 marca 2015 roku Zespół Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych im. 
Kazimierza Pułaskiego organizuje 
obchody Święta Patrona Szkoły po-
łączone z Dniem Otwartym. W tym 
dniu zapraszamy do naszej placówki 
już o godzinie 9.30 gimnazjalistów 
oraz ich rodziców w celu zapozna-
nia się z ofertą edukacyjną ZSME. 
Chcemy pochwalić się nie tylko no-
woczesnym wyposażeniem, osiąg-
nięciami naszych uczniów, ale rów-
nież pokazać przyjazne oblicze szko-
ły. Na Dzień Otwarty przygotowali-
śmy wiele atrakcji, m. in. pokazy sa-
moobrony, musztry i kick – boeingu, 
modeli samolotów, sprzętu wojsko-
wego i wozów bojowych, ekspery-

mentów technicznych, chemicz-
nych i fizycznych, występ szkolnego 
kabaretu oraz prezentacje stoisk 
służb mundurowych i instytucji 
współpracujących ze szkołą. Odbę-
dą się także kolejne edycje powiato-
wych konkursów dla gimnazjali-
stów: Wiedzy i Sprawności Wojsko-
wej „Stań w szranki z Pułaskim” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Czę-
stochowy i Wojewódzkiego Komen-
danta Uzupełnień w Częstochowie, 
o Kazimierzu Pułaskim, Counter 
Strike oraz „Tajniki Techniki Elek-
trycznej”. Przewidziano ciekawe na-
grody. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszej szkoły.

Anna Szydłowska

Otworzyłem oczy z nadzieją, że to 
wszystko jest tylko chorym snem. 
Na moje nieszczęście, przerosłem 
własne oczekiwania. Dzisiejszego 
dnia te wszystkie zdarzenia mnie 
bardziej przytłaczały. Chciało mi się 
krzyczeć, a nawet miałem chęć się 
rozpłakać. Dopiero teraz to do mnie 
dotarło… Jestem chory na śmiertel-
ną chorobę, a osoba, w której je-
stem zakochany być może sobie ko-
goś znalazła. To zbyt wiele jak dla 
mnie… 

– Ritsuki, obudziłeś się już? – za-
pytała matka, powoli wchodząc do 
mojego pokoju.

– Mhm – mruknąłem, szybko 
przecierając oczy, aby nie dać nic po 
sobie znać.

– Może cię to zaskoczyć, ale umó-
wiłam cię z psychologiem na szesna-
stą. – oznajmiła.

– Psycholog? – zwróciłem się do 
niej – Nie potrzebuję psychologa…

– Właśnie, że potrzebujesz – zła-
pała mnie za rękę. – Wiem, że jest ci 

ciężko, Ritsu… Więc proszę, nie rób 
problemów. Pójdź dziś do psycholo-
ga, na pewno ci pomoże… 

– Dobrze – przystałem na prośbę 
mamy. 

Uśmiechnęła się ostatni raz, a na-
stępnie opuściła pomieszczenie. Ro-
zejrzałem się po pokoju, później z ko-
lei wstałem z łóżka. Założyłem na no-
gi kapcie, a po tym pokierowałem się 
do łazienki. Zamknąłem za sobą 
drzwi. Stanąłem przed umywalką, na-
stępnie odkręciłem letnią wodę. Prze-
myłem swoją twarz, dodatkowo od-
garniając włosy do tyłu. Szybko umy-
łem zęby, następnie dłonie. Wyszed-
łem z łazienki. W momencie, gdy 
chciałem wrócić do swojego pokoju, 
by wybrać jakieś ubrania, usłyszałem 
huk dochodzący z salonu. Pospiesznie 
zbiegłem do wyznaczonego miejsca, 
aby się dowiedzieć, co się stało. Zoba-
czyłem matkę zbierającą coś z podło-
gi, chyba szkło. Podszedłem do niej.

– Co się stało? – zapytałem.
– Nic takiego, potknęłam się 

i zrzuciłam wazę z komody. 
– Jesteś przemęczona… – spojrza-

łem na nią litościwie. – Spałaś 
w ogóle w nocy?

– Jakoś nie mogłam zasnąć… – za-
śmiała się cicho.

– Nie powinnaś się przemęczać… 
Po prostu idź się prześpij, ja to po-
zbieram. 

– Ale mam pracę o…
– Weź dzień wolny. Chyba nie my-

ślisz o pójściu do pracy w takim sta-
nie, co? – zwróciłem się do niej.

– Skoro tak nalegasz… 
Wstała i wyciągnęła telefon ko-

mórkowy z torebki. Udała się do 
kuchni, by móc w spokoju porozma-
wiać. Pozbierałem resztę odłamków 
szkła, następnie wyrzuciłem je do 
kosza. Ponownie udałem się na gó-
rę, do swojego pokoju. Z szafy wyją-
łem ciemne rurki oraz białą, luźną 
bluzę. Szybko się przebrałem, po 
czym spojrzałem na zegarek.

– Mam trochę ponad godzinę… 
Anna Małolepszy, klasa I T

Uczniowie klas III Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych kształ-
cący się w zawodach technik elek-
tryk i technik mechanik odwiedzili 
Cementownię Rudniki – CEMEX Pol-
ska – należącą do najnowocześniej-
szych w kraju. Organizatorem wy-
cieczki była mgr Agnieszka Soduła.

Młodzież podczas prelekcji zapo-
znała się z funkcjonowaniem i struktu-
rą organizacyjną dużego zakładu pro-
dukcyjnego, podstawowymi technolo-
giami wytwarzania produktów che-
micznych, głównie klinkieru – podsta-
wowego składnika cementu – oraz al-
ternatywnymi źródłami energii. Mo-
gła zobaczyć linię produkcyjną, a także 
poszczególne bloki odpowiadające za 
wytwarzanie, pakowanie i transporto-
wanie oraz sterownię zakładu.

Cementownia kładzie szczególny 
nacisk na ochronę środowiska, dla-
tego ogranicza emisję zanieczysz-
czeń, rekultywuje tereny poeksploa-
tacyjne i racjonalnie gospodaruje 
zasobami naturalnymi. Spala odpa-
dy w postaci paliw alternatywnych 
w temperaturze dochodzącej do 
2000 st. C w piecach cementowych, 
co jest jednym z najbezpieczniej-
szych i najbardziej ekologicznych 

sposobów ich utylizacji. 
Atrakcją wycieczki był również ka-

mieniołom „Lipówka”, wykorzysty-
wany do 1989 roku jako źródło wa-
pienia - głównego surowca cemen-
tu, w którym z inicjatywy cemen-
towni powstała ścieżka edukacyjna 
„Kopalnia przywrócona naturze”. 
Obszar ten charakteryzuje się wyjąt-
kowymi walorami krajobrazowymi 
oraz bogactwem i różnorodnością 
przyrody.

 Wycieczka umożliwiła poszerze-
nie wiedzy uczniów z zakresu najno-
wocześniejszych technologii i inno-
wacji stosowanych przez lokalne 
przedsiębiorstwo kierujące się 
w swojej działalności zasadą zrów-
noważonego rozwoju.

 Agnieszka Soduła i Anna Szydłowska

26 marca 2015 roku podczas Dnia 
Otwartego w Zespole Szkół Mechanicz-
no – Elektrycznych im. Kazimierza Puła-
skiego zostanie przeprowadzona trzecia 
edycja cieszącego się dużym zaintereso-
waniem młodzieży Powiatowego Kon-
kursu Wiedzy i Sprawności Wojskowej 
„Stań w szranki z Pułaskim” pod patro-
natem Prezydenta Miasta  Częstocho-
wy i Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień w Częstochowie. 

Konkurs jest skierowany do ucz-
niów klas trzecich gimnazjów z Czę-
stochowy oraz powiatu częstochow-
skiego, kłobuckiego i myszkowskiego. 
Ma formę 3 konkurencji: zadania 
praktycznego z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, sprawnościowego 
toru przeszkód oraz strzelania na sy-
mulatorze strzeleckim. Każda szkoła 
może zgłosić jedną czteroosobową 

drużynę chłopców. Dopuszcza się jed-
nak udział dziewcząt, ale będą one 
oceniane według zasad ogólnych. 
W konkursie obowiązuje klasyfikacja 
indywidualna i zespołowa. Na laurea-

tów czekają ciekawe nagrody. Szcze-
gółowe informacje dotyczące konkur-
su znajdują się na stronie interneto-
wej szkoły www.targowa.edu.pl.

Anna Szydłowska 

Pracownia montażu 
W Zespole Szkół Mechaniczno – 

Elektrycznych im. Kazimierza Puła-
skiego powstała nowa pracownia 
montażu maszyn i urządzeń oraz in-
stalacji elektrycznych do nauki za-
wodu elektryka i technika elektryka 
dzięki realizacji projektów „Mam za-
wód, mam pracę w regionie” i „Aka-
demia młodego zawodowca” oraz 
dużemu zaangażowaniu pana Jana 
Kopca – nauczyciela przedmiotów 
zawodowych.

Pracownia posiada 6 stanowisk 
dydaktycznych zasilanych napię-
ciem 230/400V z możliwością regu-
lacji. Są one wyposażone w różnego 

rodzaju silniki elektryczne wraz 
z aparaturą kontrolno – pomiarową 
i sterującą oraz stanowiskami kom-
puterowymi do symulacji pracy 
urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych. Zabudowane trenażery 
pozwalają na wykonywanie instala-
cji elektrycznych z wykorzystaniem 
dostępnych na rynku sterowników 
i osprzętu.

Stanowiska te spełniają normy 
bezpieczeństwa oraz standardy wy-
magane dla stanowisk egzaminacyj-
nych w zawodach elektryka i techni-
ka elektryka.

 Dyrektor ZSME Tomasz Dobosz

http://www.targowa.edu.pl
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   Na wesoło
 Rozmowa telefoniczna: 

- Kochanie, odwołałam dzisiejszą 
wizytę mojej mamy, kupiłam 
Ci sześciopak pszenicznego, na 
kolację będą pyszne steki, a poźniej 

masażyk w mojej nowej bieliźnie i... 
- Jak bardzo?! 
- No... błotnik wgnieciony, 
kierunkowskaz rozbity, lusterko 
urwane...

 Dziwne - mówi mąż do żony - ty 
masz niebieskie oczy, ja mam 

niebieskie oczy, a nasza córeczka 
ma piwne. Ciekawe po kim... 
- A co, może powiesz, że piwa nie 
pijesz?!

 Na rozprawie sędzia pyta 
oskarżonego:  
- Dlaczego uciekł pan z więzienia?  

- Bo chciałem się ożenić.  
- No to ma pan dziwne poczucie 
wolności.

  - Kochana żono, może zaśpiewasz 
coś dla gości? 
- Ale oni już przecież zaczynają 
powoli wychodzić. 
- No właśnie... powoli...
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Odwiedź Targi Ślubne i zaplanuj 
wymarzoną ceremonię!

AFORYZMY O MAŁŻEŃSTWACH
	A jednak istnieje małżeństwo, 

które sprawia mężczyźnie 
niekłamaną radość – zaślubiny 
jego córki.

	Bardzo niebezpiecznie jest spotkać 
kobietę, która nas całkowicie 
rozumie. Kończy się to zawsze 
małżeństwem.

	Dobre małżeństwo to takie, 
w którym kobieta jest ślepa, 
a mężczyzna głuchy.

	Majątek małżeństwa składa 
się: z tego co mężowi udało się 
zaoszczędzić i z tego, czego żonie 
nie udało się wydać.

	Małżeństwo jest jak nożyce – ich 
dwie części są tak połączone że 
nie sposób ich rozdzielić, często 
poruszają się w przeciwnych 
kierunkach, ale biada temu, kto 
znajdzie się między nimi.

	Najlepszy przyjaciel dostanie 
prawdopodobnie najlepszą 
małżonkę, ponieważ dobre 
małżeństwo opiera się na talencie 
do przyjaźni.

	Idealna żona to każda kobieta, 
która posiada idealnego męża.

	Jeśli żona śmieje się z anegdoty 
męża, to znaczy, że jest dobra - 
anegdota lub żona.

	Miesiąc przed ślubem: on mówi, 
ona słucha. Miesiąc po ślubie: ona 
mówi, on słucha. Dziesięć lat po 
ślubie: oboje mówią jednocześnie, 
sąsiedzi słuchają.

Jaka powinna być ślubna kreacja, 
gdzie urządzić przyjęcie weselne, ja-
kie powinno być menu, czym poje-
chać do ślubu, jaki rodzaj obrączek za-
mówić, na co zwrócić uwagę wybiera-
jąc fotografa, kamerzystę oraz zespół 
muzyczny? Odpowiedzi na te i wiele 
innych nurtujących nowożeńców py-
tań poznamy w najbliższy weekend 
podczas kolejnej edycji Targów Ślub-
nych. Na dwa dni (7,8 marca) Galeria 
Centrum Handlowego Auchan w Po-
czesnej zmieni się w prawdziwy raj dla 
młodych par.

Ślub, to jeden z najpiękniejszych dni w 
życiu, warto więc zadbać o to, by był speł-
nieniem marzeń nowożeńców. Odbywają-
ce się 7 i 8 marca bezpłatne Targi Ślubne 
w Galerii Centrum Handlowego Auchan 
w Poczesnej  to znakomita okazja do za-
poznania się z najnowszymi trendami pa-
nującymi w branży weselno-ślubnej oraz 
poznania produktów i usług związanych 
zarówno z organizacją ceremonii zaślu-
bin, jak i przyjęcia weselnego. Zaplano-
waliśmy między innymi wyjątkowy pokaz 
mody ślubnej przy dźwiękach kwartetu 
smyczkowego. To jednak nie koniec. Na-
rzeczeństwa, które niebawem zamierzają 

stanąć na ślubnym kobiercu, na miejscu 
będą mogły nie tylko wybrać stroje na ten 
najważniejszy dzień w życiu, ale załatwić 
również wszystkie pozostałe sprawy zwią-
zane z organizacją wesela. Pomyśleliśmy 
również o tych, którzy będą pełnić role 
świadków lub zostali zaproszeni na cere-
monię ślubną. To dla nich butiki galerii 
handlowej Auchan w Poczesnej zaprezen-
tują najnowsze kolekcje.   

Poza tym imprezę urozmaicą dodatko-
we atrakcje i  najróżniejsze pokazy.  Na 
specjalnej scenie w galerii handlowej od-
będą się pokazy barmańskie i tańca. One 
również mogą być inspiracją dla tych, 
którzy planują dodatkowe atrakcje dla 
gości weselnych. Zaplanowaliśmy rów-

nież innowacyjną akcję promocyjną – po-
kaz tzw. „żywych manekinów”. Tego nie 
można przegapić! Podczas imprezy nie 
zabraknie także mnóstwa konkursów.  
Serdecznie zapraszamy!

Targi ślubne odbędą się w Centrum 
Handlowym Auchan Częstochowa przy 
ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej w sobo-
tę i niedzielę 7 i 8 marca w godzinach 
10.00-19.00 Udział w targach i dodatko-
wych atrakcjach jest bezpłatny!

kg, zdj. arc
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Oświadczyny
Przed ślubem trzeba się najpierw oświad-

czyć. To miły i dobrze widziany obyczaj 
w „eleganckim świecie”, ale zaraz niezwykle 
deprymujący dla kawalera. Klękanie przed 
panną wyszło już z mody. By się oświadczyć 
nowocześnie i elegancko trzeba przede 
wszystkim umówić się na wizytę u przy-
szłych teściów, kupić kwiaty dla teściowej 
i wybranki. W przypadku tej pierwszej musi 
być to wybór szczególnie odpowiedzialny, 
aby nie spowodował niestosownych skoja-
rzeń (np. z jęzorem teściowej). Teraz, już 
obydwoje młodzi, oczywiście postarawszy 

się uprzednio o stworzenie miłego nastroju, 
mogą poinformować rodziców dziewczyny 
o woli pobrania się. Następnie młodzieniec 
przedstawia pannę swoim rodzicom. Oby-
dwie rodziny spotkają się (ewentualnie) pod-
czas przyjęcia zaręczynowego w domu na-
rzeczonej. Wtedy to wkłada jej na rękę pier-
ścionek. Huczne przyjęcia zaręczynowe nie 
są już teraz praktykowane, ale kolejne spot-
kania obu rodzin są konieczne w celu uzgod-
nienia spraw związanych ze ślubem. A jest 
o czym dyskutować.

Przyjęcie weselne
Tutaj także obowiązują pewne rygory-

styczne zasady. Dotyczą one np. miejsc, któ-
re zajmują goście przy weselnym stole. Po-
wszechnie przestrzega się tylko jednej z nich 
– honorowe miejsce po środku stołu zajmu-

ją nowożeńcy. Naprzeciwko państwa mło-
dych zasiąść powinni matka pana młodego 
i ojciec panny. Obok panny młodej – ojciec 
pana młodego i pierwszy świadek. Przy pa-
nu młodym – matka panny młodej i drugi 
świadek. W centralnej części stołu zajmują 
miejsca również dziadkowie, babcie i ro-
dzeństwo nowożeńców. Coraz częściej jed-

nak goście siadają tak, jak chcą. Chyba, że 
gospodarze ustawili wizytówki przy każdym 
nakryciu, żeby zapobiec różnym kłopotli-
wym sytuacjom.

Jeśli już jesteśmy przy nakryciach, to jak 
elegancko przygotować stół? Sztućce kła-
dziemy przy obu stronach talerza, w takiej 
kolejności, w jakiej będą używane. Z prawej 
strony nakrycia kładziemy nóż do zakąsek 
oraz nóż do dania głównego, zwrócone 
ostrzami do nakrycia. Z lewej strony, w od-
powiedniej kolejności, układamy dwa widel-
ce brzuszkiem do dołu, pierwszy z brzegu do 
zakądek, następny do dania głównego. Łyż-

kę do zupy kładziemy z prawej strony nakry-
cia między nożami. Na stole powinny zna-
leźć się nie więcej niż trzy sztućce z prawej 
i dwa z lewej strony. Nad talerzem kładziemy 
sztućce do deserów – widelczyk z trzema 
ząbkami do ciasta kremowego oraz łyżeczkę.

Wróżby dla dziewcząt
l Pożyczoną obrączkę zawieś na cienkiej 

nitce nad szklanką wody wypełnioną 
mniej więcej do połowy. Ile razy rozkołysa-
na obrączka uderzy od wewnątrz w brzeg 
szklanki, za tyle miesięcy wydasz się za 
mąż.

l Ułóż ostrożnie dwie igły na powierzchni 
miski z wodą. Wyobraź sobie, że jedna to 
ty, a druga to twój ukochany. Jeśli igły się 
spotkają, wyjdziesz wkrótce za mąż.

l Rzuć przez ramię skórki z jabłek i sprawdź, 

jakiej litery kształt przybrały. Odczytasz 
w ten sposób pierwszą literę imienia two-
jego przyszłego męża.

l Zdejmij but i rzuć go za siebie. Jeśli spad-
nie cholewką do góry, wyjdziesz za mąż 
najdalej za rok. Jeśli spadnie do góry po-
wierzchnią, o zamążpójściu za rok zapo-
mnij.

UWAGA! Jeśli przytrafi się, że obrączka 
upadnie podczas ceremonii ślubnej (bardzo 
zły znak!), wówczas trzeba zaczekać, aż pod-
niesie ją ksiądz, albo urzędnik – to zażegna 
nieszczęście.

Całować się, czy nie?
Słodycze przyspieszają działanie próchni-

cy. Ale czy również wpływ na nią ma całowa-
nie? Zdania specjalistów są podzielone. Jed-
ni twierdzą, że całowanie jest niehigieniczne. 
Z przeprowadzonych eksperymentów wynika 
bowiem, że podczas typowego pocałunku 
partnerzy wymieniają się około 40 tysiącami 
pasożytów i 250 typami bakterii oraz białka-
mi, tłuszczami i innymi substancjami orga-
nicznymi. Wszystkiemu winne są Streptococ-
cus mutans. Cóż to takiego? To bakterie, któ-
re żyją w ślinie oraz w płytce nazębnej. Prze-
noszone są drogą pośrednią (poprzez używa-
nie tych samych sztućców, filiżanek czy 
szczoteczki do zębów) lub bezpośrednio. 
A całowanie to kontakt bezpośredni, stwa-

rzający możliwość łatwiejszego „zarażenia” 
drugiej osoby. Łatwość przenoszenia się tej 
bakterii zależy od kilku czynników – systemu 
immunologicznego danej osoby, diety, ogól-
nego stanu zdrowotnego jamy ustnej. Ogól-
nie podatne na te bakterie są małe dzieci, 
dlatego należy unikać całowania je w usta.

Istnieje też zupełnie przeciwna teoria 
twierdząca, że całowanie... zapobiega 
próchnicy. Intensywne całowanie wzmaga 
bowiem wydzielanie śliny, która jest natu-
ralnym środkiem czyszczącym jamę ustną. 
Zatem całujmy się, ale pod warunkiem 
dbania o higienę. A na to składa się mycie 
zębów przynajmniej dwa razy dziennie, 
używanie pasty z fluorem, odpowiedni czas 
i technika mycia zębów, regularne wizyty 
u stomatologa.

Całowanie jest dobre na sylwetkę. Jeden 
namiętny pocałunek spala 50 kcal, a akt 
seksualny – 180 kcal. Ale to nie jedyne ko-
rzyści z miłosnych uniesień. Pocałunki nie 
tylko spalają kalorie, ale wpływają również 
na mózg. Nawet muśnięcia wargami przesy-
łają do niego delikatne impulsy, usprawnia-
jące jego pracę. Poprawiają też krążenie, 
więc całe ciało i mózg są lepiej dotlenione. 
Pieszczoty natomiast polepszają pracę ukła-
du odpornościowego.

Afrodyzjaki w kuchni
Każdą przyprawę można doprawić ero-

tycznie. Pożądanie budzą przyprawy ko-
rzenne – imbir, cynamon, chilli, kardamon 
oraz zioła – tymianek i rozmaryn. Miłosne 

rendez-vous najlepiej zacząć od dania z do-
datkiem szparagów, bananów, truskawek 
i brzoskwiń. Orzechy wspomagają płod-
ność, ale też dodają energii i budzą namięt-
ność. Oczywiście nie wolno zapomnieć 
o czekoladzie. Zawiera fenyloetyloaminę – 
związek, który wytwarza mózg, gdy jeste-
śmy zakochani. Jak więc nie uznać, że to 
nie ręka boska kierowała pomysłodawcą 
nazwy drzewa, z którego ziarna produkuje 
się czekoladę – Theobroma cacao. Theo-
broma w jęzku greckim znaczy: „pokarm 
bogów”!

Przygotował DF
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Ślubny bon-ton
Sentencje o miłości

 Miłość kpi sobie z rozsądku. 
I w tym jej urok i piękno  
 Andrzej Sapkowski

 Piękna kobieta podoba 
się oczom, dobra kobieta 
– sercu. Pierwsza jest 
klejnotem, druga – 
skarbem. 
 Napoleon Bonaparte

 Tragedia: zakochać się 
w twarzy, a ożenić się 
z całą dziewczyną. 
 Julian Tuwim

 W domu to ja jestem 
szefem, żona tylko 
podejmuje decyzje. 
 Woody Allen

 Oto para idealna, on Amor, 
ona amoralna. 
 Jan Sztaudynger

 Szczęśliwe małżeństwo 
to takie, w którym mąż 
rozumie każde słowo, 
którego żona... nie 
wypowiedziała. 
 Alfred Hitchcock

 Kobieta nie powinna 
być gorsza od anioła, 
mężczyzna zaś trochę 
lepszy od diabła. 
 Michał Gogol

 Pieniądze szczęścia nie 
dają. Tylko zakupy. 
 Marilyn Monroe

 Kobieta podobna jest do 
cienia. Jeśli ją ścigasz – 
ucieka, jeśli ty uciekasz – 
idzie za tobą. 
 Tennessee Williams

 Nie ma znaczenia z kim się 
ożenisz -  nazajutrz i tak 
stwierdzisz, że to ktoś inny. 
 Wolter

 Uczyć się miłości to jest 
naprawdę ciężka praca. 
 Ks. Jan Twardowski

 Nie śmierć rozdziela ludzi, 
lecz brak miłości. 
 Jim Morrison

 Kiedy przestaje się kochać, 
to się nie płacze. Płacze 
się, kiedy ktoś przestaje nas 
kochać. 
 Carla Lane

 Najpiękniejszych chwil nie 
zaplanujesz. One przyjdą 
same.

 Ze szczęściem bywa czasem 
tak jak z okularami, szuka 
się ich, a one siedzą na 
nosie. 
 Phil Bosmans

 Doświadczenie uczy, że 
doświadczenie niczego nie 
uczy. 
 Giovanni Guareschi
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Potrzeba matką wynalazków?
Spacerująca para narzeczonych, a za 

nimi podążająca pani z kajecikiem w rę-
kach, pilnie notująca wszystkie uwagi. 
Taka scena - rodem z amerykańskich fil-
mów – niebawem może na stałe wpisać 
się w naszą codzienność. A wszystko to 
za sprawą stosunkowo nowego zawodu 
jakim jest... konsultant ślubny.

Dawniej narzeczeństwa - przeważnie 
wspólnie ze swoimi rodzicami – załatwiały 
wszystkie sprawy związane z organizacją 
ślubu i wesela. W ostatnich latach coraz 
częściej słyszymy o konsultantach ślub-
nych. Moda na ich usługi przyszła do nas 
z Zachodu. W Stanach Zjednoczonych już 
mało kto wyobraża sobie przygotowanie ślu-
bu i wesela bez ich pomocy. I być może z te-
go powodu także w naszym kraju jak grzyby 
po deszczu wyrastają firmy oferujące kom-
pleksową organizację takich imprez. Z po-
mocy konsultantów ślubnych bardzo często 
korzystają osoby zabiegane lub przebywają-
ce za granicą, w grafiku których nie ma 
miejsca na rozliczne obowiązki związane 
z przygotowaniem ślubu i wesela. Jednak 
nie jest to regułą. Wiele par młodych uważa, 
że konsultant ślubny gwarantuje to, że 
w ten jeden, wyjątkowy i wyśniony dzień, 
wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.

Zakres prac konsultanta ślubnego zależy 
wyłącznie od decyzji narzeczonych. Niektóre 
pary decydują się tylko na pomoc w wyborze 
zespołu, fotografa, czy elementów, które wy-
dają się im najbardziej skomplikowane lub 
czasochłonne, inne wybierają całkowitą or-
ganizację ceremonii. W tym drugim przy-
padku konsultant towarzyszy przyszłej pa-
rze młodej we wszystkich etapach przygoto-
wań. Pomaga dosłowanie we wszystkim – 
zaczynając od wyboru lokalu weselnego 
przez wybór zespołu, kamerzysty, fotografa, 
a na zaproszeniach ślubnych i winietkach 
na stoły kończąc. Poza tym uczestniczy we 
wszelkich spotkaniach, a także negocja-

cjach i podpisywaniu poszczególnych umów. 
Czuwa nad terminami, płatnościami... Za-
zwyczaj w imieniu narzeczeństwa wpłaca też 
zaliczki. Etap przygotowań to jednak nie 
wszystko. Konsultant ślubny towarzyszy 
młodej parze także w dniu ślubu. Od wczes-
nych godzin pracuje nad przebiegiem uro-
czystości – koordynuje obowiązki poszcze-
gólnych podwykonawców, dba o gości, roz-
wiązuje wszystkie problemy, tak aby młodzi 
nie byli ich nawet świadomi.

To czy skorzystamy z usług konsultanta 
ślubnego nie powinno być podyktowane 
aktualnie panującą modą. Przed podjęciem 

tej decyzji narzeczni powinni odpowiedzieć 
sobie na szereg pytań – między innymi po-
winni zastanowić się czy  trud przygotowań 
przedślubnych to dla nich męka czy przy-
jemność, czy czas i pieniądze poświęcone 
na samodzielne załatwianie miliona spraw 
zrównoważą honorarium konsultanta 
i przede wszystkim czy są w stanie zaufać 
obcej osobie wierząc - właściwie tylko na 
słowo - w jej profesjonalizm. Jedno jest 
pewne zatrudnienie konsultanta i spraw-
dzanie go na każdym roku niewątpliwie mi-
ja się z celem...

kg

Wanda Sowińska  
o miłości

Moja miłość to Ty!
Moja miłość to Ty!
To tęsknota i łzy...
I codzienne oczekiwanie
Kiery wrócisz znów do mnie
Wszystko złe Ci zapomnę
I... poranek nas razem 
zastanie.

Moja miłość to ty!
To cudowne me sny.
Niebo dla nas rozbłyśnie 
gwiazdami
Już mi raju nie trzeba
Już nie pójdę do nieba.
Bo... to niebo na ziemi jest z nami...

Tylko z tobą
I we śnie jesteś niecodzienny
Chcę dotknąć ust twych, 
dotknąć dłoni
Obudzić serce niespokojne
Na pierś uśpioną – głowę 
 skłonić.

We śnie na pewno jesteś  
 ze mną
Uśmiech na ustach twych się 
 błąka
O jakże sercu memu ciężko!
O jak okrutna jest rozłąka..

Lecz kiedy przyjdziesz znowu  
 do mnie
Noc nas połączy tajemnicza
Położę na twej piersi głowę.
By twego serca bicie – słyszeć.

Jakże Cię kochać inaczej?
Jakiż dać wyraz zachwytu?
Gdy jesteś mi jak słońce
Co się wychyla z błękitu.

Jesteś mi złotym księżycem
Tym kwiatem w rosie skąpanym
Wszystko to serce mi szepce
Że... jesteś przede mnie kochany...

Jesteś mi wszystkim

Widzę blask w twoich oczach
I czuję ciepło twych dłoni
Znów jesteś mi jak słońce
Co zza chmur się wyłoni.



IVECO DAILY 35S13 Salon Polska Pneumatyka.  
2013, dostawczy do 3,5t, 122 000 km,  
130 KM diesel, ładowność: 1 370 kg, 
liczba osi: 2, grafitowy-metallic, hak, 
ABS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
system nawigacji, c. zamek, wspomag. 
kierownicy, ogrzewanie postojowe, CB 
radio, kabina sypialna, lodówka, TV, 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

OPEL ASTRA 1.6-16V Twinport Jeden wł. z Niemiec. 2005, 
150 000 km, 105 KM benzyna, niebieski-metallic, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy,  
garażowany

BURSTNER AVIANO IMPULSE i 728 G Full wyposażenie.  
Cena do negocjacji, wystawiam 
fakturę VAT, możliwość 
kredytowania. 2015, samochód 
campingowy, 148 KM diesel, liczba 
osi: 2, biały, hak, ABS, ASR, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
system nawigacji, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, 
ogrzewanie postojowe, lodówka, 
kuchnia, TV, WC

OPEL ASTRA 1.7CDTI-Śliczny z Niemiec Jeden właściciel. 
2011, kombi, 125 000 km, 110 KM diesel, czarny-metallic, hak, przyciemn. 
szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomag. kier., komputer, tempomat, 
cz. deszczu, kierownica wielofunkc., 
cz. parkowania, podgrzew. przednia 
szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

AUDI A6 2.0 tylko-138 tys. km. Śliczny z Niemiec., 2002, 
kombi, 138 000 km, 130 KM benzyna, automat, srebrny-metallic, alufelgi, 
światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, system nawigacji, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, czujnik 
parkowania, podgrzewana przednia 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

OPEL ASTRA 1.4-16V ECO-Flex. Śliczny  
z Niemiec. 2008, 148 000 km, 90 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, 
czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

AUDI A3 1.4T-125 KM. Jeden właściciel z Niemiec. 2010, 
105 000 km, 125 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom 
kierownicy, komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, cz. deszczu, kier. 
wielofunkcyjna, podgrzewana przednia 
szyba, pierwszy właściciel, bezwypadkowy,  
garażowany

FORD FOCUS C-Max 1.6-TDCI. Jak nowy z Niemiec model 
2008r., 2007, 132 000 km, 110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, 
podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

OPEL VECTRA 1.9CDTI. Jeden właściciel z Niemiec. 2006, 
kombi, 154 000 km, 120 KM  diesel, szary-metallic, hak, alufelgi, ksenony, 
przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
system nawigacji, c. zamek, radio, 
wspomag. kierownicy, komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, cz. parkowania, 
podgrzew. przednia szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA OCTAVIA 1.9TDI Jeden właściciel z Niemiec. 2005, 
176 000 km, 105 KM diesel, grafitowy-metallic, światła przeciwmgłowe, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
komputer, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany
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37.800 zł

18.900 zł

18.900 zł

23.800 zł

24.700 zł

21.800 zł 23.700 zł

38.800 zł

398.000 zł109.000 zł
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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

KARNISZE

CZYTAJ

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.
• Usługi koparko-ładowarką.

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

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

l malowanie; 
l kafelkowanie; 
l hydraulika; 
l wymiana drzwi

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 

LOMBARDY

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ
36 m kw po gruntownym remoncie, nowoczesne, pokój z kuchnią,  duże 
szafy w zabudowie, kuchnia ze sprzętem

tel. 505 274 444
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DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

w Częstochowie, ul. Limbowa 47/71 
Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

n DO WYNAJĘCIA lokale użytkowe w 
III Alei NMP:  
l 62 m2, 1 piętro, budynek frontowy,  
ogrzewanie, wejście z bramy;   
l 84 m2 (4 pom.), ogrzewanie, 
wejście od podwórka;  
l 18 m2 ogrzewanie, wejście od 
podwórka.  
l 2 x 12 m2 ogrzewanie, wejście od 
podwórka.   
Tel.  34  3606  008  (7.30  –  14.30) 

MOTORYZACJA

n SPRZEDAM 1. Mercedes E 2.7, Bj 
2001, combi, srebrny. Dużo extra, 
Avangarde. Cena 26.500 zł 
2. Ford Mondeo 2.0 benzyna, Ghia, 
Bj 2002. 200 tys. km. Cena 12 tys. zł  
Tel. 690 008 871

NAUKA

n ANGIELSKI – lekcje dla firm i osób 
prywatnych, konwersacje, 
przygotowanie do egzaminów 
studenckich, język biznesu. Lektor 
szkoły wyższej, 18 lat pracy, dojazd, 
od 30 zł/godz.  
admiral_piett@wp.
pl Tel. 508 569 307

n ANGIELSKI – przygotowanie do 
matury (poziom podstawowy i 
rozszerzony). Anglistka z wieloletnim 
doświadczeniem. Tel. 533 903 128

n JĘZYK POLSKI, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury ustnej i 
pisemnej. Poziom podstawowy i 
rozszerzony, materiały do zajęć. 
Nauczyciel liceum. Tel. 505 405 827

SPRZEDAM

— BUDOWNICTWO —

n Sprzedaż, montaż okien, drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
Cz-wa,  
al. Wolności 67/69, 80 m od dworca 
PKS. Tel. 887 627 682 

n Sprzedaż, montaż bram garażowych, 
okien i drzwi zewnętrznych i 
wewnętrznych. Tel. 887 627 682 

— ELEKTRONIKA —

n SPRZEDAM nową drukarkę CANON 
PIXMA iP 1900. Tel. 530 398 763

n TABLICA diodowa – wyświetlacz 
tekstu 120 x 20 cm. Tel. 603 350 752

n SPRZEDAM NOWE profesjonalne 
organy Korg i-30 z dwoma 
kolumnami, jedną kolumną z 
mikserem 100 W, podnóżki pod 
organy, futerał, cały osprzęt, 2 
instrukcje. Cena 2000 z (do 
negocjacji). Tel. 796 16 17 25

n ZESTAW KOMPUTEROWY: 
procesor intel core I3 3,2 GHz, 4 GB 
RAM, grafika zintegrowana, 500 GB 
HDD, nagrywarka DVD, system 
Windows 7 64 bit, klawiatura, 
myszka, monitor Benq 20 cali. Gratis 
głośniki Creative 5.1 (+ subwoofer).  
Cena 1300 zł. Tel. 783 75 77 88

— HOBBY —

n SPRZEDAM znaczki polskie od 
roku 1960 do 1995. 
Tel. 692 515 893

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM nowy programator do 
pralki starego typu „POLAR”. 
SPRZEDAM rzemieślnikowi 
narzędzia ślusarskie. 
Tel. 790 819 855

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – 
worki, szczotki, ssawki, rury. 
Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl 
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM „martwa natura z 
bażantem” E. Richardsa, stan bdb., 
rama 55 x 76 cm. Cena (do 
negocjacji) 700 zł. W posiadaniu od 
1975 r. Tel. 508 569 307

n SPRZEDAM drzwi pokojowe białe 
(lewe) bez ościeżnicy – nowe. 
Tel. 790 696 610 po godz. 1600

n SPRZEDAM aparaty fotograficzne 
autom. na klisze - cena do 
uzgodnienia. Lustro kryształowe 
„retro” szlif., szeroka rama złocona 
150 x 80 cm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 34 324 30 07

n SPRZEDAM komplet sztućców 
posrzebrzanych, model amerykański 
firmy Hefra, 43 sztuki. 
Tel. 534 074 601 po 1600

n SPRZEDAM tacki w kolorze złota z 
wizerunkiem i 6 szklaneczek z 
figurką jelenia na wierzchniej stronie.  
Tel. 534 074 601 po 1600 

USŁUGI

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – 
wykonuję wszystkie usługi związane 
z dachami: papa, blacha, 
blachodachówka. Zakładam rynny i 
obróbki. Tel. 505 736 977

n DACHY – wszystkie pokrycia, 
obróbki, rynny, panele, kominy, 
uszczelnianie oraz drobne naprawy. 
Tel. 794 540 326

n USŁUGI - BLACHARSKO-
DEKARSKIE – wszystkie prace 
związane z dachami: pokrycia, 
obróbki, kominy, podbitki. Szybko, 
solidnie, tanio. Tel. 513 348 452

n USŁUGI remontowo-
wykończeniowe. 
Tel. 887 627 682

n MEDIUM – TAROT – WRÓŻBY.  
Tel. 883 11 80 12

n POMOGĘ skutecznie odzyskać 
zdrowie metodą naturalną, np. 
bolące nogi, ochrona przed zawałem.  
Tel. 512 470 090

n PRZEWÓZ 6-osobowy – lotniska, 
wesela, inne okazje. TANIO!  
Tel. 603 350 752

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

e-mail: 067robert@gmail.com

n DACHY - całoroczne usługi dekarskie  
i blacharskie, solidnie. 
Tel. 500 796 252

n NAPRAWA pomp wodnych 
samochodowych – hydroforowych – 
cyrkulacyjnych. Tel. 34 322 07 54,  
669 245 082

n CYKLINOWANIE, układanie 
parkietów, paneli, renowacja 
schodów, tarasów.  
Tel. 603 664 249

n ANGIELSKI – tłumaczenia tekstów: 
prawne, biznesowe, naukowe, CV, 
podania, dokumenty, 18 lat na rynku, 
faktury.  admiral_piett@wp.pl    
tel. 508 569 307

n MALARSKIE, gipsówka, karton-gips, 
tapetowanie, montaż paneli, inne 
usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286 

n USŁUGI blacharsko-dekarskie – 
kompleksowo, całorocznie, solidnie.  
Tel. 513 284 657

n Naprawa telewizorów, montaż anten 
telewizyjnych i satelitarnych - dojazd 
do klienta. Tel. 608 137 269  
lub 885 440 722

n Naprawa telewizorów nowego i 
starego typu, montaż anten 
telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd 
do klienta. Gwarancja na wykonane 
usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz 
nawigacji GPS. Częstochowa, al. 
Wolności 18  
(w bramie). Tel. 888 14 99 69,  
794 645 495

PRACA

— SZUKAM PRACY —
n Naprawa pomp wodnych – różnych. 

Przyjmę chałupnictwo – montaż lub 
naprawy. Narzędziowiec. 
Tel. 669 245 082,  
34 322 07 54

n Poszukuję pracy stałej lub dorywczej. 
Może być jako „złota rączka”. Posiadam 
książeczkę sanepidowską. 
Tel. 696 290 179

n Podejmę pracę na wtryskarkach, 
prasach,  
w ochronie. Mogą być różne prace 
dorywcze. Tel. 519 453 121

MATRYMONIALNE
n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, 

normalny, niezależny finansowo, 
ciemny blondyn – pozna panią – 
wiek do 48 lat, stan cywilny pani 
nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. 
Tel. 660 006 217 

n PANI po 60-tce, jestem blondynką, 
niezależną finansowo, bez nałogów. 
Pragnę poznać miłego, sympatycznego 
Pana, bez nałogów i zobowiązań, 
zmotoryzowanego. Panom z ZK dziękuję. 
Tel. 512 66 54 41

n Mężczyzna, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek 
kobiety obojętne. Celem poznania się i 
zamieszkania razem. Tel. 515 130 498

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

DIETETYKA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

AGENTÓW OCHRONY. Po kursie pewne zatrudnienie!
Kontakt: tel. 604 064 480

SPRZEDAM DOM

133 m2, budynek garażowy, gospodarczy 46 m2 na działce 
1900 m2 położony w Lubiatowie, gm. Wolbórz, woj. łódzkie. 

Tel. 695 222 031

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

FINANSE

Potrzeby większe niż 
zwykle? Mamy sposób 

na  nieoczekiwane wydatki! 
CHWILÓWKA do 1000 zł. 
Pożyczka w 12 godzin lub 

kredyt nawet na 150 miesięcy. 
Cz-wa, Al. NMP 43

664 954 928

n POSIADAM gotówkę – oczekuję 
propozycji biznesowych. 
Tel.  883  118  012

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę na terenie 

R.O.D. „Malwa” o pow. 300 m2. 
Działka jest zagospodarowana. Na 
terenie działki znajduje się altana z 
tarasem. Kontakt: 782  564  245

n SPRZEDAM działkę budowlaną 
7.150 m2 przy ul. Przestrzennej 31 
(siła, gaz, wodociąg). Cena do 
uzgodnienia. Tel.  34  324  30  07 

n SPRZEDAM udział w działce 600 m2. 
Całość działki 2000 m2.  
Tel.  34  362  94  27

n DZIAŁKA pod inwestycję na ul. 
Juranda w Częstochowie.  
Pow. 8770 m2. Tel.  887  627  682

n SPRZEDAM działkę budowlaną o 
pow. 708 m2 przy ul. Juranda 15 w 
Częstochowie. Cena 75 000 zł.  
Tel.  790  280  433

— WY NAJMĘ —

n WYNAJMĘ lokal w Biznes Centrum 
ryneczek 2 x 20 m 22 na handel, usługi 
lub biuro. Tel.  508  703  286

n WYNAJMĘ garaż murowany. Ścisłe 
centrum, ul. Piłsudskiego.  
Tel.  508  703  286

n WYNAJMĘ lokal 2 x 20 m2 plus 
piwnica. Bdb lokalizacja – Biznes 
Centrum Ryneczek – TANIO!!!.  
Tel.  508  703  286 
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AZS po raz drugi rozbity 
przez Effector Kielce

Drużyna Michała Bąkiewi-
cza w bardzo kiepskim stylu 
przegrała we wtorek, 3 marca 
na wyjeździe z Effectorem 
Kielce. Częstochowianom po-
została walka o przedostatnią 
pozycję na koniec sezonu.

Akademicy dotrzymywali kro-
ku rywalom tylko na początku 
pierwszego seta. Później kontro-
lę nad meczem przejęli kielcza-

nie Sety przegrane do 17, 19 i 
11(!) mówią same za siebie.

W rywalizacji o 13. miejsce w 
PlusLidze rywalem AZS-u będzie 
BBTS Bielsko-Biała, który prze-
grał dwa mecze z MKS-em Bani-
mex Będzin. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się najprawdopodobniej 
w sobotę, 14 marca w Hali Sporto-
wej Częstochowa. 

Effector Kielce  
– AZS Częstochowa 3:0

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Kolumnę przygotował: KR

Akademicki Związek Spor-
towy już w najbliższy piątek, 6 
marca oficjalnie zainauguruje 
obchody 70-lecia swojego ist-
nienia. 

Akademia a dzień wcześniej 
Apel Jasnogórski rozpoczną ofi-
cjalne obchody, które potrwają 
do końca roku. W programie 
akademii organizatorzy zapla-
nowano prezentację filmu hi-
storycznego o AZS-ie. PO raz 
pierwszy zaprezentowany zo-
stanie także hymn związku, 
którego autorem jest Zdzisław 
Sierpiński. Wykona go Chór 
Akademicki AJD. – Chcemy, 
aby hymn był puszczany przed 
każdym meczem naszych sekcji 
– mówi Wiesław Pięta, prezes 
AZS-u AJD.

W ramach obchodów 30 maja 
na placu Biegańskiego AZS za-
prezentuje swoją szeroką dzia-
łalność podczas akcji „Aleje - tu 
się dzieje!”. 

– Będą stoły do tenisa, boisko 
do siatkówki, koszykówki, cięża-
ry – wylicza Pięta. – Wybierzemy 
dwunastu mieszkańców Często-
chowy, którzy rozegrają mecz 
z siatkarzami AZS-u. 

W planach tegorocznych ob-
chodów jest również organizacja 
turnieju w hokeju na trawie. 
AZS chce w ten sposób przypo-
mnieć, że w tej dyscyplinie spor-
towej jego drużyna występowała 
w latach 50. ubiegłego wieku 
w najwyższej lidze. 

W październiku w Hali Spor-
towej Częstochowa odbędą się 
siatkarskie mistrzostwa Polski 
AZS-ów z Częstochowy, Olszty-
na, Warszawy i Nysy. 3 listopada 
zaplanowano tenisowy Memoriał 
Patryka Lebka, a 25 listopada 
Akademicki Dzień Sportu.

AZS Częstochowa założony zo-
stał w 1945 roku. Na początku tre-
nowali w nim siatkarze, koszyka-
rze, lekkoatleci, tenisiści stołowi, 
pływacy i szachiści. W związku 
działali studenci urodzeni w la-
tach 1918-25, którzy wywodzili się 
z Częstochowy i Kresów Wschod-
nich. W następnych latach AZS 
wzbogacił się o kilkanaście innych 
sekcji.  - W tym czasie przez AZS 
przewinęły się tysiące sportowców, 
trenerów i działaczy. Dlatego też 
dokonamy wyboru tych najbar-
dziej zasłużonych dla naszego 
związku - informuje Pięta. 

Początek akademii o godz. 17. 

AZS świętuje okrągły 
jubileusz

Dokończenie ze str. 1
Stowarzyszenie podjęło się ne-

gocjacji z tą dwójką żużlowców. – 
Na chwilę obecną ciężko będzie 
nam przekonać jednego z nich do 
przyjęcia naszych warunków. In-
nych nie jesteśmy jednak w sta-
nie przedstawić. Nasza oferta na 
pewno jest ciekawa – twierdzi 
Świącik. – Zaproponowaliśmy  
Grzegorzowi Walaskowi i Miro-
sławowi Jabłońskiemu starty 
w najbliższych sezonach w im-
prezach organizowanych przez 
nasz klub. Za występy w nich 
otrzymywaliby oni fajne pienią-
dze, niezależnie od ilości zdoby-
tych przez nich punktów. Zade-
klarowaliśmy również, że co se-
zon będziemy odkupywać od 
nich ich stare motocykle do na-
szej szkółki żużlowej.

Świącik zapewnia, że bez 
względu na wszystko Częstocho-
wa nie zniknie z żużlowej mapy 
Polski. –  Jeżeli nie otrzymamy li-
cencji na starty w drugiej lidze, 
będziemy solidnie przygotowy-
wać się do przyszłego sezonu. 
W tej sytuacji będziemy również 

liczyć na większą pomoc miasta, 
bo spadną nam wpływy od spon-
sorów i z biletów.

Stowarzyszenie CKM Włókniarz 
planuje zorganizować w tym roku 
kilka imprez żużlowych. 28 marca 
ma odbyć się Memoriał Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czernego. 
Aby zawody mogły zostać rozegra-
ne, konieczne są bandy dmuchane 
należące do spółki. - Rozmawiamy 
w tej sprawie z przedstawicielami 
spółki - mówi Świącik. - Jeśli nie 
dojdziemy do porozumienia, bę-
dziemy musieli kupić nowe ban-
dy. Mogę jednak zapewnić, że 
memoriał na pewno się odbę-
dzie. Jeśli nie w marcu, to na po-
czątku kwietnia.

Częstochowianie rozmawiają 
również z Betard Spartą Wrocław 
na temat współpracy w tym sezo-
nie. Klub jest w kontakcie z prze-
wodniczącą rady nadzorczej 
WTS-u Wrocław Krystyną Kloc 
w sprawie organizacji sparingów 
i treningów na torze przy ul. Ol-
sztyńskiej. Prawdopodobnie w lip-
cu Częstochowie odbędzie się tak-
że turniej ekstraligi juniorów. 

Włókniarz raczej nie 
wystartuje w II lidze. 
Walasek przeszkodą?

Już w najbliższy piątek 
(6.03.) punktualnie o godzinie 
20.00 w programie Polsat ru-
szy kolejna edycja „Tańca 
z gwiazdami”. Na parkiecie 
zobaczymy między innymi 
Marcina Najmana, boksera wa-
gi ciężkiej, pochodzącego 
z Częstochowy. Jego parnerką 
będzie Hanna Żudziewicz, mi-
strzyni tańców standardowych 
na turniejach tanecznych 
w Polsce i Rumunii. Tymcza-
sem, postanowiliśmy spraw-
dzić, jak Marcin czuje się 
przed pierwszym odcinkiem.

Katarzyna Gwara: Zacznijmy od 
kwestii podstawowej - jak to się 
stało, że zgodziłeś się  wystąpić 
w programie? 

Marcin Najman: Dostałem tele-
fon od produkcji „Tańca z Gwiaz-
dami” jak byłem akurat w towa-
rzystwie Andrzeja Gołoty. Po-
czątkowo się nie zgodziłem, bo 
kompletnie nie potrafię tańczyć, 
ale po tym jak Andrew opowie-
dział mi o zaletach tego progra-
mu, zmieniłem zdanie i się zgo-
dziłem.

KG: A czy lubisz i przede wszystkim 
umiesz tańczyć?

MN: Tak profesjonalnie – o ile 
można to tak nazwać – ostatni 
raz przed programem tańczyłem 
w wieku 9 lat. Chodziłem wtedy 
na kurs zorganizowany w mojej 
szkole podstawowej.  Co cieka-
we, na jedynym turnieju tańca 
towarzyskiego, w jakim wziąłem 
udział, zająłem I miejsce 
(śmiech). Od tego momentu mi-
nęło już wiele lat, więc ciężko mi 
określić czy lubię tańczyć. Wiem 
jedno – do baletu bym sie raczej 

nie nadawał (śmiech).
KG: Jaki taniec w programie zatań-
czysz jako pierwszy?

MN: Zaczynamy od walca wie-
deńskiego, ale już trochę przera-
biamy rumbę, gdyż jak nie od-
padnę w pierwszym odcinku to 
właśnie rumba będzie kolejnym 
taniec, z którym przyjdzie nam 
się zmierzyć. 

KG: Jak przebiegają treningi? Czy 
możesz je porównać do treningów, 
jakie odbywasz przed pojedynka-
mi w ringu?

MN: Taniec to zupełnie inna baj-
ka niż boks i nie doszukiwałbym 
się absolutnie żadnych porów-
nań. Trenujemy pięć razy w ty-
godniu po kilka godzin.  Idzie mi 
rożnie - raz lepiej, raz gorzej – 
widzowie sami to ocenią.

KG: A  co właściwie sprawia ci naj-
większą trudność?

MN: Tradycyjnie mam problem 
z ramą, ale to zdarza się chyba 
u wszystkich początkujących 
(śmiech). 

KG: Nastawiasz się na rozłożenie 
wszystkich na łopatki i  zwycię-
stwo?

MN: Myślę, że kryształowa kula 
jest poza zasięgiem.  Ale fajnie 
byłoby utrzymać się w progra-

mie przez kilka odcinków.  
KG: Jeśli nie ty to kto? Masz jakiś 
swoich faworytów do zwycięstwa?

MN: Myślę, że duże szanse bę-
dzie miała Tatiana Okupnik oraz 
Ada Fijał. One tańczą chyba naj-
lepiej.

KG: Oceny, którego sędziego boisz 
się najbardziej?

MN: Nie obawiam sie oceny juro-
rów, bo... ważniejsze jest to, ile 
sms-ów za nami wyślą telewi-
dzowie (śmiech). Nie ukrywam, 
że liczę na wsparcie mieszkań-
ców Częstochowy.

KG: Na koniec najważniejsze 
pytanie - czy stresujesz się przed 
pierwszym występem?

MN: Oczywiście! Stresuję się i to 
bardzo! Naprawdę nie jest łatwo 
zatańczyć przed kilkoma milio-
nami ludzi. Przecież nasze po-
czynania obserwują nie tylko 
publiczność i sędziowie, ale tak-
że widzowie przed telewizorami. 
Cały czas tę myśl mam w głowie. 
Mam nadzieję, że przynajmniej 
nie zapomnę kroków (śmiech).

KG: Nie pozostaje nam zatem nic 
innego, jak życzyć powodzenia 
i trzymać kciuki. 

Stadionem żużlowym zarządza już MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Częstochowie 
przejął w czwartek, 5 marca 
stadion żużlowy przy ul. Ol-
sztyńskiej. Obiekt ma zostać 
docelowo przekazany w dzier-
żawę Stowarzyszeniu CKM 
Włókniarz.

Przypomnijmy, że  w listopa-
dzie ubiegłego roku miasto  od-
stąpiło od umowy dzierżawy 
obiektu przez spółkę CKM Włók-

niarz, która przejęła stadion 
w 2012 roku. Jak wyjaśniał wów-
czas Jarosław Marszałek, zastęp-
ca prezydenta Częstochowy, spół-
ka nie wywiązała się z zobowią-
zań. Chodziło o nieuregulowanie 
płatności za dzierżawę obiektu. 
Dlatego też druga transza z tytu-
łu promocji poprzez sport, jaką 
otrzymał Włókniarz, została po-
mniejszona o kwotę zaległości.

Na początku 2015 roku sta-
dion żużlowy znów stał się włas-

nością miasta. Od 5 marca obiekt 
będzie już formalnie w  zasobach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Docelowo ma zarządzać 
nim Stowarzyszenie CKM Włók-
niarz. – Jeśli stowarzyszenie bę-
dzie dzierżawić stadion na mocy 
umowy z MOSiR, mającym trwa-
ły zarząd nad obiektem, logiczne 
jest także powierzenie Włóknia-
rzowi prowadzenia giełdy handlo-
wej – twierdzi Włodzimierz Tutaj 
z biura prasowego UM. 

Marcin Najman: do baletu bym się 
raczej nie nadawał

Raków rozpoczyna w sobotę  
rundę wiosenną

Częstochowski Raków za-
kończył przygotowania do 
rundy wiosennej i już 
w najbliższą sobotę, 7 marca 
na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego zagra o ligowe 
punkty z Górnikiem Wał-
brzych.

Raków ma za sobą kilkutygo-
dniowy okres przygotowawczy do 
piłkarskiej wiosny. Częstocho-
wianie rozegrali w sumie jedena-
ście meczów kontrolnych. -  Spa-
ringów było sporo po to,  żeby do-
brze nam się pracowało i abyśmy 
mogliśmy wypełniać swoje zało-
żenia w okresie przygotowaw-
czym - mówi Radosław Mrocz-
kowski, trener Rakowa. -  Na wy-

niki meczów kontrolnych można 
patrzeć przez różny pryzmat. 
Wiemy, że sparingi a mecze 
o stawkę to zupełnie inna rzeczy-
wistość. Wierzę, że jesteśmy już 
gotowi do walki o ligowe punkty. 

Wojciech Reiman, kapitan Ra-
kowa, zapewnia, że zespół wyko-
nał ciężką pracę i jest przygoto-
wany do pierwszego meczu. 
W sobotę rywalem częstocho-
wian będzie Górnik Wałbrzych. 
W rundzie jesiennej górą byli 
„czerwono-niebiescy”, wygrywa-
jąc na wyjeździe 1:0.

- W Górniku wiele się zmieniło. 
To praktycznie nowy zespół, dla-
tego sobotnie spotkanie będzie 
z pewnością inne niż mecz z run-
dy jesiennej - uważa Reiman. 

Częstochowianie chcą być 
równorzędnym rywalem dla dru-
żyn z czuba tabeli. Trener Mrocz-
kowski przyznaje jednak, że ze-
społy drugoligowe mają coraz 
mocniejsze kadry. - Pierwsze me-
cze będą dla nas ciekawostką. 
Zobaczymy jak będzie funkcjono-
wała nasza drużyna, w której do-
szło przecież do wielu zmian i po-
jawiły się nowe twarze - zauważa. 
- Nie boimy się wyzwań i chcemy 
być zespołem, który będzie wal-
czył z każdym z myślą o tym, że-
by iść w górę tabeli i gonić wyżej 
notowanych przeciwników.

Sobotnie mecz z Górnikiem 
Wałbrzych rozpocznie się o godz. 
14 na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego.
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SZASZA trafiła do schroniska 
jako szczeniak 30. lipca 2009 roku 
i jest w nim do dziś. Potrzebuje 
cierpliwego, wyrozumiałego 
i spokojnego właściciela, który 
poświęci jej czas i uwagę, ponadto 
zaoferuje jej dużo miłości. W stosunku do innych 
obojętna.
SZASZA Płeć: suka. Urodzona: 2009. Mieszaniec. 
Umaszczenie: czarna. Sterylizacja/kastracja: tak.

MERDEK jest energicznym, 
żywiołowym, przyjaznym, miłym 
i sympatycznym psiakiem. Na 
spacerach grzecznie idzie obok 
człowieka. Lubi głaskanie i kontakt 
z człowiekiem. Będzie wspaniałym 
małym przyjacielem rodziny. Trafił do schroniska w lipcu 
2014 roku z ulicy.
MERDEK Płeć: pies. Urodzony 2011. Mieszaniec.
Umaszczenie: czarny. Mały. 

BOHUN jest zadziornym, ale nie 
agresywnym psiakiem. Jest pełen 
energii, miły, przyjazny, sympatyczny  
i domagający się głaskania 
i pieszczot. Będzie idealnym 
towarzyszem rodziny aktywnej i nie 
tylko. W schronisku od lipca 2014 
roku.
BOHUN Płeć: pies. Urodzony 2008. Mieszaniec.
Umaszczenie: tricolor. Mały.

DAMAR jest bojaźliwym, lękliwym 
i nieufnym psiakiem. Na spacerze 
spokojny, grzeczny, przyjazny i miły. 
W schronisku od stycznia 2014 roku, ale 
do dzisiaj nie umie się w nim odnaleźć. 
Z dnia na dzień traci nadzieję, i staje się 
coraz smutniejszy. Dom potrzebny na 
już, ponieważ Damar sobie nie radzi w tym miejscu.
DAMAR Płeć: pies. Urodzony 2003. Mieszaniec 
owczarka. Umaszczenie: tricolor. Duży


