
Najpierw 
ukradł 

czekoladki, 
później 

pobił kulą 
ortopedyczną 

pracownika 
sklepu

Jak się okazuje kula ortope-
dyczna może spełniać nie tyl-
ko funkcje rehabilitacyjne. 
45-letni Jacek B. użył ją w zu-
pełnie innym celu. Najpierw 
ukradł ze sklepu czekoladki, a 
następnie pobił właśnie kulą 
ortopedyczną pracownika 
sklepu, który próbował ode-
brać skradziony towar.

45-letni Jacek B. 4 czerwca 
wszedł do jednego ze sklepów w 
częstochowskich alejach. Męż-
czyzna miał problemy z porusza-
niem się. Z tego też powodu ni-
gdzie nie ruszał się bez kuli orto-
pedycznej. 

W sklepie postanowił zabrać 
kilka  czekoladek wartości pra-
wie 50 złotych. Gdy  obsługa 
sklepu zorientowała sie, że męż-
czyzna nie zapłacił za towar, za-
interweniowała. Wtedy, złodziej 
pobił kulą ortopedyczną sprze-
dawcę.  Kustykając uciekł, gu-
biąc po drodze czekoladki. Szyb-
ko jednak został zatrzymany 
przez policję. 

Jak się okazało, Jacek B. jest 
dobrze znany mundurowym. Po-
licjanci zatrzymali go, gdy 13 
maja wtargnął do mieszkania na 
trzecim piętrze na ulicy War-
szawskiej. W środku sprawca 
użył siły wobec 68-letniej właści-
cielki, kradnąc telefon komórko-
wy oraz pilot do telewizora. Prze-
straszona kobieta uciekła wtedy 
z mieszkania, zamykając zło-
dzieja w środku. Napastnik po-
stanowił wydostać się w nietypo-
wy sposób. Ucieczka po przewo-
dach na ścianie budynku skoń-
czyła się upadkiem na dach 
znajdującej się na parterze, pla-
cówki handlowej. 

Z obrażeniami ciała złodzieja 
przewieziono do szpitala. Po do-
konanym  rozboju, mężczy-
zna ponownie wszedł na drogę 
przestępstwa. I nawet problemy 
z poruszaniem mu w tym nie 
przeszkodziły. 

Tym  razem usłyszał zarzut 
kradzieży rozbójniczej i decyzją 

częstochowskiego są-
du został tymczasowo 
aresztowany na okres 
trzech miesięcy. Bę-
dzie miał czas, aby do-
prowadzić swoje zdro-
wie do porządku....
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Przekręt na częstochowskich 
juwenaliach?

Witamy na świecie!
3 czerwca na świat przyszła malutka Iga. Córeczka Anny 
i Mariusza Urbańskich ważyła 3.390 i mierzyła 54 cm. 
Maleństwu życzymy beztroskiego i szczęśliwego dzieciństwa, 
a rodzicom - bezustannego odkrywania nowych uroków wspólnego 
życia!

Dyrekcja 
i pracownicy 
„Życia 
Częstochowy 
i Powiatu”

– Samorząd Politechniki 
Częstochowskiej wymuszał 
od nas opłaty za uczestni-
ctwo w imprezach organizo-
wanych podczas Juwenaliów! 
To skandal – alarmują czę-
stochowscy studenci. Sprawą 
zajęła się policja.

Imprezy, które odbywają się 
w ramach corocznej wiosny 
studentów, są dofinansowane 
przez uczelnie oraz miasto. Teo-
retycznie więc żacy powinni ba-
wić się za darmo. W praktyce 
okazało się jednak inaczej. Stu-
dentom, którzy chcieli bawić się 
w akademickiej stołówce Gi-
gant, nie wystarczyła tylko legi-
tymacja. Wielu z nich musiało 
zapłacić za bilet wstępu lub 
uregulować opłatę za szatnię. - 
Organizatorzy pobierali od nas 
opłaty nielegalnie! Nie były one 
w żaden sposób udokumento-
wane. Nikt nie dostał paragonu, 
rachunku czy faktury. Jedynie 
jakąś śmieszną pieczątkę. 
Okradli nas po prostu – mówią 
zbulwersowani studenci.  
Wstęp na imprezę miał koszto-
wać od dwóch do dwudziestu 
złotych. - Ale to już nie chodzi 
o to, kto ile zapłacił. Nieważne 
czy było 2 złote czy 10 złotych. 
Fakt jest taki, że opłata była po-
bierana nieleganie. Do tej pory 
nie wiemy co się stało z tymi 
pieniędzmi i na co zostały prze-
znaczone, bo przecież fundusze 
na pokrycie kosztów występu 
gwiazd dała sama uczelnia 
i miasto. Widocznie to, co ze-

brali, zasiliło prywatną kieszeń 
– dodają.

Przedstawiciele Samorządu 
Studenckiego Politechniki Czę-
stochowskiej utrzymują, że po-
bierane opłaty były jedynie sym-
boliczne i – co ważniejsze – do-
browolne. Niestety ze zrobio-
nych z ukrycia nagrań wynika 
coś zupełnie innego.  - Ci, którzy 
nie chcieli zapłacić, musieli zre-

zygnować z imprezy. Mało tego 
– gdy mówiliśmy, że takie dzia-
łania są nielegalne, śmiano nam 
się w twarz. Nie możemy tak te-
go zostawić.  Jak na razie ni-
gdzie nie możemy uzyskać po-
mocy. Na dodatek pod naszym 
adresem kierowane są groźby 
karalne i podejmowane próby 
zastraszania nas – twierdzą.

Studenci złożyli już doniesie-

nie o wymuszaniu na nich opłat 
za uczestnictwo w imprezach or-
ganizowanych przez Samorząd 
Politechniki Częstochowskiej na 
policję. O wszystkim powiado-
mili również częstochowskich 
parlamentarzystów, władze 
uczelni oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Sprawa 
ma trafić także do prokuratury.
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Mam 6-letnią córkę. Czy może 
już uczęszczać do waszej szkoły?

Oczywiście mamy kursy dla 
6-cio latków. Zajęcia rozpoczy-
nają się od września, ale mamy 
specjalne warsztaty już od 
czerwca. Sześć lat to bardzo do-
bry wiek, aby zacząć naukę języ-
ków w naszej szkole. W tej chwi-
li mamy specjalną ofertę dla 
dzieci. Jeśli powoła się Pan/Pani 
na chat dziecko uzyska dodatko-
wy rabat przy zapisie. Zaprasza-
my.

Zajęcia odbywają sie indywidu-
alnie czy grupowo?

Zajęcia odbywają się grupowo 
i indywidualnie. Zależy od Pań-
stwa preferencji.

Ile czasu zajmuje nauka języków 
do stopnia komunikatywnego?

Jeśli rozpoczniemy od poziomu 
początkującego to po poziomie 
A2, jesteśmy na poziomie komu-
nikatywnym, czyli około 4 seme-
stry nauki i jesteśmy już samo-
dzielni językowo.

Mam nienormowany czas pracy. 
Czy godziny zajęć można ustalać 
indywidualnie lub na przykład 
zmienić godzinę zajęć w ten sam 
dzień? Czasami praca może nie 
pozwolić mi na stawienie się na 
zajęcia o  określonej godzinie. 
Czy opuszczone lekcje można 
jakoś odrobić?

Staramy się dobierać dla Pań-
stwa indywidualny tok nauki, 
zajęcia można odrabiać w innej 
grupie lub indywidualnie z lek-
torem. Proponujemy też nową 
metodę nauczania Fast & Flexi, 
która jest połączeniem kursu 
stacjonarnego z multimedial-
nym. Po szczegóły zapraszamy 
do recepcji naszej szkoły.

Czy nauczyciel dojeżdża do 
klienta czy zajęcia odbywają się 
tylko w szkole?

Zajęcia prowadzimy w firmach 
lub u nas w szkole.

Grupa Empik ma problemy 
finansowe, czytałem, że chcą 
pozbyć się sektora nauki języ-
ków obcych. Czy Empik School 
w Częstochowie przetrwa?

Według oficjalnych komunika-
tów wydanych przez naszą firmę 
w celu sprostowania informuje-
my, że szkoły językowe nie mają 
problemów finansowych. Nic nie 
zmienia się w działalności szkół, 
rozwijamy się na przykładzie 
Częstochowy, mamy nowe sale, 
budynki co świadczy, że będzie-
my funkcjonować. Zapraszamy. 
Zachęcam do zapoznania sie 
z artykułami umieszczanymi 
przez naszą firmę. 

Czy można uczestniczyć u  Pań-
stwa w lekcji próbnej?

Wszystko zależy od rodzaju kur-

su. Kursy wakacyjny - zajęcia są 
nawet 5 razy w tygodniu po 3h 
lekcyjne. Mogą też być mniej in-
tensywne, np. 3 razy po 60min, 
a w roku szkolnym są 4h lekcyj-
ne w tygodniu. Intensywność do-
bieramy indywidualnie.

Jaki jest koszt całego kursu 
angielskiego i  ile obejmuje 
godzin w tygodniu?

Koszt zależy od rodzaju kursu. 
W czerwcu jest specjalna oferta 
min. kurs wakacyjny gratis, 
a dla osób z chatu przygotowali-
śmy specjalny rabat. Ilość go-
dzin zależy od rodzaju kursu.

Czy organizują Państwo kursy 
dla seniorów?

Tak mamy grupy dla seniorów. 
Poza tym bierzemy też udział 

z gazetą „Życie Częstochowy 
i Powiatu” w programie -Obywa-
tel Senior. Dla seniorów są spe-
cjalne rabaty, nawet do 40%.

Kurs rozpoczynam w  momencie 
zapisania się czy np. od września?

Kursy oferujemy Państwu cały 
czas, więc można zacząć od już, 
czyli od czerwca. W każdym mo-
mencie jesteśmy w stanie zapro-
ponować naukę języka - stacjo-
narnie lub on-line. Mamy bardzo 
bogatą ofertę, po szczegóły za-
praszamy do szkoły.

Jaki jest koszt całego kursu? Czy 
opłata jest miesięczna czy jedno-
razowa za całość?

W tej chwili przy zapisie na kurs 
roczny, kurs intensywny dostają 
Państwo gratis + rabat dodatko-

wy. Koszt kursu zależy od inten-
sywności, rodzaju. Zapraszamy 
do szkoły. Opłata może być w ca-
łości lub w części. Już od 100 zł 
miesięcznie.

Czy kadra w  państwa szkole to 
osoby po kursach czy studiach?

Kadra jest z pełnym wykształce-
niem po studiach, nie po kur-
sach i z dużym doświadczeniem.

W  jakim wieku dzieci powinny 
rozpocząć naukę języka? Jakie 
grupy wiekowe dla najmłod-
szych funkcjonują w  EmpikS-
chool?

Najmłodsze grupy mamy już od 
3 lat i  dzieciaki w tym wieku po-
przez zabawę już mają kontakt 
z językiem. Mamy specjalną me-
todę nauczania dzieci KIDS LO-
VE ENGLISH.

Jeżeli po teście kwalifikacyjnym 
zostanę przydzielony do jakiejś 
grupy to mogę ją zmienić na 
poziom lepszy lub gorszy? Po 
prostu dostosować go do swoich 
możliwości?

Test jest narzędziem umożliwia-
jącym zakwalifikowanie Państwa 
do odpowiedniej gr. Jeśli okaże 
się, że poziom jest za wysoki lub 
za niski wybierzemy inną grupę 
według wskazań lektora.

Czy organizujecie kursy waka-
cyjne?

Tak organizujemy jak co roku. 
Zapraszamy już od czerwca. 
Kurs wakacyjny można mieć 
gratis.

O kursach wakacyjnych, seniorach i problemach finansowych

Czat z Beatą Kaczyńską, dyrektor Empik School w Częstochowie

Zapraszamy serdecznie  
do naszej szkoły

EMPIK SCHOOL  
Al. NMP 27  

tel. 34 361 19 06
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Koniec burzy wokół 
Słowackiego?

Uwaga na upały!

Nowi policyjni  
zastępcy

Otwórz oczy i pomóż 
zmieniać rzeczywistość

W Komendzie Miejskiej w Częstochowie 
odbyło się spotkanie kierownictwa jednost-
ki związane z objęciem stanowiska pierw-
szego zastępcy komendanta naszej policji 
przez  nadkomisarza  Dariusza  Kiedrzyna 
i  powierzeniem  obowiązków  zastępcy  ko-
mendanta miejskiego nadkomisarzowi Ma-
riuszowi Mokrasowi.

Nadkomisarz Dariusz Kiedrzyn służy w  po-
licji od 1995 roku. Pracował w Komendzie Sto-
łecznej Policji, a następnie na różnych stano-
wiskach - od policjanta służby patrolowej, po-
przez służbę kryminalną, do stanowisk kie-
rowniczych. W sierpniu 2014 roku został mia-
nowany na stanowisko zastępcy Komendanta 

Miejskiego Policji w Częstochowie.
Również podczas tego spotkania powierzo-

no obowiązki zastępcy komendanta miejskie-
go nadkomisarzowi Mariuszowi Mokrasowi. 
Mundurowy służy  w policji od 20 lat. W 2010 
roku nadkom. Mariusz Mokras objął stanowi-
sko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji 
w Koniecpolu. Rok później natomiast został 
komendantem tamtejszego komisariatu. Od 
grudnia 2014 roku pełnił obowiązki komen-
danta komisariatu II policji w naszym mieście. 

kg, zdj. KPP Częstochowa

Stowarzyszenie  „Yava”  i  Fun-
dacja „Oczami Brata” zapraszają 
14 czerwca na plac Biegańskiego 
na pierwszą edycję akcji „Kalejdo-
skop”.  W  tym  roku  jej  hasłem 
przewodnim  będzie  tolerancja.  - 
Naszym  celem  jest  solidaryzowa-
nie  się  z  osobami  z  niepełno-
sprawnością  oraz  z  osobami  „in-
nymi”,  które  są  częścią  naszego 
społeczeństwa. Na razie akcję or-
ganizujemy w Częstochowie,  jed-
nak  chcielibyśmy,  aby  w  kolej-
nych latach swoim zasięgiem ob-
jęła całą Polskę – podkreśla Paweł 
Bilski z Fundacji „Oczami Brata”.

 - Cieszę się, że w naszym mieście 
zrodziła się inicjatywa, której celem 
jest solidaryzowanie się z osobami 
z niepełnosprawnością – mówi 
Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent 
miasta. - Inicjatywą do jej powstania 
było przykre wydarzenie – 36-letni 
niepełnosprawny, który była uczest-
nikiem zajęć Stowarzyszenia „Yava” 
i Fundacji „Oczami Brata”, został 
pobity. Świadkiem całego zajścia był 
8-letni syn sprawcy. Wobec takich 
sytuacji nie można przejść obojętnie. 
Okazało się, że w tym zakresie może-
my liczyć na organizacje pozarządo-
we, bo to właśnie Stowarzyszenie 
„Yava” i Fundacja „Oczami Brata”, 
doprowadziły do tego, że dziś rusza-
my z projektem Kalejdoskop, który 
ma oswajać z wszelkimi innościami 
– wyjaśnia prezydent.

Pierwsza edycja „Kalejdoskopu...” 
odbędzie się w najbliższą niedzielę, 
14 czerwca. Uczestnicy spotkają 
o godzinie 11.00 przy altanie w Par-
ku Staszica, by później wspólnie 
przemaszerować na plac Biegań-
skiego i tam rozpocząć zabawę. Or-
ganizatorzy zaplanowali moc atrak-
cji – między innymi liczne animacje 
dla rodzin i budowę drzewa toleran-
cji. - Nasza impreza będzie mieć cha-
rakter rodzinny. Każdy na pewno 
znajdzie coś dla siebie. Pragniemy 

przekonywać, pokazywać, że świat 
jest różny i kolorowy. I tak jak w ka-
lejdoskopie wystarczy jeden ruchu, 
żeby zmienić swój punkt widzenia 
i rozumienia. Istotne jest, aby zmie-
nić zamknięte myślenie w naszej gło-
wie – zauważa Paweł Bilski z Funda-
cji „Oczami Brata”. Jednym z ele-
mentów sobotniej inicjatywy ma być 
posadzenie drzewa tolerancji. - Drze-
wo wzrasta przez długie lata. Mamy 
nadzieję, że wraz z nim będzie wzra-
stać nasza tolerancja. W tym roku 
naszym symbolem będzie dąb. Ma 
on przypominać, że niepełnosprawni 
są wśród nas i musimy nauczyć się 
akceptacji – zaznacza Monika Pod-
górska, prezes Stowarzyszenia „Ya-
va”. Drzewo zostanie posadzone na 
terenie przyległym do Promenady 
im. Czesława Niemena w pobliżu Ze-
społu Szkół nr 1 przy ulicy Kukucz-
ki. - Chcemy tam stworzyć takie wy-
jątkowe miejsce i w nim kumulować 
inicjatywy tego typu. Mamy nadzie-
ję, że za kilka lat plac ten zostanie 
wypełniony tymi symbolicznymi 
drzewkami – zaznacza Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.

Kampania „Kalejdoskop...” będzie 
odbywać się każdego roku 14 czerw-
ca i co roku przyświecać jej będzie 
inne hasło przewodnie. Już w przy-
szłym jej zasięg ma zostać rozszerzo-
ny. - Zamierzamy naszą kampanią 
objąć całą Polskę, tak, aby instytu-
cje, organizacje pozarządowe, firmy 
i osoby prywatne z różnych miast 
mogły się w nią włączyć. Wspólnym 
mianownikiem będzie data, hasło, 
logo, kolor zielony oraz posadzenie 
drzewa. Liczymy na to, że uda nam 
się zrealizować ten plan i do akcji 
„Kalejdoskop” przyłączy się cała Pol-
ska – podsumowują inicjatorzy ak-
cji. Patronat honorowy nad „Kalej-
doskopem...” objęli Władysław Kosi-
niak-Kamysz, minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz prezydent na-
szego miasta.
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Miasto otrzymało wyniki ekspertyzy 
dotyczące budynku przy al. Kościusz-
ki, w którym mieści się I Liceum Ogól-
nokształcące  im.  Juliusza  Słowackie-
go. - Okazuje się, że przy dobrej woli i 
nastawieniu, udaje się wypracować ta-
kie rozwiązania, które pozwolą na speł-
nienie  zaleceń Państwowej Straży Po-
żarnej bez wyprowadzania szkoły z jej 
dotychczasowej  siedziby  –  podkreśla 
Krzysztof  Matyjaszczyk,  prezydent 
miasta.

Przypomnij, zamieszanie wokół Słowa-
ckiego zrobiło się niedawno. A wszystko to 
za sprawą kontroli przeprowadzonej przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej. Jej wyniki były jednoznaczne – 
szkolny budynek nie spełnia najnowszych 
norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i zagraża zdrowiu i życiu. Z tego też powo-
du trzeba w nim wykonać szereg prac. Na 
realizację tych najpoważniejszych straż 
dała czas do końca 2016 roku. Miasto roz-
ważało różne rozwiązania. Pod uwagę bra-
na była między innymi czasowa przepro-
wadzka „Słowackiego” do innego budyn-
ku. Mimo że żadna decyzja w tej sprawie 
nie zapadła - miasto czekało na wyniki 
ekspertyzy - społeczność szkolna już jakiś 
czas temu zaczęła mocno protestować. 
Wreszcie może odetchnąć z ulgą. Z eks-
pertyzy wynika bowiem, że pozostawienie 
szkoły w budynku przy al. Kościuszki i 
zrealizowanie zaleceń straży pożarnej jest 
możliwe. - Zamierzamy – w uzgodnieniu 

z Komendantem Wojewódzkim PSP, a 
także ekspertami ds. budownictwa i 
ochrony przeciwpożarowej - zaplanować 
taki zakres oraz terminarz prac, który za-
pewni szkole bezpieczeństwo i spełnienie 
zaleceń pożarniczych, a jednocześnie 
umożliwi dalsze funkcjonowanie I LO im. 
Juliusza Słowackiego  w budynku przy 
alei Kościuszki 8, bez konieczności wy-
prowadzania uczniów ze szkoły na czas 
wykonania niezbędnych prac – podkre-
śla Krzysztof Matyjaszczyk. - Oczywiście 
musimy mieć świadomość, że funkcjono-
wanie szkoły przy jednoczesnym wymo-
gu wykonania zaleceń nałożonych na 
szkołę przez straż pożarną może nieść 
pewne uciążliwości oraz docelowo nieco 
zmienić otoczenie szkoły. To rozwiązanie 
nakłada też na nas wszystkich, a przede 
wszystkim kierownictwo szkoły, bezpo-
średnio odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo - w tym także przeciwpożarowe – 
obiektu, dodatkowe obowiązki związane 
z zapewnieniem bezpiecznej nauki i pra-
cy. Kończąc, mam nadzieję, że nabór pro-
wadzony na rok 2015/2016 będzie dla li-
ceum „Słowackiego” dobrym naborem i, 
że ta burza, która rozpętała się wokół 
szkoły, na niego nie wpłynie – podsumo-
wuje prezydent Częstochowy.  

Zalecenia straży mają być realizowane 
sukcesywnie, Te najprostsze prace zosta-
ną wykonane w najbliższym czasie. Reali-
zację tych najpoważniejszych zaplanowa-
no na przyszłoroczne wakacje.

kg

Synoptycy  zapowiadają  na  nad-
chodzący  weekend  temperatury 
przekraczające 30OC w cieniu. Więk-
szość skorzysta w tej sytuacji z do-
brodziejstwa  słonecznej  kąpieli, 
aby  móc  pochwalić  się  wspaniałą 
opalenizną.

Słońce syntetyzuje witaminy D w na-
szej skórze nadając jej brązowawy od-
cień. Ale i pozostawia po sobie „pamiąt-
ki”: skóra szybciej się starzeje, pojawia-
ją się przedwczesne zmarszczki, odbar-
wienia, piegi, które pozostają na całe 
życie. Udowodniono związki zbyt inten-
sywnego opalania z powstawaniem ra-
ka skóry. 

Chciałoby się mieć wspaniały wy-
gląd, a z drugiej – zachować młodość 
i zdrowie jak najdłużej. Co robić? Na 
wszystko jest jednak rada. Przede 
wszystkim trzeba stosować latem tzw. 
fotoochronne kosmetyki. Jest to szcze-
gólnie ważne zwłaszcza, że warstwa 
ozonowa otaczająca kulę ziemską z ro-
ku na rok staje się coraz cieńsza 
i w mniejszym stopniu chroni przed 
szkodliwym działaniem ultrafioletu 
promieni słonecznych. Substancje 
chroniące przed słońcem powinno się 
stosować nie tylko w kremach do opa-
lania, ale i innych kosmetykach: szam-
ponach do włosów, balsamach.

Działanie ochronne oparte jest na 
dwóch zasadach: odbicia promieni sło-
necznych lub filtrów pochłaniających 
promienie. W tym drugim przypadku w 
naskórku tworzy się cienka ochronna 

warstwa, która pochłania promienio-
wanie ultrafioletowe i nie dopuszcza 
go do głębiej położonych warstw skóry.

Wrażliwość na słońce zależy od na-
szej karnacji. Zasada jest taka, że im 
cera jest jaśniejsza, tym skóra nasza 
mniej odporna i musimy stosować 
krem o wyższym numerze filtra. Filtry 
1-4 w dość nikłym stopniu chronią 
przed promieniowaniem, 5- 6 chronią 
słabo, 7-10 dobrze, a powyżej 15 bar-
dzo dobrze. Opalanie powinno zaczy-
nać się od stosowania filtra o jak naj-
wyższym numerze. Dobrze jest używać 
kremu, który zawiera oprócz filtra 
ochronnego również witaminy A, E, C.

W czasie korzystania z kąpieli sło-
necznych, nie powinniśmy używać dez-
odorantów, ani perfum. Zwłaszcza, jeże-
li zawierają one alkohol. To właśnie one 
powodują odbarwienia na skórze, któ-
rych później trudno jest się pozbyć. Kre-
my z filtrem pozwalają nam dłużej opa-
lać się. Zazwyczaj bez żadnej ochrony 
można przebywać około 30 minut nie 
ryzykując poparzenia. Krem z filtrem 10 
wydłuża ten czas dziesięciokrotnie. Nie 
zalecamy jednak, zbyt długiego przeby-
wania na słońcu. Pierwszego dnia – 
maksymalnie 10-15 minut, aby nasza 
skóra przywykła do działania promieni. 
Z każdym kolejnym dniem można wy-
dłużać pobyt na słońcu o 5-10 minut. 
Nie jest wskazane opalanie między go-
dzinami 11 a 15. O tej porze działanie 
słońca jest najbardziej niebezpieczne, a 
ryzyko udarów słonecznych największe.

Dariusz Fiuty



4. PIĄTEK-NIEDZIELA, 12-14 CZERWCA 2015 REKLAMA



PIĄTEK-NIEDZIELA, 12-14 CZERWCA 2015 5.AKTUALNOŚCI

Sukces mykanowskiej orkiestry Uczta z 
przystawkami

Malczewski byłby dumny

Roztańczony Poraj

Zespół Szkół Plastycznych 
im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie był organiza-
torem (10-11 czerwca) 4. 
Ogólnopolskiej Konferencji 
Szkoleniowej Dyrektorów 
Szkół Plastycznych. 

Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele wszystkich tego typu placó-
wek artystycznych w Polsce, 
a także wizytatorzy i doradcy me-
todyczni. W sumie ponad 50 
uczestników, a wśród nich prof. 
Wiktor Jędrzejec z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i dr Zdzisław Bujanowski 
z Centrum Edukacji Artystycznej.

Obrady miały bardzo meryto-
ryczny charakter. Wykładowcy 
i prelegenci zastanawiali się 
nad wizją kształcenia w szko-
łach plastycznych, omawiali 
koncepcje programowe, formy 
doradztwa metodycznego. To 
tylko niektóre zagadnienia 
w bogatej ofercie konferencji. 
Nad wszystkim bardzo spraw-
nie czuwała, a także brała ak-
tywny udział w części nauko-

wo-dydaktycznej konferencji 
Anna Maciejowska, dyrektorka 
Zespołu Szkół Plastycznych 
im. J. Malczewskiego w Często-
chowie.

Obradom towarzyszyły im-
prezy okolicznościowe. M.in. ot-
warto XII Ogólnopolski Przegląd 
Wyróżnionych Prac Dyplomo-
wych Szkół Plastycznych. Sami 
uczestnicy konferencji zwiedzili 
bibliotekę i skarbiec jasnogór-
ski. Spotkali się też z Toma-
szem Sętowskim w jego Muze-
um Wyobraźni. DF

Szkoła Tańca Dobrowolscy 
zaprasza na Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskie-
go PORAJ DEMARKO CUP 
2015 o Puchar Wójta Gminy 
Poraj. Imprezę zaplanowano 
na 20 czerwca. Odbędzie się 
ona w hali sportowej w Pora-
ju przy ulicy Górniczej 18.

PORAJ CUP 2015 to jedno z 
najważniejszych tanecznych 
wydarzeń. - Cieszymy się, że 
rywalizacja w Poraju stała się 
już tradycją w tanecznym 
świecie – podkreślają  Marta i 

Adrian Dobrowolscy, dyplomo-
wani nauczyciele i instrukto-
rzy tańca, właściciele szkoły. 
Organizatorzy szacują, że w 
ciągu całego dnia na parkie-
tach zaprezentuje się około 
200 par z całej Polski. Zmierzą 
się oni w w klasach tanecz-
nych od „E” do „C” w stylach 
latynoamerykańskim i stan-
dardowym. Wieczorem nato-
miast odbędzie się gala, pod-
czas której zmierzą się pary w 
najwyższej klasie tanecznej 
„A” w obu stylach. Ponadto, 
wystąpią zespoły taneczne re-

prezentujące różne formy tań-
ca od hip-hopu przez break-
dance po jazz.

- Turniej tańca towarzyskie-
go PORAJ CUP 2015 to nie-
zwykłe taneczne wydarzenie, 
będące nie tylko okazją dla par 
do zmierzenia się z najlepszy-
mi, ale również będące tanecz-
ną wizytówką regionu i sposo-
bem na popularyzację tańca 
wśród mieszkańców regionu – 
podsumowują Marta i Adrian 
Dobrowolscy.

kg

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Mykanowa odniosła 
ogromny sukces podczas 
XXIII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Orkiestr OSP w Pło-
cku. Zespół zajął II miejsce 
w musztrze paradnej i I 
miejsce w koncercie sce-
nicznym.

W rywalizacji wzięło udział 
19 najlepszych orkiestr wyło-
nionych spośród 800 zespo-
łów działających w struktu-
rach OSP. Wśród finalistów 
znalazła się Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta OSP Mykanów, 
która dwukrotnie już stawała 
na najwyższym stopniu po-

dium (2007 r. i 2011 r.).
Podczas tegorocznej edy-

cji festiwalu, muzycy rywali-
zowali w dwóch kategoriach: 
koncercie scenicznym, który 
odbywał się w Teatrze Dra-
matycznym im. J. Szaniaw-
skiego i był połączony z pre-
zentacją gry w marszu oraz 
w musztrze paradnej, która 
miała miejsce na Stadionie 
Miejskim oraz na malowni-
czym molo nad Wisłą.

Po dwóch dniach rywali-
zacji wyłoniono zwycięzców. 
Poznaliśmy ich podczas fina-
łowego koncertu, który odbył 
się w płockim amfiteatrze. 
Laureatami konkursu była 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Mykanowa. Zespół zajął II 
miejsce w musztrze paradnej 

i po raz trzeci z rzędu I miej-
sce w koncercie scenicznym.

kg, fot. M. Brewczyńska-Jeziak

Dzisiaj, w piątek 12 czerwca, Filharmo-
nia Częstochowska zaprasza na koncert 
swojej Orkiestry Symfonicznej pod dyrek-
cją Justyny Maj. 

Wystąpi plejada znakomitych muzyków: 
Włodzimierz Gołębiowski (klarnet), Katarzyna 
Kulczycka (obój), Jan Kuta (wiolonczela), Woj-
ciech Pompka (obój), Tomasz Ptak (altówka), 
Stanisław Przygoda (waltornia), Krzysztof Raj-
czyk (kontrabas), Maciej Gołębiowski (klar-
net). Jeśli jeszcze do tego dodamy, że w pro-
gramie są utwory takich kompozytorów, jak 
Vivaldi, Mendelssohn – Bartholdy, Wieniaw-
ski, Gliere, Dittersdorf, Zych to bez wątpienia 
melomanów czeka prawdziwa artystyczna 
uczta z przystawkami w najróżniejszych sma-
kach. Początek o godzinie 19.

Za tydzień zaś, na zakończenie 70 jubileu-
szowego sezonu artystycznego, usłyszymy 
symfonię cis-moll Gustawa Mahlera w wyko-
naniu Orkiestr Symfonicznych Filharmonii 
Częstochowskiej i Kaliskiej pod dyrekcją Ada-
ma Klocka. Koncert poprowadzi Wanda Mal-
ko, której osoba gwarantuje dawkę solidnej 
wiedzy o kompozytorze i prezentowanym 
utworze opowiedzianej, jak zawsze, z ogromną 
swadą i znajomością tematu, z czego znana 
jest ta wielka popularyzatorka muzyki o talen-
cie porównywalnym z Jerzym Waldorffem 
czy Januszem Ekiertem. Czekają nas więc 
wielkie wrażenia. Serdecznie zapraszamy.

DF
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Ach, te włosy...

W 401 roku Synezjusz z Cyre-
ny napisał: „Spośród wszystkich 
istot żyjących na ziemi człowiek 
ma najwięcej rozumu, a naj-
mniej włosów”. Arystoteles za-
uważył, że ani „dziecko, ani nie-
wiasta, ani rzezaniec nie łysieją”. 
Twierdzono, że łysi to mędrcy. 
Obecnie jednak co czwarty męż-
czyzna jest łysy, a antropolodzy 
i lekarze twierdzą, że w przyszło-
ści wszyscy ludzie stracą w wy-
niku ewolucji owłosienie.

Sam Gajusz Juliusz Cezar 
swoją czuprynę utracił stosun-
kowo wcześnie. Włosy miał coraz 
rzadsze, a wstydząc się łysiny 
starannie rozczesywał resztki 
kosmyków. Później, już jako 
dyktator, najchętniej pokazywał 
się w wieńcu na głowie, ten przy-
wilej przyznano mu podobno 
specjalną uchwałą.

Od dawna szukamy metod za-
pobiegania łysieniu. Stosowano 
treski uzupełniające owłosienie. 
Próbowano transplantacji wło-
sów... Kilkadziesiąt lat temu Pol-
skę obiegła wieść, że cudowny 
preparat na bujne owłosienie 
wynaleziono na Węgrzech. Kto 
żyw, bez włosów, ruszył do na-
szych bratanków. Cudowna 
mikstura okazała się niczym in-
nym, jak preparatem z jajek. 
A tak naprawdę nie ma co popa-

dać w kompleksy, bo lista łysych 
w historii ludzkości jest długa. 
Figurują na niej np. Winston 
Churchill, Mahatma Gandhi... 

Przyczyn naszego łysienia jest 
wiele: stres, niedobory składni-
ków odżywczych i  niewłaściwa 
pielęgnacja. Urodzie naszej fry-
zury pomagają żelazo, biotyna (tj. 
witamina H), witamina A, kwas 
foliowy oraz witaminy z grupy B. 
Włosom służą też magnez, 
krzem, nienasycone kwasy tłusz-
czowe. To wszystko można zna-
leźć w tłuszczach (ryby, oliwa), 
gruboziarnistych kaszach i ciem-
nym ryżu, pestkach słonecznika 
i dyni, ciemnym pieczywie, wa-
rzywach, owocach. W naszej die-
cie powinny się też naleźć: chude 
mięso, mleko i jego przetwory.

Stosowanie dobrych szampo-
nów i odżywek wzmacniających 
włosy to kolejny punkt gwaran-
tujący ich piękny wygląd, waż-
ne, żeby kosmetyki dobierać we-
dług klucza – szampon do typu 
włosów (np. przetłuszczające 
się, delikatne, czy zniszczone), 
a odżywkę do problemu (np.  do 
włosów przesuszonych). Wło-
som sprzyjają ograniczenia 
w spożyciu ostrych przypraw 
i alkoholu. Nie służy im też cią-
głe związywanie i upinanie.

Dariusz Fiuty

Nierzadko wygląd naszych włosów daleko odbiega od tego, czego byśmy sobie 
życzyli. Zamiast być ozdobą stają się utrapieniem. Łamią się i rozdwajają, trud-
no rozczesują, a na dodatek pozbawione są połysku.
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Chcemy stworzyæ hit!
Rozmawiamy z zespo³em Claris

13 CZERWCA OD 12:00 DO 18:00

trenujeMY ZE SKRĄ

Zakupy?
Z przyjemnością!
 www.auchanczestochowa.pl

             PIŁKARSKA
 AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
    ZAPRASZA NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ 
      DO CH AUCHAN W POCZESNEJ

Anna Kukulska:  Zacznijmy od 
standardowego pytania - kiedy 
zaczęła się wasza przygoda ze 
śpiewaniem w takim składzie?

Mateusz: Znamy się od dziecka, 
a współpracowaæ razem zaczęli-
śmy od 1996 roku.
Konrad: Właściwie wszystko za-
częło się od prowadzenia różnego 
rodzaju imprez okolicznościo-
wych, wesel. A w roku 2012 coś 
nas pchnę³o w kierunku muzyki 
disco-polo.

AK: Właśnie... Skąd zamiłowanie 
do tego rodzaju muzyki?

M: Ja od zawsze miałem zacięcie 
do muzyki tanecznej. Dlaczego? 
Bo wpada ona błyskawicznie 
w ucho. Najczęściej właśnie słu-
chałem zespołów takich jak Mo-
dern Talking. Niewiele myśląc, 
postanowiłem namówić Konrada 
na ten styl muzyki. On się zgodzi³ 
i w ten oto sposób stworzyliśmy 
zespół disco polo czyli Claris.

AK: Macie wykształcenie muzycz-
ne?

M: Ja tak. Studiowałem na Aka-
demii Jana Długosza w Często-
chowie, kierunek – muzyka. Wo-
kal i instrumenty – głównie for-
tepian.
K: Ja jestem samoukiem.

AK: Jak powstają Wasze teksty?
M: Teksty powstają w różnych 

sytuacjach, ale najczęściej…  pi-
sze je moja ¿ona.

AK: Waszą twórczość można zna-
leźć głównie na You Tube. A  na 
jakich imprezach można was spot-
kać?

M: Nie tylko na You Tube rów-
nie¿ we wszystkich telewizjach 
o tematyce Disco/Dance takich 
jak: Polo Tv, Disco Polo Music, 
ITV, TVS itd. Teraz głównie gra-
my plenerowo. Mo¿na nas spot-
kać w różnych miastach. Ostat-
nio byliśmy w Poznaniu, a teraz 
szykujemy się do Tomaszowa.

AK: Ile koncertów gracie w miesiącu?

K: Różnie, od 4 do 12 koncertów.

AK: Którą piosenkę uważacie za 
hit, w  waszej dotychczasowej 
twórczości?

M/K: Jednogłośnie „Szalej 
ma³a szalej”! Jest lekka, prosta 
i publiczność zawsze się przy 
niej dobrze bawi.

AK: Czy można z  wami porozma-
wiać o stawkach?

K: Nie mamy nic do ukrycia 
(śmiech). Plenerowe imprezy za-
czynaj¹ się od 4 tys. netto

AK: Czy śpiewanie to jest zawód 
w  waszym przypadku, czy zajmu-

jecie się czymś jeszcze?
M: Ja aktualnie zajmuję się tylko 
śpiewem.
K: Oprócz Claris zajmuję się pro-
dukcją ram i obrazów sakral-
nych.

AK: Kto was stylizuje?
K/M: Stylizujemy się sami, ale 
zdarza się nam skorzystać z po-
mocy naszych ¿on.

AK: Który zespół muzyczny jest 
waszym zdaniem najlepszy?

K: Jeśli chodzi o nasz¹ branżę, 
stricte disco-polo, to za króla 
uważa się zespół Akcent, a kon-
kretnie pana Zenka Martyniuka. 
Ma bardzo specyficzny wokal, 
przez co jest te¿ rozpoznawalny.

AK: Ulubione potrawy?
M: Schabowy, ziemniaczki i ka-
pusta.
K: Dania indyjskie.

AK: Gotowanie stało się ostatnio 
bardzo modne, wiele osób zaczęło 
gotować. Czy wam również zdarza 
się coś przyrządzić?

K: Owszem. Ja gotuję dużo, czę-
sto i dla wszystkich! Wszystko co 
mam pod ręką jest dobrym pro-
duktem, aby coś pysznego przy-
rządzić. Uwielbiam jeść i gotować!
M: Ja nie gotuję zbyt często ale 
jeśli już, to idę w bardziej staro-
polskie dania.

AK: Co jest dla panów odskocznią 
od codzienności?

M: Kiedyś razem jeździliśmy na 
ryby. Teraz nie mamy już tyle 
czasu, ale lubimy wieczorne 
spotkania, np. przy grillu.

AK: Ulubiony alkohol?
M: Piwko i whisky z col¹
K:  Whisky najczęściej Bourbon

AK: Co w  Częstochowie się wam 
najbardziej podoba?

M: Zamek w Olsztynie! (śmiech)
K: Ja wychowałem się na „Pół-
nocy” i największy sentyment 
mam do promenady Czes³awa 
Niemena. Tam jest moja mekka.

AK: Gdzie poznaliście swoje żony?
M: W chórku kościelnym. Pro-
wadziłem kiedyś chór w Kate-
drze, a ¿ona w tym chórze śpie-
wała.
K: A ja ze swoją ¿on¹ poznałem 
się w dawnym klubie Porter (te-
raz Mohito).

AK: Jakie macie plany na przy-
szłość?

K: Trafić hit!

AK: Wasze marzenia?
M: Oczywiście płyta!
K: Tak. Życzymy sobie aby na-
sza płyta wysz³a jeszcze w te 
wakacje.



Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
CZERWIEC

15 Światowy Dzień Wiatru
17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
18 Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
21 Pierwszy Dzień Lata
27 Światowy Dzień Rybołówstwa

LIPIEC
1 Dzień Psa
11 Światowy Dzień Ludności (World Population Day)

Oczyszczalnia zmodernizowana

Czekamy na 
autobusy hybrydowe

W niedalekiej przyszłości 
po częstochowskich ulicach 
będą jeździć fabrycznie no-
we autobusy  hybrydowe o 
napędzie gazowo-elektrycz-
nym. Środki na ich zakup 
pochodzą z Narodowego 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska. Częstochowskiemu 
MPK otrzymało na ten cel 
niemal 66 milionów złotych. 
Produkcją i dostawą pojaz-
dów zajmie się firma Lider 
Trading.

Przypomnij, celem innowa-
cyjnego w skali kraju projektu 
finansowanego przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowi-
ska w ramach programu „Ga-
zela”, jest modernizacja miej-
skiego taboru oraz uzyskanie 
wymiernych ekologicznych 
efektów w systemie komunika-
cji miejskiej. -  Autobusy hy-
brydowe, czyli pojazdy o więcej 
niż jednym systemie napędu, 
nie są już niczym niezwykłym. 
Jeżdżą w wielu polskich mia-
stach, ale to właśnie Często-
chowa jako pierwsza będzie 
mieć autobusy z napędem ga-
zowo-elektrycznym – cieszył 
się Robert Madej, wiceprezes 
częstochowskiego MPK.

Przetarg na zakup 40 no-
wych autobusów hybrydo-
wych wygrała go firma Lider 
Trading Sp. z o.o. z Warszawy, 
producent autobusów marki 
Solbus. To właśnie ona ma 
wyprodukować i dostarczyć 
25 autobusów krótkich, 

12-metrowych oraz 15 auto-
busów przegubowych 18-me-
trowych. Za te pierwsze będzie 
trzeba zapłacić  37, 5 mln zł, 
za drugie natomiast 28 mln 
350 tys. zł. Wartość całego za-
mówienia to 65 mln 850 tys. 
złotych netto.

W nowych autobusach będą 
zamontowane superkondensa-
tory, które umożliwią odzyski-
wanie energii m.in. z hamowa-
nia. Dzięki temu nie będzie 
trzeba ich doładowywać z ze-
wnętrznych źródeł prądu.

Jak podkreślali przedstawi-
ciele firmy, taka produkcja to 
dla nich ogromne wyzwanie. - 
Mamy duże doświadczenie, 
gdyż nasza firma produkuje 
autobosy  napędzane gazem 
oraz elektryczne. Teraz musi-
my to wykorzystać. Najwięk-
szym wyzwaniem będzie na 
pewno dostosowanie silnika 
spalinowego do normy Euro 6 
– podkreślał Antoni Śli-
marz, przedstawiciel Lider 
Trading.

Częstochowskie MPK też 
czeka duże wyzwanie. W na-

szym mieście musi bowiem po-
wstać pierwsza, ogólnodostęp-
na stacja tankowania pojaz-
dów gazem CNG. MPK musi 
także zmodernizować zaplecze 
celem przystosowania go do 
możliwości serwisowania tego 
rodzaju pojazdów.

Przy tej okazji przypomina-
my, że częstochowskie MPK 
planuje zakup kolejnych 
trzech autobusów z tradycyj-
nym napędem. W ubiegłym ro-
ku natomiast zakupiło dziesięć 
fabrycznie nowych, niskopod-
łogowych, klimatyzowanych 
autobusów marki Solaris Urbi-
no 12, które  spełniają najnow-
szą i najbardziej rygorystyczną 
normę ekologiczną określaną 
jako EURO 6. W ten sposób 
stary i wyeksploatowany ta-
bor, uciążliwy dla pasażerów, 
zostanie w dużej mierze wy-
mieniony. 

Nowe autobusy nie tylko 
podniosą jakość świadczonych 
usług, ale także poprawią 
komfort i bezpieczeństwo jaz-
dy.

kg  

Ponad 130 milionów złotych 
wydano na rozbudowę i mode-
nirację Oczyszczalni Ścieków 
„WARTA” w Częstochowie. 52 
miliony stanowiło dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. Pra-
ce związane z realizacją inwe-
stycji trwały praktycznie 
ostatnią dekadę. Jednak opła-
cało się – obecnie nasza 
Oczyszczalnia jest jedną z naj-
nowocześniejszych w kraju.

W latach 2005-2008 przepro-
wadzony został pierwszy etap mo-
dernizacji. - W wyniku przeprowa-
dzonych prac rozwiązano jeden 
z najistotniejszych problemów, 
z jakimi borykały się od dziesięcio-
leci wszystkie oczyszczalnie tj. re-
dukcji ilości osadów powstających 
w procesie oczyszczania ścieków, 
a także takim ich przetworzeniu 
by łatwiej można je było zneutrali-
zować bądź wykorzystać gospo-
darczo – wyjaśniają przedstawi-
ciele przedsiębiorstwa. Moderni-
zacja zapewniła też efektywniejszy 
przebieg fermentacji i skuteczniej-
szą higienizację w procesie susze-
nia. Wartość tej inwestycji wynio-
sła ponad 65 mln zł.

Kolejny etap rozbudowy i mo-

dernizacji częstochowskiej 
Oczyszczalni został zrealizowany 
w latach 2011-2015. Całość inwe-
stycji opiewa na ponad 64 miliony 
złotych, z czego 20 mln stanowi 
dofinansowanie udzielone z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, pozostała część 
to środki własne „WARTY”.

W ramach projektu zrealizowa-
no 4 odrębne zadania. Pierwszym 
etapem było zastosowanie tech-
nologii Biogradex w celu zmniej-
szenia ilości azotu i fosforu 
w oczyszczonych ściekach.  Ta in-
nowacyjna i chroniona polskim 
patentem technologia dzięki wy-
korzystaniu podciśnienia w stru-
mieniu ścieków w znaczący spo-
sób wspomaga niwelowanie nie-
pożądanych związków azotu.

Od 2010 r. czyli od dnia uru-

chomienia OŚ „WARTA” S.A. 
spełnia wszystkie rygorystyczne 
normy europejskie w zakresie ja-
kości oczyszczonych ścieków, 
w dużej mierze dzięki technologii 
Biogradex. Jak podkreślają przed-
stawiciele firmy, trafność tego wy-
boru potwierdza ogromne zainte-
resowanie tym rozwiązaniem in-
stytucji z całego świata. Dowodem 
na to są liczne delegacje i wizyta-
cje potencjalnych nabywców tej 
technologii.

Drugą w kolejności inwestycją, 
realizowaną w ramach tego pro-
jektu była wymiana kabli energe-
tycznych łączących Centralną 
Oczyszczalnię Ścieków z Central-
ną Przepompownią Ścieków przy 
ulicy Żabiej. Operacja ta miała na 
celu zapewnienie stabilności zasi-
lania i co się z tym wiąże poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego 
obiektów i instalacji. Przy okazji 
realizowania prac ziemnych zwią-
zanych z wymianą kabli, równole-
gle położony został przewód świat-
łowodowy w celu umożliwienia 
przesyłu danych w nowoczesnych 
formatach oraz sterowania prze-
pompownią z tego miejsca.

Trzecim zadaniem była moder-
nizacja części mechanicznej 
oczyszczalni, na którą składały się 
piaskownik z budynkiem krat 
i odtłuszczacz.

Czwartym i ostatnim zadaniem 
- najtrudniejszym, najbardziej 
czasochłonnym i najkosztowniej-
szym - była modernizacja Central-
nej Przepompowni Ścieków przy 
ulicy Żabiej. Koszt przebudowy 
przekroczył 36 mln zł. Same prace 
budowlane zajęły 2 lata. Zakres 
prac obejmował wymianę starych 
awaryjnych i energochłonnych 
pomp, których produkcja datowa-
na była na lata sześćdziesiąte. 
Wybudowany został zupełnie no-
wy budynek energetyczny posa-
dowiony w sposób uniemożliwia-
jący zalanie urządzeń energetycz-
nych w przypadku stanu powo-
dziowego, wyposażony w najno-
wocześniejsze rozdzielnie i syste-

my pozwalające na zdalne stero-
wanie dzięki łączności światłowo-
dowej realizowanej wspomnianym 
wcześniej przewodem. Wszystkie 
pozostałe obiekty, czyli przepom-
pownia A i B zostały również cał-
kowicie zmodernizowane zarówno 
pod względem budowlanym jak 
i technologicznym.

Obie modernizacje trwały prak-
tycznie przez ostatnią dekadę. Ich 
koszt to ponad 130 mln. zł z czego 
ponad 52 mln pochodziło z Unii 
Europejskiej.

Przy tej okazji przypominamy, 
że obecnie realizowany jest kolejny 
etap związany z projektem moder-
nizacji Oczyszczalni Ścieków Dź-
bowie oraz budowana jest farma 
fotowoltaiczna mająca praktycznie 
uniezależnić Oczyszczalnię od ze-
wnętrznych źródeł energii.

Oczyszczalnia Ścieków „WAR-
TA” S.A. eksploatuje obecnie dwie 
oczyszczalnie, które obsługują 
około 250 tys. mieszkańców Czę-
stochowy i trzech gmin – Konopi-
ska, Rędziny i Mykanów – a także 
kilkaset różnej wielkości zakładów 
przemysłowych. Obie oczyszczal-
nie łącznie w ciągu roku przyjmu-
ją i oczyszczają ok. 17 mln m3 
ścieków komunalnych. kg
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Kłopotliwy olej
Na całym świecie wymienia 

się w samochodach miliardy li-
trów oleju silnikowego rocznie, 
zastępując go świeżym. Co jed-
nak zrobić z tym już niepo-
trzebnym? To pytanie zadaje 
sobie wielu właściciele warszta-
tów samochodowych. Wylać by-
le gdzie, utylizować, a może 
spalić? Niestety biorąc pod 
uwagę nasze środowisko, żadne 
z tych rozwiązań nie jest dobre.

W trosce o środowisko procedu-
rę wymiany oleju silnikowego naj-
lepiej zlecić wyspecjalizowanemu 
warsztatowi. Są one wyposażone 
są w urządzenia do bezpiecznego 
spuszczania oleju z silnika oraz 
przygotowane do przechowywania 
niebezpiecznej substancji. Warto 
wybrać sprawdzony zakład - da 
nam to pewność, że olej nie trafi do 
rowu znajdującego się tuż za nim.

Oczywiście, olej da się wymienić 
samodzielnie. Tylko musimy się li-
czyć z tym, że później staniemy 
przed nie lada wyzwaniem – co 
z nim zrobić? Niektórzy kierowcy 
tkwią w przekonaniu, że skoro ro-
pa naftowa jest substancją natu-
ralną, to jej związki nie stanowią 
zagrożenia dla przyrody. Nic bar-
dziej mylnego! Zużyty olej to sub-
stancja bardzo szkodliwa. Mimo to 
wciąż zdarza się, że jest on wyle-
wany jest wprost na grunt, a to 
w praktyce oznacza katastrofalne 
konsekwencje dla naszego środo-
wiska. Stwarza to bowiem bezpo-

średnie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi i zwierząt. Wylany zu-
żyty olej skaża glebę, a co za tym 
idzie - przenika do wód grunto-
wych i przez wody podskórne oraz 
cieki wodne trafia do zbiorników 
wodnych czy rzek. 

Ekolodzy alarmują, że wystar-
czy litr starego oleju, by milion li-
trów wody pitnej uczynić niezdat-
nym do użytku. Przepracowany 
olej pod żadnym pozorem nie mo-
że zostać również spalony. Ilość 
szkodliwych substancji wydziela-
nych podczas spalania oleju może 
okazać się bardzo groźna dla zdro-
wia, a nawet śmiertelna. Palony 
olej samochodowy emituje do at-
mosfery niebezpieczne związki 
cynku, manganu, ołowiu, fosforu 
oraz siarki. Co zatem z nim zrobić? 

Problem starego, przepracowa-
nego oleju reguluje i rozwiązuje 
jedna z ustaw w polskim prawie. 
Według przepisu posiadacz zuży-
tego oleju, jeżeli nie jest w stanie 
we własnym zakresie „unieszkod-
liwić” go, zobowiązany jest przeka-
zać taki odpad podmiotowi gwa-
rantującemu jego neutralizację 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
Tu z pomocą powinny przyjść sta-
cje obsługi pojazdów, stacje paliw, 
a nawet sklepy mające w swojej 
ofercie olej samochodowy. Później 
zużyty olej – w idealnych przypad-
kach, w które chcemy wierzyć – 
wraca do rafinerii, gdzie się go 
przetwarza i na nowo przerabia na 
środki do smarowania. kg

Lider Trading jest producentem autobusów marki Solbus. Fir-
ma specjalizuje się w produkcji ekonomicznych i ekologicznych 
autobusów gazowych, w tym modeli napędzanych skroplonym ga-
zem ziemnym – LNG. Gama produkowanych pojazdów obejmuje 
również autobusy z napędem elektrycznym oferowane we współ-
pracy z eBusGmbH. Autobusy marki Solbus są produkowane 
z wykorzystaniem podzespołów czołowych producentów takich 
jak: Cummins, ZF, Voith, Websto oraz spełniają rygorystyczne 
normy bezpieczeństwa i ekologiczne (Euro 6). Cały proces produk-
cji autobusów ma miejsce w Solcu Kujawskim.
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Wakacyjne oblicze I LO  
im. Juliusza Słowackiego

„Słowacki” na XXI sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży 

 Mickiewicz  
- Słowackiemu
Stowarzyszenie Absolwentów  

i Przyjaciół I LO w Częstochowie 
„Z tradycją w XXI wieku”

oraz
Społeczność I LO im. Juliusza Słowackiego

w Częstochowie

serdecznie zapraszają
do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

22 czerwca 2015 r.
godz. 18.00

na charytatywny koncert ponad podziałami
„MICKIEWICZ – SŁOWACKIEMU”

Słowacki 
tylko przy al. 
Kościuszki 8!

I LO IM. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO  

ZOSTAJE  
PRZY KOŚCIUSZKI 8! 
Samorząd Uczniowski chciałby 

podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji „Razem dla 
Słowaka” - uczniom, nauczycie-
lom, rodzicom, absolwentom, 
radnym, parlamentarzystom, 
mediom, które pomogły nam, 
nagłośniły całą sytuację oraz każ-
demu komu los naszej szkoły nie 
był obojętny. To dzięki Waszemu 
wsparciu osiągnęliśmy nasz cel i 
Słowacki będzie już zawsze przy 
Kościuszki 8! Szczególne podzię-
kowania kierujemy do Pani Dy-
rektor Agnieszki Henel za to, że 
poruszyła niebo i ziemię, by Sło-
wacki pozostał w swojej dotych-
czasowej siedzibie.

Pokazaliśmy, że Słowak to jed-
na wielka rodzina zawsze trzy-
mająca się razem. 

Zapraszamy wszystkich gimna-
zjalistów, logujcie się do naszej 
wyjątkowej szkoły! 

 I TY ZOSTAŃ SŁOWAKIEM 
Samorząd Uczniowski

Choć to jeszcze nie wakacje, 
cały czas trwają zajęcia lekcyjne, 
to uczniowie naszej szkoły zdąży-
li zasmakować nieco upragnio-
nych chwil wolności. Pod koniec 
maja odbyła się wycieczka objaz-
dowa po Szwajcarii, Francji aż do 
Hiszpanii. 

Każda podróż niesie ze sobą 
określone wspomnienia, marze-
nia, ulubione chwile, sporą dawkę 
wiedzy, wzbogacony bagaż do-
świadczeń, pamiątki. Nam udało 
się zyskać to wszystko- część ulo-
kowaną w walizce, a drugą część 
na zawsze - w pamięci i w sercu. 
Przygodę rozpoczęliśmy od zaska-
kującej Szwajcarii - kraju nowo-
czesności i cennych zabytków. Za-
poznaliśmy się wieloma ciekawy-
mi obiektami - jak np. z Bazyliką 
Najświętszej Marii Panny, odwie-
dziliśmy też kościół kalwiński. Nie 
zabrakło również oryginalnego 
elementu kraju Europy Zachod-
niej, jakim okazał się genewski ze-
gar kwiatowy, bowiem spacero-
waliśmy po Genewie.  Zmęczeni 
po długiej, autokarowej nocy 
dumnie kroczyliśmy głodni no-
wych widoków. Udało się wykrze-
sać, wbrew pozorom, sporą daw-
kę energii i nacieszyć oczy wido-
kiem Jeziora Genewskiego z per-
spektywy statku. Wizytę w Szwaj-
carii zwieńczyło Muzeum Patka - 
Polaka, którego przysłużył się dla 
rozwoju Szwajcarii. Mieliśmy szan-
sę obejrzeć zbiory zegarków w 
przeróżnych kombinacjach. Roz-
marzeni i zaskoczeni udaliśmy się 
dalej, tym razem celem stała się 
Francja.  Skorzystaliśmy z okazji i 
osobiście dotknęliśmy oryginalnie 
zachowanej drogi rzymskiej, dzięki 
czemu to, co w teorii na lekcjach 
historii, ziściło się w Galii.  

Costa Brava. Z czym się koja-
rzy? Słońce, plaża, wywołujące 
podziw obiekty warte zobacze-
nia, szaleństwo, bryza morska i 
momenty, kiedy chciałoby się 
krzyczeć Carpe diem! Doświad-
czyliśmy tego wszystkiego i to jest 
prawdziwą receptą na udany ur-
lop. Ma naszym szlaku znalazły 
się: młodzieżowa stolica zabawy - 
Lloret de Mar, Tossa de Mar  z 
wspaniałymi murami obronnymi 
z XII wieku, Barcelona i  Sagrada 
Familia - przypominającą ludzki 
organizm zaprojektowana przez 
Antoniego Gaudiego, stadion F.C. 
Barcelona. Nie zaniedbaliśmy w 
drodze powrotnej zawitania u 
Salvadora Dali. Kontrowersyjny 
artysta socrealizmu wywołał za-
mierzony efekt. Francja powróci-
ła wraz z odwiedzeniem przez nas 
Carcasonne. Ukochaną wycieczkę 
zwieńczyło Księstwo Monaco. Uj-
rzeliśmy Katedrę św. Mikołaja, 
Saint-Martin z Muzeum Oceano-
graficznym im. J.Y. Cousteau. Na-
sza podróż dobiegła końca. Spę-
dzając czas ze sobą w otoczeniu 
baśniowych widoczków uświado-
miliśmy sobie, że trzeba cieszyć 
się chwilą, korzystać maksymal-
nie i nie poddawać się, bo po nie-
malże całym roku trudów i nauki 
zapewniliśmy sobie prawdziwą 
Arkadię. Mam nadzieję, że to do-
piero początek świetnych wyjaz-
dów - tylko jeden element ogrom-
nej układanki zwanej życiem.

Lena Mirowska, II A

Tegoroczny temat, który to-
warzyszył obradom Sejmu  to 
„Miejsca młodych – jakiej prze-
strzeni publicznej potrzebuje 
młodzież”

1 czerwca 2015 r. w gmachu 
Sejmu w Warszawie odbyło się 
posiedzenie XXI sesji Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży. W tym roku mło-

dzi posłowie dyskutowali o prze-
strzeni publicznej dla młodzież. 

W takiej inicjatywie nie mo-
gło zabraknąć uczniów I LO, to 
właśnie Aleksandra Cierniak i 
Wiktoria Mrowiec z kl. I a znala-
zły się w gronie młodych po-
słów. Dziewczyny przygotowały 
projekt  „Młodzi w Częstocho-
wie tworzą przyszłość sobie”, który zachęcał młodzież często-

chowską do działań. 

W WIERSZU I PIOSENCE... 

  O propagowaniu  języka 
niemieckiegoKolejne zmagania uczestników 
II Regionalnego Konkursu języka 
niemieckiego Deutsch in Liedern 
& Dichtung dobiegły końca! Dnia 
10.06.2015 roku utalentowani 
uczniowie z różnych gimnazjów 
przybyli do I LO im. Juliusza Sło-
wackiego w Częstochowie, by za-
prezentować się jak najlepiej i 
zdobyć wymarzone nagrody. 
Konkurs odbywał się na dwóch 
kategoriach - jury zdecydowało o 
wyłonieniu wygranych w katego-
rii piosenki i wiersza. 

Uroczyste powitanie wszyst-
kich zgromadzonych i przedsta-
wienie prowadzących - Klaudii i 
Bartosza dały początek emocjo-
nującemu współzawodnictwu. 
Każdy występ budził emocje: 
wzruszał, wywoływał nostalgię, 
zmuszał do zastanowienia, cieszył 
i zabierał w krainę niekończącej 
się melodii i rytmu…Uczniowie 
zaskakiwali oryginalnością. Pre-
zentujący się wykorzystywali re-
kwizyty, by idealnie odtworzyć in-
tencję artysty, śpiewali przy 
akompaniamencie gitary lub po-
kusili się o występ zespołowy. 

Nadszedł czas ogłoszenia wyni-
ków, lecz poprzedzony słodkim 
poczęstunkiem. Gimnazjaliści 
bardzo chętnie sięgnęli po przy-

gotowane wcześniej łakocie, by 
osłodzić czas oczekiwana na wer-
dykt. Jak dowiedziałam się z prze-
prowadzonych po konkursie wy-
wiadów wszyscy byli  usatysfak-
cjonowani całym przebiegiem 
wydarzenia i z niecierpliwością 
oczekują następnych edycji. 
Uczennica z gimnazjum we Wrę-
czycy Wielkiej stwierdziła, że po-
doba jej się pomysł propagowa-
nia idei języka niemieckiego w ta-
kich konkursach. Wszyscy wyra-
żali aprobatę i potwierdzali świet-
ną organizację imprezy. Jeden z 
nauczycieli towarzyszący ucz-
niom na scenie zwrócił uwagę na 
uprzejmość jury, dzięki czemu 
presja wśród kandydatów powoli 
mijała. Dodatkowo podziw wśród 
gości wzbudziła…sala widowisko-
wa I LO im. Juliusza Słowackiego, 
ponieważ idealnie wykreowała 
niezapomniany nastrój. Chwila 
napięcia…i wyniki były znane. 
Atrakcyjnymi nagrodami okazały 
się m.in. słowniki niemiecko-pol-
skie, czy też vouchery do kawiar-
ni, restauracji, OKF-u, a nawet 
stajni Biały Borek. Konkurs po-
nownie uświadomił, jak istotne 
jest pielęgnowanie znajomości ję-
zyków obcych wśród młodzieży.

Lena Mirowska, II A
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 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych to szkoła, 
która nie tylko uczy,  ale i wychowuje  młodzież w du-
chu patriotycznym. Uczniowie, nauczyciele i dyrektor 
szkoły – Jacek Grzegorzewski – biorą czynny udział  
w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
W szkole działa Międzyszkolny Klub Historyczny im. 

Armii Krajowej  pod opieką prof. Teresy Michałowskiej, 
w ramach którego uczniowie kl.  II b T.S. – Kamil Kap-
kowski,  Adam Kierzkowski,  Daniel  Bąk, Mateusz  Skę-
piec, Piotr Dobosz, Bartłomiej Lech, Dominik Nabiałek, 
Sebastian Marczak, Patryk Szota, Dawid Kuzior, Patryk 
Stawiarski,  Łukasz  Małolepszy-uczestniczą  w  poczcie 
sztandarowym  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii 
Krajowej  i Związku Więżniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego.

8 czerwca reprezentowali oni szkołę podczas uroczy-
stości  poświęconej  Orlętom  Lwowskim,  połączonej 
z wręczeniem medalu Towarzystwu Miłośników Lwowa 
i  Kresów  Południowo-Wschodnich,  zaś  24  maja,  pod 
opieką  prof.  Doroty  Kawki,  uczestniczyli  w  uroczystoś-
ciach w Złotym Potoku  w rocznicę  Akcji „Burza”, prze-
prowadzonej przez Armię Krajową. Złożono kwiaty, min. 
pod pomnikiem Jerzego Kurpińskiego- „Ponurego”. 
Młodzież  naszej  szkoły,  wraz  z  dyrektorem  Jackiem 

Grzegorzewskim, nauczycielkami – prof. Ewą Bekus- Ko-
tynią, Małgorzatą Wolną uczciła 10 maja Sybiraków i oca-
lonych z katorgi  na Syberii i w Kazachstanie, uczestnicząc 
w  26  Pielgrzymce  Sybiraków  na  Jasną  Górę,  w  której 
wzięły udział także rodziny żołnierzy spod Monte Casino.
8 maja szkoła uczestniczyła w uroczystościach na Placu 

Pamięci  Narodowej,  upamiętniających    zakończenie  II 
wojny światowej.

Zespół  Szkół  Samochodowo-Budowlanych  to  szkoła, 
której uczniowie wraz z nauczycielami  angażują w różne  
programy i projekty o zasięgu ogólnopolskim. 
28 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się uroczyste 

podsumowaniem V edycji Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego  GIODO  „Twoje  dane  –  twoja  sprawa. 
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edu-
kacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program 
realizowany jest od 2009 roku pod honorowym patro-
natem Ministra Edukacji Narodowej  i Rzecznika Praw 

Dziecka,  którzy od  lat wspierają działania edukacyjne 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Tegoroczne seminarium było okazją do dyskusji na te-
mat edukacji o ochronie danych osobowych w polskich 
szkołach. W części oficjalnej spotkania odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom organizowanych przez GIODO 
konkursów – konkursu na infografikę na temat ochrony 
danych osobowych i prawa do prywatności oraz kon-
kursu dla placówek oświatowych na najciekawsze ini-
cjatywy edukacyjne mające na celu upowszechnienie 
wśród uczniów i nauczycieli wiedzy w tym zakresie. 
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Często-

chowie otrzymał już trzeci  raz wyróżnienie od pani Mi-
nister,  co  jest  bardzo  dużym osiągnięciem dla  szkoły. 
Łącznie w programie uczestniczy 230 szkół z całej Pol-
ski. Koordynator programu GIODO Magdalena Celeban 
znalazła się w gronie nagrodzonych  pięciu osób z całej 
Polski.

Pod koniec maja Narodowa Agencja programu „Era-
smus+” ogłosiła wyniki konkursu 2015 VET KA1. Po raz 
kolejny nasza szkoła wysłała na konkurs wniosek o do-
finansowanie na wyjazd dla uczniów na praktyki zawo-
dowe do Niemiec i możemy z dumą ogłosić, że projekt 
został zakwalifikowany do realizacji  i oceniony bardzo 
wysoko. Nasz projekt uzyskał  98 punktów na 100 moż-
liwych i otrzymamy ponad 71 tysięcy euro na jego rea-
lizację. Warto dodać,  że do  konkursu przystąpiło 733 
szkół a  selekcję pozytywnie przeszło 252. Rywalizacja 
jest coraz silniejsza więc tym większa satysfakcja z osiąg-
niętego sukcesu.
Tegoroczny projekt nazywa się „Stawiam na kształce-

nie zawodowe” i, jak w poprzednich edycjach, zakłada 
wyjazd  dwóch  grup  uczniów  techników,  po  18  osób 
każda.
O udział w projekcie będą mogli ubiegać się ucznio-

wie obecnych klas pierwszych, 
 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ucznio-

wie dostaną również kieszonkowe na własne wydatki. 
Koordynatorem  projektu jest  prof. Marzena Śledż. 

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Samochodowo-Budowla-
nych biorą  z powodzeniem udział w  licznych  konkur-
sach, nie tylko zawodowych, ale i humanistycznych. 

8 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się kon-
ferencja naukowa ,,Częstochowianie w czasie II wojny 
światowej”, która stanowiła element miejskich obcho-
dów  70.  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej. 
W  czasie  konferencji  rozstrzygnięto  konkurs:  „Opo-
wiem Ci o Częstochowie”. Mamy powód do dumy, gdyż 
II miejsce w tym konkursie zajął uczeń naszej szkoły Ma-
teusz Mielczarek z klasy III TS/TM. Przygotował on pra-
cę poświęconą Józefowi Gaczkowskiemu – pierwszemu 
komendantowi Polskiego Związku Wolności, konspira-
cyjnej organizacji, działającej w czasie II wojny świato-
wej  w  Częstochowie.  Opiekę merytoryczną  nad  ucz-
niem sprawowała mgr Dorota Kawka.

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych był organi-
zatorem  II  Powiatowego  Konkursu  Motoryzacyjnego- 
„Mobilna Komunikacja”  dla  gimnazjalistów,  którzy mu-
sieli się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowe-
go, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,   mu-
sieli  odbyć  slalom  między  tyczkami  w  alkogoglach  na 
oczach. W konkursie wzięło udział kilkanaście gimnazjów 
z Częstochowy i okolic.

Zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów przybyłych na 
konkurs, powitał dyrektor szkoły Jacek Grzegorzewski.  Po-
licję reprezentował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Policji  w  Częstochowie  Stanisław  Kubacki,    Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie  reprezento-
wali wicedyrektor Robert Lipke i Sabina Matera.

Zadania  konkursowe  z  pierwszej  pomocy medycznej 
przygotował i przeprowadził Krzysztof Zbrojkiewicz, wice-
prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Przerwy między konkurencjami umilał szkol-
ny zespół muzyczny pod kierunkiem ucznia Pawła Kuleja. 
Koordynatorem konkursu był prof. Dariusz Zalas. Pierw-
sze  miejsce  zajęli  uczniowie  z  Gimnazjum  z  Węglo-
wic, drugie miejsce- uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Czę-
stochowie, trzecie -uczniowie Gimnazjum nr 13 w Często-
chowie.  Zwycięzcom pogratulował  i  zaprosił  do  udziału 
w kolejnych edycjach dyrektor Jacek Grzegorzewski.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

 

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

BUDOWNICTWO

KARNISZE

OKNA – DRZWI

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI  
LOMBARD 

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

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

WAGI

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE
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n ANGIELSKI – lekcje dla firm i osób 
prywatnych, konwersacje, korepetycje, 
przygotowanie do egzaminów, język 
biznesu. Lektor szkoły wyższej, 19 lat 
pracy,  
35 zł/godz. Tel. 508 569 307

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 telewizor PHILIPS-

36PW9765, 36 cali, płaski kineskop 
16:9, dźwięk dolby digital. Stan bardzo 
dobry. Cena 300 zł. Tel. 602 65 65 86

n SPRZEDAM 5 telefonów SE, NOKIA, 
MDA. Uszkodzone – 50 PLN/szt. 
Tylko dzwonić. Tel. 880 584 233

— HOBBY —
n SPRZEDAM znaczki, 260 szt., Całość 

75 PLN lub po 0,30 PLN. 
Tel. 880 584 233

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

— INSTRUMENTY MUZYCZNE —
n SPRZEDAM fortepian marki „Seiler”. 

Tel. 34 362 94 27
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pilarkę DMPA 40 
(krajzegę), szlifierkę stołową (mało 
używaną), wiertarkę elektryczną, 
wiertła i inne narzędzia. 
Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM pompę Grudziądz 
z gwarancją. Tel. 669 245 082

n SPRZEDAM zbiorniki 2 x 1000l na 
olej opałowy do instalacji grzewczej. 
Tel. 508 703 286

n SPRZEDAM piec dwufunkcyjny 24 
kW na olej opałowy „Torus”. Palnik 
„Giersch”. Stan idealny. 
Tel. 508 703 286

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, filtry. 
Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl 
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM meble kuchenne 
wisząco-stojące + blat + zlew. Cena 
750 zł. Tel. 601 649 924

n SPRZEDAM serwetki szydełkowe 
białe, średnica ok. 30 cm. Cena od 20 
z (nowe). Firanka – zazdrostka (165 x 
46 cm) – 70 zł. Tel. 506 695 677

n SPRZEDAM 2 fotele lotnicze brązowe 
– cena 120 zł. Wózek dziecięcy 
niebiesko-biały głęboki. Stan dobry. 
Rower górski, kolor czerwony, koła 
24”, damka do 14 lat. Cena 150 zł. 
Tel. 881 492 708

n REGAŁY SKLEPOWE 2,20 x 1,0 x 
0,5 m z płyty 0,18 m. Stan bdb. 10 zł/
szt. Tel. 603 350 752

n SPRZEDAM aparaty foto 
automatyczne bardzo tanio. Lustro 
kryształowe „retro” szlifowane, 
szerokie, rzeźbiona złota rama 150 x 
80 cm cena do uzgodnienia. 
Tel.  34  324  30  37 

n SPRZEDAM za okazyjną cenę nowe 
meble: komoda, stolik TV, ława. 
Tel. 604 356 728

ZDROWIE

n SPRZEDAM nowe pończochy 
uciskowe na żylaki. Ucisk 2O. 
Oryginalne, czeskie – rozmiar do 176 
cm. Cena 100 zł. Tel. 660 811 531

RÓŻNE

n SPRZEDAM walce do węzy 
pszczelarskiej. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 505 364 517

PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE

n PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE  
budę po psie. Tel. 504 563 612

USŁUGI

n MALOWANIE elewacji, dachy, 
naprawy, uszczelnianie - 
kompleksowo. Tel. 505 736 977

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, 
wszystkie pokrycia, montaż i wyrób 
obróbek oraz drobne naprawy. 
Tel. 794 540 326

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 887 627 682

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

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

n CYKLINOWANIE, układanie 
parkietów, paneli, renowacja 
elementów drewnianych –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 USŁUGI 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, 531 24 34 54

PRACA

— DAM PRACĘ —

ZATRUDNIĘ
Recepcjonistę/recepcjonistkę  
ze znajomością języka angielskiego 

od już.  
Kontakt: wenecki@poczta.fm  

tel. 34 324 28 07

n ZATRUDNIĘ diagnostę samochodowego. 
Tel. 512 114 125

n DAM PRACĘ! Przyjmę do pracy kobietę 
w wieku do 30 lat. Praca w pizzerii. 
Wymagania: dyspozycyjność, książeczka 
Sanepidu Tel. 516 696 850 po 1400

— SZUKAM PRACY —
n KRZYSZTOF EDZIKOWSKI mgr inż. 

na rencie wojskowej. Sprawny, 
poszukuje pracy umysłowej, ochrona 
osobowa, inne. Wzrost 193 cm. 
Tel. 501 257 139

n STUDENTKA V roku prawa 
administracji szuka pracy.  
Tel. 784 957 911

n Podejmę pracę. Znam język niemiecki 
(perfekcyjnie), prawo jazdy – wszystkie 
kategorie. Wiek 59 lat. Praca wyłącznie na 
małym pojeździe. Tel. 733 275 482

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

MATRYMONIALNE
n JESTEM KAWALEREM lat 52. 

Wykształcenie średnie. Na rencie. 
Handluję owocami. Mam ładne 
mieszkanie dwupokojowe. Chciałbym 
pozna panią i zamieszkać u mnie. 
Tel. 79 137 63 10 

n WDOWIEC – dawniejszy pracownik 
administracji państwowej na 
emeryturze. Chcę poznać panią 
i zamieszkać u mnie. 
Tel. 79 137 63 10 

n Kawaler lat 48, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
ciemny blondyn – pozna panią – wiek 
do 50 lat, stan cywilny pani nieistotny. 
Pani może posiadać dzieci. Cel 
matrymonialny. Tel. 660 006 217 

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)

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY. 
Chwilówki do 1000 zł, kredyty 
gotówkowe i konsolidacyjne oraz 
Pożyczki Ekspresowe. Pośrednictwo 
finansowe Kredyty - Chwilówki. Al. 
NMP 43 Cz-wa. Tel.  664 954 930

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

NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ —

n SKUP NIERUCHOMOŚCI za 
gotówkę. Również zadłużonych 
Tel. 609 186 309
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie 
własnościowe po generalnym 
remoncie o pow. 51 m2, VII piętro. 
Lokalizacja: osiedle 1000-lecia 
(początek promenady Niemena). 
Tel. 731 504 210

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę R.O.D. ogrody 
Sabinów, pow. 400 m2. Cena 3000 zł. 
Numer działki 71. Działka ogrodzona, 
z budką metalową 3x3 m. Druga 
brama od ul. Gronowej. 
Tel.: 505 364 517

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  37 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ M-2 koło OBI, II piętro. 

Umeblowane. Tel. 889 688 039
n WYNAJMĘ garaż murowany. Ścisłe 

centrum, ul. Piłsudskiego.  
Tel.  508  703  286

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 części do fiata 126p – 
silnik, skrzynię biegów itp. 
Tel. 669 245 082

n SPRZEDAM Ford Escort rok 
produkcji 1987, 1299 cm3, benzyna. 
Bezwypadkowy, garażowany, czarny, 
3-drzwiowy. Cena do uzgodnienia  
Tel. 728 240 783

NAUKA

n KOREPETYCJE – studentka V roku 
prawa udzieli korepetycji z historii. 
Tel. 784 957 911

Finan pożyczki zatrudni 
DORADCĘ FINANSOWEGO

dla Częstochowy, Kłobucka, Lublińca  i okolic. Bardzo dobre 
warunki, wysokie prowizje, tablet, telefon. 
Informacje: 518016635

ZATRUDNIMY
pracownika na stanowisko organizator produkcji w zakładzie metalurgicznym.

Wymagana umiejętność współpracy i zarządzania zespołem.
Istnieje możliwość zakwaterowania, wynagrodzenie do uzgodnienia.

Poszukujemy również murarza pieców przemysłowych, elektromechanika, 
frezera (emeryt lub rencista) i pracownika fizycznego.
Wszystkie zgłoszenia proszę kierować pod adres e-mail: 

rekrutacja@odlewnia.biz.pl
lub pod numer telefonu 34/317 17 00 w godz. 8.00 - 14.00.



Grand Prix Częstochowy  
w koszykówce ulicznej

W sobotę, 13 czerwca na 
placu Biegańskiego odbędzie 
się Grand Prix Częstochowy w 
koszykówce 3x3 w ramach 
Międzynarodowych Otwar-
tych Mistrzostw Polski.

Czerwcowy turniej rozegrany 
zostanie w kategorii open męż-
czyzn i kategorii towarzyszącej 
40+ bez podziału na kobiety i 
mężczyzn, dla której dopuszcza 
się również zespoły mieszane.

W rozgrywkach mogą wziąć 
udział wszyscy chętni urodzeni 
w roku 2000 i starsi (drużyny 
klubowe, szkolne, instytucjonal-

ne lub swobodnie stowarzyszo-
ne) po dopełnieniu wszelkich for-
malności.

Turniej ma formę otwartą dla 
wszystkich zespołów z terenu 
naszego kraju oraz zagranicy, 
które spełniają wymagania regu-
laminowe. Dla zwycięzców w ka-
tegorii open przewidziano nagro-
dy finansowe, w kategorii 40+ 
nagrody rzeczowe.

Organizatorzy przygotowali 
także szereg atrakcji dla kibi-
ców, m.in. pokazowy trening, 
konkursy czy liczne pokazy. 
Sponsorem głównym ogólnopol-
skich rozgrywek jest Bosch. 

Sponsorem Grand Prix Często-
chowy jest Exact Systems, lider 
kontroli jakości w branży moto-
ryzacyjnej.

Koszykówka 3x3 jest odmianą 
koszykówki ulicznej (tzw. street-
ball) rozgrywanej na boiskach 
znajdujących się na asfalcie czy 
kostce brukowej. Od 2011 r. ten 
rodzaj sportu jest objęty przepi-
sami Światowej Federacji Koszy-
kówki FIBA. Rozgrywane są ofi-
cjalne mistrzostw świata, mi-
strzostwa Europy oraz mistrzo-
stwa Polski. 

Początek turnieju o godz. 10.
KR
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Słaby występ częstochowskich 
żużlowców w półfinale Brązowego Kasku
W środę, 10 czerwca w Opo-

lu rozegrano półfinał Brązowe-
go Kasku. Młodzieżowcy Sto-
warzyszenia CKM Włókniarz 
nie zaliczą tych zawodów do 
udanych.

Oskar Polis wywalczył w sumie 
8 punktów i został sklasyfikowa-
ny na dziewiątej pozycji. Oznacza 
to, że podczas finałowej batalii 
będzie pełnił wyłącznie rolę za-
wodnika rezerwowego. Z kolei 
Przemysław Portas zdobył zale-
dwie trzy „oczka” i uplasował się 
dopiero na trzynastym miejscu.

KR
Wyniki:

1. Damian Dróżdż (Betard 

Sparta Wrocław)  - 14 
(3,2,3,3,3)

2. Maksym Drabik (Betard 
Sparta Wrocław)  - 13

3. Robert Chmiel (ŻKS ROW 
Rybnik)  - 12

4. Krystian Rempała (PGE Stal 
Rzeszów)  - 12 

5. Patryk Rolnicki (Unia 
Tarnów) -  11

6. Kamil Wieczorek (ŻKS ROW 
Rybnik)  - 10

7. Arkadiusz Potoniec (SPAR 
Falubaz Zielona Góra)  - 9

8. Kacper Woryna (ŻKS ROW 
Rybnik)  - 9

9. Oskar Polis (Włókniarz 
Częstochowa)  - 8 
- rezerwowy w finale

10. Sebastian Niedźwiedź (Orzeł 
Łódź)  - 5

11. Mateusz Burzyński (SPAR 
Falubaz Zielona Góra)  - 5

12. Aureliusz Bieliński 
(Wybrzeże Gdańsk) - 3

13. Przemysław Portas 
(Włókniarz Częstochowa) - 3

14. Oskar Bober (KMŻ Motor 
Lublin)  - 3

15. Dominik Kossakowski 
(Wybrzeże Gdańsk) - 2

16. Dawid Matura (KSM 
Krosno)  - 1

17. Michał Nowiński (KMŻ 
Motor Lublin) - 0

18. Eryk Budzyń (Unia Tarnów)   
 – NS

GRYF to 6-letni, duży psiak. Jest radosny, 
przyjazny, 
przyjacielski, miły 
i bezproblemowy 
pies. Nie dominuje 
wśród innych psów 
i jest spokojny 
podczas zabiegów 
weterynaryjnych. 
Uwielbia spacery  
i cieszy się na widok 
opiekunów. 

LADY to mała 6-letnia 
sunia.  
Jest spokojna, 
opanowana, grzeczna, 
sympatyczna, 
przyjazna 
i przyjacielska. 
W stosunku do innych 
psów obojętna. 
Na spacerze idzie 
spokojnie, nie ciągnie. 
W schronisku od 20 
marca 2014 r. 

DYZIO jest psem opanowanym, grzecznym i łagodnym. Jest wesoły, 
przyjaźnie nastawiony do ludzi oraz zwierząt. Kontakt z człowiekiem 
sprawia mu mnóstwo radości. Uwielbia spacery. Ma jedno uszko 
oklapnięte, które dodaje mu urody i piękne brązowe oczka. Dyzio jest 
jednym z psów, które najdłużej mieszkają w schronisku. Czeka już tak 
długo, od listopada 2006 roku.

Nowy nabytek 
AZS-u z Banimexu 

Będzin
Częstochowski AZS kompletuje skład na 

sezon 2015/2016 PlusLigi. Do drużyny do-
łączył dołączył Tomasz Kowalski, były 
siatkarz MKS-u Banimex Będzin.

Kowalski jest wychowankiem Gwardii 
Wrocław. Później uczył się gry w siatkówkę w 
SMS PZPS Spała, aby następnie zostać gra-
czem Asseco Resovii Rzeszów. Z tej drużyny 
odszedł do pierwszoligowego KPS Siedlce, a 
później reprezentował beniaminek PlusLigi z 
Będzina.

Nowy rozgrywający AZS imponuje warun-
kami fizycznymi, bo mierzy 203 centymetry 
wzrostu. Atakuje piłkę na pułapie 350 cm, na-
tomiast w bloku sięga 330 cm.

Umowy z częstochowskim klubem podpisa-
li wcześniej Łukasz Polański (BBTS Bielsko-
-Biała), Bartłomiej Lipiński (SMS PZPS Spała) 
i Stanisław Wawrzyńczyk (SK Posojilnica 
Aich/Dob, Austria). KR

Raków rozpoczyna 
batalię o I ligę!

Piłkarze częstochowskiego Rakowa w najbliższą 
niedzielę, 14 czerwca rozpoczną baraże, który 
stawką jest awans do I ligi. „Czerwono-niebiescy” 
zmierzą się z Pogonią Siedlce, która na zapleczu 
ekstraklasy zajęła 15. miejsce.

Częstochowianie rzutem na taśmę zwyciężyli w ostat-
niej kolejce II ligi 2:1 z Siarką Tarnobrzeg. Bramkę na 
wagę zwycięstwa zdobył Wojciech Reiman. Raków zajął 
4. miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów i zachował 
szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Rywa-
lem Rakowa w barażach będzie zespół Pogoni Siedlce, 
który zajął 15. miejsce na zapleczu ekstraklasy. 

Od 22 maja br trenerem Pogoni jest Piotr Szczecho-
wicz. Z drużyną odniósł jak na razie jedno zwycięstwo i 
porażkę. W ostatniej kolejce siedlczanom przyznano 3 
punkty za walkower po wycofaniu się z rozgrywek Flo-
ty Świnoujście.

Biorąc pod uwagę doświadczenie Pogoni w rozgryw-
kach pierwszoligowych, częstochowianie nie będą fa-
worytem barażów. Dlatego do Siedlec pojadą dzień 
wcześniej, żeby spokojnie przygotować się do meczu.

Początek spotkania o godz. 17. Rewanż zaplanowano 
20 czerwca na stadionie przy ul. Limanowskiego.

KR

http://m.in/
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Fiatem 126p z 4 promilami

Przystanki Mała  
i Legionów przeniesione

Utrudnienia na Głównej

30-latek z gminy Poraj miał ponad 4 promile alkoholu w organizmie, ale nie przeszkodziło mu 
to w prowadzeniu samochodu. Podróż na podwójnym gazie nie skończyła się dla niego za do-
brze. Mężczyzna wjechał w ogrodzenie, a chwilę później wpadł w ręce myszkowskich stróżów 
prawa.

W środę 10 czerwca, koło go-
dziny 15.10 policjanci ruchu 
drogowego otrzymali wezwanie 
do Koziegłów na ulicę Gęzyńską. 
A wszystko dlatego, że kierujący 
fiatem 126p wjechał w ogrodze-
nie. Na szczęście nikt nie odniósł 
obrażeń. 

Jak się okazało, 30-latek był 
kompletnie pijany. Mundurowi 
obecni na miejscu zdarzenia 
zbadali jego stan trzeźwości. Wy-

nik  pokazał ponad 4 promile al-
koholu w organizmie! 

Nieodpowiedzialnemu kierow-
cy grozi utrata prawa jazdy. To 
jednak nie koniec – 30-latek od-
powie przed sądem za spowodo-
wanie kolizji drogowej i jazdę „na 
podwójnym gazie”. 

Grozi mu nawet do dwóch lat 
więzienia.

kg

W związku z pracami re-
montowymi przystanki auto-
busowe Mała i Legionów zo-
staną czasowo przeniesione.

Od piątku 12 czerwca do od-
wołania przystanek MAŁA zo-
stanie przeniesiony o ok. 50 m. 
w kierunku Alei Wojska Pol-
skiego, za drogę wjazdową do 
straży miejskiej.

W sobotę, 13 czerwca w godz. 
od 9:00 do 17:00 przystanki: po-
czątkowy i końcowy przy pętli 

LEGIONÓW zostaną przeniesio-
ne na pętlę przy ulicy Legionów 
(pętla po prawej stronie - ok. 200 
m. przed skrzyżowaniem z drogą 
dojazdową do CSF Poland; ok. 
400 m. od stałej pętli).

Obsługa pasażerów na przy-
stankach LEGIONÓW (począt-
kowym i końcowym) linii nr 11, 
35 i 36 będzie się odbywać na 
tymczasowej pętli 400 m. przed 
stałym miejscem zawracania au-
tobusów i stałymi przystankami.

kg

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie informuje, 
że od piątku, 12 czerwca do 
wtorku, 16 czerwca prowadza-
one będą prace związane z wy-
mianą przepustów pod ulicą 
Główną i ulicą Cegielnianą. Dro-

gowcy zajmą się również reno-
wacją rowów przy tym skrzyżo-
waniu. Kierowcy przejeżdżający 
przez tę okolicę muszą liczyć się 
z chwilowymi utrudnieniami. 
Ruch będzie tam prowadzony 
jednym pasem. kg



Migawki  z Targów 
   Motoryzacyjnych
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Było tłumnie…

… i emocjonująco (kumulacja w Lotto)…

… i tanecznie

Breakdance wciąż w modzie…

…należało odwiedzić każde stoisko…

…stare, a jednak jare

Można było obejrzeć samochody…

…pospacerować…

…a także wysłuchać rockowych rytmów w wykonaniu zespołu Strado

Gościem specjalnym był prezydent Częstochowy…

…młoda dama fruwała pod niebo… …a na estradzie naszych gości zabawiał znany zespół Claris

Mini-wozy dla maluchów… …strażacy cięli samochody… Zdj. kg, BM, IM…było ciekawie, wesoło i… upalnie
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