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Polacy coraz częściej pro-
szą sądy biskupie o unieważ-
nienie małżeństwa. Z tego 
też powodu – za sprawą słów 
papieża Franciszka – niektó-
rzy przedstawiciele kościoła 
rozważają totalne uproszcze-
nie procedur orzekania ich 
nieważności. Pomysł ten ma 
zarówno swoich zwolenni-
ków, jak i przeciwników. Jed-
no jest pewne – wywołuje 
ogromne kontrowersje.

– Sakramenty są 
bezpłatne. Sakramen-
ty dają nam łaskę. A 
proces małżeński do-
tyka Sakramentu 
małżeństwa. Jak bar-
dzo bym pragnął, by 
wszystkie procesy by-

ły bezpłatne – powiedział jakiś 
czas temu papież Franciszek. 
Stwierdził również, że ludzie 
zwracający się do Kościoła o oce-
nę swojej sytuacji małżeńskiej, a 
więc i ewentualne orzeczenie 
nieważności małżeństwa, powin-
ni móc liczyć na kompetencję są-
dów kościelnych, ale też, że we-
zmą one pod uwagę ich sytuację 
materialną. Jego zdaniem w każ-
dym trybunale kościelnym po-
winni być adwokaci niepobiera-
jący opłat, co zapewniłoby 
wszystkim wiernym „realny do-
stęp do wymiaru sprawiedliwo-
ści Kościoła”. Po tych słowach 
niektóre sądy zadziałały błyska-
wicznie – chociażby te w Sta-
nach Zjednoczonych – w kilku z 
nich natychmiast ogłoszono 
zniesienie opłat za postępowanie 

w sprawie małżeńskiej. Jednak 
nie wszyscy pomysł papieża 
przyjęli z takim entuzjazmem. W 
środowiskach kościelnych aż 
huczało. Podobnie zresztą jak w 
całym społeczeństwie. Tysiące 
ludzi na całym świecie zaczęło 
żywiołowo komentować wypo-
wiedź papieża, doszukując się w 
niej niesamowitej rewolucji! Jak 
na razie jednak rewolucji – przy-
najmniej w polskim kościele – 
próżno szukać...

Przy tej okazji przypominamy, 
że są przepisy prawa kanoniczne-
go, które dają osobom w trudnej 
sytuacji materialnej, możliwość 
ubiegania się o częściowe lub cał-
kowite zwolnienie z kosztów są-
dowych. Muszą oczywiście swoją 
trudną sytuację materialną wy-
kazać przed sądem. kg

W najbliższy poniedziałek, 
18 maja, wejdzie w życie no-
welizacja kodeksu karnego, 
która jest solidnym batem na 
wielu kierowców. Ci, którzy 
łamią przepisy ruchu drogo-
wego lub po pijanemu wsiada-
ją za kierownicę, muszą liczyć 
się z surowymi karami.

Przekroczyłeś prędkość o 50 
km/h? Stracisz prawko!
Nowe przepisy zakładają mię-

dzy innymi, że kierowcy, którzy 
zbyt mocno docisną pedał gazu i 
przekroczą dozwoloną prędkość o 
co najmniej 50 km/h w obszarze 
zabudowanym, stracą prawo jaz-
dy na trzy miesiące. Zostanie im 
ono odebrane przez kontrolujące-
go policjanta. Jeżeli osoba ta bę-
dzie w dalszym ciągu prowadzić 
pojazd bez prawa jazdy, 3 mie-
sięczny okres na jaki zatrzymane 
zostało prawo jazdy, będzie prze-
dłużony do 6 miesięcy. W przy-
padku ponownego prowadzenia 
pojazdu w przedłużonym okresie, 
wydana zostanie decyzja o cofnię-
ciu uprawnień do kierowania po-
jazdem. Po tym kierowca będzie 
musiał ponownie zdać egzamin.

W wyniku zmian w przepisach 
prawo jazdy na trzy miesiące zo-
stanie zatrzymane również kie-
rowcy przewożącemu większą 
liczbę osób, niż dopuszcza to 
wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Spowodowałeś wypadek po 
pijanemu? Zapłacisz!

Surowe kary czekają kierow-
ców pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. Na takie 
osoby mogą zostać nałożone 
przede wszystkim dotkliwe kary 
finansowe. Nowe przepisy prze-
widują, że kierowca przyłapany 
na jeździe przy zawartości alko-
holu we krwi większej niż 0,5 
prom. - oprócz kary więzienia - 
będzie musiał zapłacić na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej co najmniej 5 tys. zł. W 
przypadku recydywistów kwota 
wzrośnie do co najmniej 10 tys. 

zł. Co ważne, sądy będą miały 
obowiązek wymierzania tych 
kar, bez łagodniejszych „warian-
tów”. Poza tym wydłużono 
okres, na jaki orzekany jest śro-
dek karny w postaci zakazu pro-
wadzenia pojazdów, z 10 do 15 
lat, przy czym minimalny okres, 
na jaki zakaz ten będzie orzeka-
ny określono na poziomie 3 lat.

To jednak nie koniec. Pijani 
kierowcy przestaną być też ano-
nimowi. Sądy będą mogły poda-
wać wyroki w sprawach pijanych 

kierowców do publicznej wiado-
mości, poprzez ogłoszenie w Biu-
letynach Informacji Publicz-
nej sądów.

Na zawsze pożegnasz się  
z prawkiem

Osoba, która ponownie zosta-
nie skazana za jazdę po pijane-
mu, dożywotnio straci prawo 
jazdy. Dożywotnio prawo jazdy 
stracą także sprawcy wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym, którzy 
kierowali znajdując się pod wpły-

wem alkoholu, narkotyków lub 
uciekli z miejsca zdarzenia. 

To jednak nie wszystko, jeśli 
osoba, której zabrano prawko, 
nadal będzie prowadzić, narazi 
się na karę grzywny, karę ogra-
niczenia wolności lub może tra-
fić do więzienia nawet na dwa 
lata. Niezależnie od rodzaju za-
stosowanej kary, sąd będzie 
mógł także orzec środek karny 
w postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów.

Ciąg dalszy na str. 13

Kierowco! Już od poniedziałku 
mandaty nawet 10 tys. zł!

Unieważnienie małżeństwa  
bezpłatne?
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Filmy dokumentalne z najwyższej półki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy w Poczesnej

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej Urzędu Gminy Poczesna z siedzibą w Poczesnej,  

ul. Wolności 2 w  dniu 14.05.2015r. na okres 21 dni wywieszono 
wykaz obejmujący trzy lokale użytkowe  oznaczone  literami A, C i D, 

przeznaczone do najmu w trybie przetargu, położone w m. Huta Stara B 
przy ul. Bocznej 1, stanowiące własność Gminy Poczesna.

W ”Prusie” zorganizowali 
mistrzostwa

Wybiorą najpiękniejszą 
posesję

Ośrodek Kultury Filmowej 
“Iluzja” zaprasza na wydarze-
nie zatytułowane Weekend z  
Docs Against Gravity, czyli 
pokazy filmów dokumental-
nych z najwyższej półki. Pro-
dukcje wyświetlane będą od 
15 do 17 maja.

– Festiwal Docs Against Gra-
vity (do niedawna: Planete+Do ) 
to jeden z najważniejszych festi-
wali kina dokumentalnego 
w Europie, nagrodzony przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
jako najważniejsze międzynaro-
dowe wydarzenie filmowe w Pol-
sce – podkreśa Małgorzata Sta-
sikowska-Lis z OKF.  - Przypo-
mnę, że własnie na tym festiwa-
lu rozpoczął swą światową karie-
rę film „Królik po berlińsku” 
Bartka Konopki. Tu także miały 
miejsce polskie premiery tak 
głośnych tytułów jak „Walc z Ba-
szirem”, „Spotkania na krań-

cach świata”, „Yes-Meni napra-
wiają świat” - dodaje. Filmy do-
kumentalne zawsze stanowiły 
bogate i wartościowe uzupełnie-
nie dla wszelkiego rodzaju fabuł, 
i zawsze były obecne w repertua-
rze OKF. - Ale wydaje się, że 
w ciągu ostatniej dekady ten ga-
tunek zyskał znacznie na popu-
larności, stając się szeroko doce-
nianą również przez publiczność 
masową. Po części dzieje się tak 
za sprawą przyjmowanej przez 
współczesnych dokumentali-
stów formy: z jednej strony mo-
żemy oglądać profesjonalnie na-
kręcone, dobrze udźwiękowione 
i przemyślane pod względem 
struktury obrazy, z drugiej zaś 
dynamicznie poprowadzone, 
często przypominające styl MTV 
(w pozytywnym sensie), przebo-
jowe dokumenty, które bawią 
równie dobrze, co filmy fabular-
ne, a częstokroć o wiele lepiej – 
podkreśla Małgorzata Stasikow-

ska-Lis. Fascynacja dokumenta-
mi wynika również za sprawą - 
co oczywiste - intrygujących te-
matów, motywów i postaci, które 
biorą na tapetę dokumentaliści 
z całego świata. A to przecież do-
kumentaliści znajdują się na 
pierwszym froncie światowych 
spraw, komentując je szybciej 
i lepiej niż rządzące się wieloma 
ograniczeniami kino fabularne.

Po raz kolejny festiwal  odby-
wa się w wielu miastach w całym 
kraju - w tym także i w Często-
chowie. Podczas weekendu zo-
staną pokazane premierowo naj-
lepsze filmy dokumentalne  mi-
nionego roku, a widzowie wybio-
rą film, który otrzyma nagrodę 
Sieci Kin Studyjnych i Lokal-
nych. Będziemy mieć okazję zo-
baczyć m.in. najważniejsze filmy 
poświęcone wolności słowa i in-
wigilacji w sieci, a wśród nich 
nagrodzony Oscarem głośny „Ci-
tizenufor” o największym skan-

dalu politycznym naszych cza-
sów, czyli ujawnieniu przez 
Edwarda Snowdena informacji, 
że amerykańskie służby specjal-
ne prowadzą masową inwigilację 
obywateli. Poza tym częstocho-
wianie zobaczą dokument o nie-
zwykłej społeczności nomadów 
morza, ludzi-ryb, którzy przez 
wieki żyli jak ryby, większość ży-
cia spędzając w wodzie. Ich dzie-
ci szybciej uczą się pływać niż 
chodzić, a dorośli potrafią cho-
dzić i polować na dnie oceanu, 
wstrzymując oddech przez wiele 
minut („Dadjo. Duchy z morza”). 
Będzie także film ukazujący bra-
wurową relację z powstania 
najmłodszego państwa świata, 
Sudanu Południowego („Jeste-
śmy waszymi przyjaciół-
mi”) i film opowiadający o tym, 
jak to jest ocaleć z potwornej 
zbrodni ludobójstwa dokonanej 
w latach 60. przez brygady 
śmierci w Indonezji („Scena ci-

szy”). W programie znalazł się 
też niecodzienny film o tym, co 
robią w piwnicach Austriacy. 
A w Austrii piwnica to prze-
strzeń, w której zazwyczaj spę-
dza się dużo wolnego czasu. Au-
striacy przebywają w piwnicy 
dłużej niż we własnym salonie. 
Jak twierdzą twórcy filmu -  piw-
nica jest lustrem ich duszy, któ-
re odbija prawdziwe potrzeby, 
pasje lub obsesje („W piwnicy”). 
Z kolei z filmu „Wizyta” dowiemy 
się, jak hipotetycznie mogłoby 
wyglądać spotkanie z obcymi, 
z przybyszami z innej planety.

kg

Bilety
CENA POJEDYNCZEGO 
BILETU  PRZY ZAKUPIE 

BILETÓW NA:
1 lub 2 tytuły przeglądu
3 lub 4 tytuły 
5 lub 6 tytułów

12 zł
10 zł

8 zł

Wójt Gminy Olsztyn, To-
masz Kucharski, ogłosił drugą 
edycję konkursu na najpięk-
niejszą posesję tamtejszej gmi-
ny. - Zachęcam do udziału 
w konkursie, ale przede wszyst-
kim do dbania o estetykę swo-
ich posesji i najbliższego oto-
czenia. Wspólne działania za-
pewne przyczynią się do stan-
dardu życia mieszkańców 
i przyjemnego wypoczynku 
w turystycznej gminie Olsztyn 
– przekonuje.

Konkurs ma zasięg gminny 
i organizowany jest przy współ-
pracy Śląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Często-
chowie. Uczestnikami  konkursu  
mogą  być  właściciele  lub  użyt-
kownicy  posesji  z  terenu Gmi-
ny Olsztyn.

Zgłoszenia będą przyjmowane 
w Urzędzie Gminy Olsztyn 
w dniach od 1 do 12 czerwca.  
Druk karty  uczestnictwa  można  
otrzymać Biurze  Obsługi Intere-
santa  Urzędu  Gminy  Olsztyn  
lub pobrać ze strony internetowej 
www.olsztyn-jurajski.pl. Oceny 
posesji dokona Komisja Konkur-
sowa powołana przez Wójta Gmi-

ny Olsztyn. To właśnie ona 
w dniach od 22 do 30 czerwca bę-
dzie odwiedzać poszczególnych 
uczestników konkursu. 

Pod uwagę będzie brać przede 
wszystkim ogólne wrażenia i po-
rządek na posesji, w tym: różno-
rodność roślin, estetyka budyn-
ków i ich stan techniczny, ele-
menty małej architektury, estety-
ka podłoża, oryginalne rozwiąza-
nia, ukwiecenie tarasów, werand, 
balkonów, elementy wyróżniają-
ce, miejsca wypoczynku, rozwią-
zania ekologiczne, itp. 

Która posesja okaże się naj-
piękniejsza? Odpowiedź na to py-
tanie powinniśmy poznać najpóź-
niej do połowy lipca. O wynikach  
konkursu  i  terminie  wręczenia  
nagród  laureaci  będą  powiado-
mieni indywidualnie. Informacje 
będą również zamieszczone na 
www.olsztyn-jurajski.pl Laureat 
konkursu otrzyma tytuł „Właści-
ciela najpiękniejszej posesji 
w Gminie Olsztyn 2015” oraz na-
grodę ufundowaną przez Wójta 
Gminy Olsztyn. Zwycięzcy II i III 
miejsca otrzymają nagrody rze-
czowe, a właściciele wyróżnio-
nych posesji nagrody pocieszenia.
 kg

Już po raz dwunasty Zespół 
Szkół im. Bolesława Prusa zor-
ganizował Mistrzostwa Czę-
stochowy w Piłce Siatkowej 
Dwuosobowej.

– W imprezie uczestniczyła 
młodzież z częstochowskich gim-
nazjów. Przybyli do nas także 
uczniowie ze szkoły z Cykarze-
wa. Nie zabrakło również repre-
zentantów naszej placówki – wy-
licza Izabela Wypych, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespo-
le Szkoł im. Bolesława Prusa. 
W sumie na boisku rywalizowało 
20 zespołów z 10 szkół. 

– Tegoroczne mistrzostwa od-
były się pod honorowym patro-
natem senatora Andrzeja Sze-
wińskiego. Ten były znakomity 
siatkarz AZS-u Częstochowa, 
mistrz Polski i reprezentant kra-

ju obserwował zaciętą walkę na 
boisku. 

Po blisko 6 godzinach zmagań 

najlepsza okazała się para 
z „Prusa” w składzie: Mateusz 
Kucharski i Paweł Oleksiak, któ-
ra w finale pokonała parę repre-
zentującą Gimnazjum nr 2 im. 
Pokolenia Kolumbów w składzie: 
Marcin Zwolski i Mikołaj Pilarek. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział w naszej imprezie i już te-
raz zapraszamy na kolejną, przy-
szłoroczną edycję – podsumo-
wuje Izabela Wypych. 

Zwycięzcy otrzymali piękne, 
artystyczne statuetki, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Dodat-
kowo, wszyscy gimnazjaliści, 
którzy pojawili się w Zespole 
Szkół im. Bolesława Prusa, mo-
gli zapoznać się z ofertą eduka-
cujną placówki.

kg, zdj. arc
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16-latek 
kierowcą, 

pijany ojciec 
pasażerem

Lublinieccy policjanci zatrzyma-
li do kontroli drogowej kierującego 
renault. Kierowca odmówił okaza-
nia prawa jazdy i pozostałych do-
kumentów. Okazało się, że za kie-
rownicą pojazdu, który nie posia-
dał aktualnych badań technicz-
nych i nie był dopuszczony do ru-
chu, siedział 16-latek... Jego pasa-
żerem był... pijany ojciec.

Do zdarzenia doszło w nocy z ponie-
działku na wtorek w Pawonkowie. Oko-
ło 1.00 lublinieccy kryminalni zatrzy-
mali do kontroli renault. Siedzący za 
kierownicą młody człowiek odmówił 
policjantom okazania dokumentów. Po 
sprawdzeniu w policyjnych systemach 
okazało się, że kierowca mieszka w Ko-
śmidrach i ma dopiero 16 lat. Z powo-
du braku aktualnych badań, do ruchu 
nie był też dopuszczony pojazd, którym 
kierował. Na miejscu pasażera siedział 
natomiast pijany ojciec nastolatka. 
Podczas kontroli 51-latek zachowywał 
się bardzo agresywnie w stosunku do 
policjantów. Mężczyzna nie reagował 
na polecenia stróżów prawa i odmówił 
poddaniu się badaniu trzeźwości. Poin-
formowany o konieczności udania się 
do jednostki, uderzył jednego z mun-
durowych. Obezwładniony agresor zo-
stał zatrzymany i osadzony w policyj-
nym areszcie. Usłyszał już zarzuty na-
ruszenia nietykalności cielesnej funk-
cjonariuszy. Niebawem o jego dalszym 
losie zdecyduje prokurator. Za kiero-
wanie pojazdem bez uprawnień, 16-la-
tek odpowie natomiast przed sądem 
rodzinnym. kg

       

Częstochowianka 
najlepsza  

w Wojewódzkich 
Mistrzostwach w Biegu 

Przełajowym

Przy ulicy Pułaskiego 
powstanie  

blok komunalny
Starszy sierżant Agniesz-

ka Czyżewska reprezentu-
jąca częstochowską policję 
w Wojewódzkich Mistrzo-
stwach w Biegu Przełajo-
wym zajęła pierwsze miej-
sce w klasyfikacji indywi-
dualnej kobiet „Policja 
i służby mundurowe”.

W Bytomiu odbyły się I Wo-
jewódzkie Mistrzostwa w Bie-
gu Przełajowym im. st sierż 
Marka Sienickiego.  Na dy-
stansie 9 km w biegu przełajo-
wym w „Dolomitach Bytom-
skich”  wzięli udział przedsta-
wiciele służb mundurowych 
oraz inni ochotnicy. Często-
chowską policję w biegu re-
prezentowała  st sierż Ag-
nieszka Czyżewska. Nasza po-
licjantka  zajęła I miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej 
kobiet „Policja i służby mun-
durowe”. - Po zwycięstwie 
otrzymała  puchar, który  wrę-
czał Zastępca Śąskiego  Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji  podinsp. Andrzej Szym-
czyk. To nie jedyny sukces 
częstochowskiej policjantki. 
St. sierż Agnieszka Czyżewska 
zajęła także  II miejsce  w kla-
syfikacji generalnej kobiet.

Reprezentantka naszego 
miasta wzięła także udział 
w XX Jubileuszowym Biegu 
Pokoju w Oleśnie. Policjantka 

wygrała bieg na dystansie 5 
km (kategoria biegowa służby 
mundurowe kobiet).  Poza tym 
st. sierż Agnieszka Czyżew-
ska wygrała zawody  wraz 
z policjantką z Komendy Miej-
siej Policji  w Opolu. Bieg od-
bywał się w umundurowaniu 
ćwiczebnym. Uczestniczyła 
także w XII Wiosennym Biegu 
Przełajowym dla Służb Mun-
durowych w Szkole Policji 
w Katowicach, w którym zaję-
ła VII miejsce w kategorii ko-
biet, na dystansie 10 kilome-
trów.

Częstochowska policjant-
ka powróciła do biegania po 
trzyletniej przerwie i jak na 
razie na swoim koncie odno-
towuje same sukcesy. Oby 
tak dalej! kg

Ta wiadomość z pewnością 
ucieszy niektórych częstocho-
wian. Miasto ogłosiło przetarg 
na budowę bloku komunalne-
go, wielorodzinnego. Powsta-
nie on przy ulicy Pułaskiego 
42 w Częstochowie. Prace ma-
ją potrwać do połowy listopa-
da 2016 roku.

Liczba oczekujących na przy-
dział mieszkania jest ogromna. 
Dla wielu rodzin jest to bowiem 
w tej chwili jedyna szansa na 
własne „M”. Czekają na nie tak-
że osoby z wyrokami eksmisyj-
nymi. Niestety ogromna liczba 
zainteresowanych to nie jedyny 
minus - na przydział trzeba cze-
kać średnio dwanaście lat!

W ubiegłym roku nie oddano 
do użytku żadnych nowych 
mieszkań komunalnych. Ostat-
nie takie lokale przekazano 
w 2012 r., konkretnie w trzech 
nowych blokach przy ul. Bar-
dowskiego. Biorąc pod uwagę te 
fakty, wiadomość dotycząca bu-
dowy bloku przy ul. Pułaskiego 
42 z pewnością ucieszy niektó-
rych częstochowian. - Zakres 
prac związanych z tą inwestycją 
obejmuje m.in. wyburzenie ist-
niejącego budynku dawnego Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 45 
oraz ścian fundamentowych 
przylegających do niego i budo-
wę nowego obiektu – informuje 
biuro prasowe magistratu. Bu-
dynek ma być przeznaczony na 
lokale komunalne. W czterokon-

dygnacyjnym bloku znajdą się 
32 mieszkania jedno i dwupoko-
jowe o powierzchni od 37 do 52 
m². Trzy z nich – te znajdujące 
się na parterze – będą przystoso-
wane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Łazienki w tych lo-
kalach będą wyposażone w urzą-
dzenia oraz uchwyty ułatwiające 
ich użytkowanie. W budynku 
powstaną także 32 komórki lo-
katorskie i pomieszczenia m.in. 
techniczne i porządkowe. - Zago-
spodarowany ma być także teren 
wokół budynku. Powstaną miej-
sca parkingowe, w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych, będzie 
też wykonana z kostki betonowej 
droga wewnętrzna, chodniki 
oraz plac zabaw – podsumowuje 
biuro prasowe Urzędu Miasta 
w Częstochowie. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, lokato-
rzy mogliby wprowadzić się do 
swoich mieszkań najpóźniej do 
połowy listopada 2016 r.

Oferty w przetargu można 
składać do 2 czerwca w Biurze 
Obsługi Interesanta w budynku 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej.

Powierzchnia użytkowa – 
2178,21 m2, w tym:
l powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 1499,72 m2,
l pomieszczenia pomocnicze 

(m.in. komórki lokatorskie) – 
337,84 m2,

l powierzchnia użytkowa komu-
nikacji (m.in. klatka schodo-
wa, korytarze) – 340, 65 m2.

kg
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Urodzinowe Dni Dawcy Szpiku  
w Auchan 16 – 17 maja

16 i 17 maja w 40 hiper-
marketach Auchan, dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
– wolontariuszy, w całej Pol-
sce odbędą się akcje rejestra-
cji potencjalnych Dawców 
komórek macierzystych krwi 
i szpiku. Akcja zorganizowa-
na jest przez Fundację DKMS 
Polska przy olbrzymim 
wsparciu Auchan Polska. Uro-
dzinowe Dni Dawcy Szpiku 
w Auchan dedykowane są 
małej Hani i innym pacjen-
tom dotkniętym nowotwo-
rem krwi.

– Kochani! Nie zwlekajcie, bo 
w przypadku mojej Hani czas 
nie leczy ran – apeluje mama 
3,5 letniej Hani, mieszkanki Ło-
dzi, chorej na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną, która będzie 
potrzebowała intensywniejszej 
niż dotychczas terapii. Jedyną 
szansą dla niej jest przeszcze-
pienie komórek macierzystych 
i szpiku od dawcy niespokrew-
nionego.   

Mama Hani apeluje 
o pomoc!

– Zwracam się do wszystkich 
o pomoc! Chodzi o wsparcie dla 
mojej córki, malutkiej Hani, 
która walczy z białaczką limfo-
blastyczną typu B. Pierwszy raz 
zachorowała, gdy miała niespeł-
na rok. Przeszła wówczas 
7-miesięczną intensywną che-
mioterapię. Następnie przez 1,5 
roku w domu przyjmowała che-
mię w tabletkach. Cieszyliśmy 
się, że z powodu bardzo młode-
go wieku, Hania nie będzie pa-
miętała okresu szpitalnego 
i ominie ją trauma przeszłości. 
Niestety, pół roku po leczeniu 
usłyszeliśmy kolejny wyrok - 
wznowienie choroby… Wszystko 

w jednej chwili straciło swoje 
znaczenie. Szansa, którą moje 
ukochane dziecko otrzymało 
zostanie przerwana, przyku-
ciem jej do łóżka i kroplówki, 
z której będzie płynęła do jej 
drobniutkiej rączki, atomowa 
dawka chemii – opowiada Ka-
rolina, mama dzielnej Hani.

Statystyki WMDA (Światowej 
Organizacji Dawców Szpiku) są 
alarmujące: co 35 sekund ktoś 
na świecie zapada na nowotwór 

krwi. Pośród chorób dziecię-
cych choroba ta jest najczęst-
szą przyczyną śmierci. W Pol-
sce, co godzinę stawiana jest 
komuś diagnoza: białaczka, 
czyli właśnie nowotwór krwi. 
Dla wielu chorych jedyną szan-
są na wyzdrowienie jest prze-
szczepienie komórek macierzy-
stych krwi lub szpiku. Jedynie 
25 procent pacjentów ma 
szczęście znaleźć dawcę we 
własnej rodzinie. Większość 
przeszczepień odbywa się dzięki 

dawcom niespokrewnionym, 
którzy jako ludzie dobrej woli 
zarejestrowali się, by bezintere-
sownie ratować życie każdego 
chorego, który potrzebuje prze-
szczepienia.

Na świecie jest aktualnie za-
rejestrowanych ponad 25 milio-
nów potencjalnych dawców ko-
mórek macierzystych krwi lub 
szpiku. W tej liczbie 780.000 to 
dawcy zarejestrowani w pol-
skim rejestrze prowadzonym 
przez Poltransplant, w którym 
678.000 to dawcy z bazy Fun-
dacji DKMS Polska. Jednak, 
mimo tylu zarejestrowanych 
potencjalnych dawców, co piąty 
pacjent nie znajduje swojego 
bliźniaka genetycznego.

Fundacja DKMS Polska wraz 
z Auchan Polska już szósty raz 

łączą swoje siły zwiększając 
szansę na znalezienie dawców 
dla każdego pacjenta potrzebu-
jącego przeszczepienia.

Podczas poprzednich akcji 
rejestracji na akcjach w Au-
chan do grona nowych poten-
cjalnych dawców szpiku dołą-
czyło już 23 115, a 27 z nich zo-
stało realnymi dawcami dając 
szansę na nowe życie potrzebu-
jącym pacjentom. W dniach 16-
17 maja w godzinach od 10.00 
do 18.00 odbędzie się kolejna 
edycja projektu, która będzie 
miała miejsce w 40 hipermar-
ketach Auchan na terenie całej 
Polski. Rejestrację potencjal-
nych dawców szpiku  będą 
wspierać pracownicy-wolonta-
riusze Auchan.

oprac. kg

Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpi-
ku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 678 000 (ma-
rzec 2015) potencjalnych dawców szpiku, a już 1 921 (marzec 
2015) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając 
szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wię-
cej informacji: www.dkms.pl, tel.: (22) 331 01 47, email: fundacja@
dkms.pl, www.auchan.pl

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 

18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej 
nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadze-
niu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formula-
rza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony ślu-
zowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej 
próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, 
a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z ko-
dem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszcze-
pienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni 
mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Wolontariusze będą czekać na potencjalnych dawców mię-
dzy innymi w Auchan Częstochowa Poczesna w dniach 
16/17 maja godz. 10-18:00 w stałym miejscu czyli pomię-
dzy butikiem Orsay a Eurobankiem

http://www.dkms.pl/
mailto:fundacja@dkms.pl
mailto:fundacja@dkms.pl
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
MAJ

12 Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych
15 Dzień Polskiej Niezapominajki
22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 Dzień Praw Zwierząt
23 Światowy Dzień Żółwia
24 Europejski Dzień Parków Narodowych
24 Dzień Ślimaka
31 Światowy Dzień bez Papierosa
31 Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
1-7 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
8 Światowy Dzień Oceanów

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
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Smacznie i zdrowo, czyli co wiemy  
o żywności ekologicznej

Fundusz dla wody

Aromatyczny i ekologiczny 
ogródek na… balkonie

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach organi-
zuje cykl spotkań poświęco-
nych zagadnieniom związa-
nym z ochroną wód i gospo-
darką wodną oraz edukacją 
ekologiczną. Jedno z nich od-
będzie się w naszym mieście.

Celem spotkań jest zaprezen-
towanie potencjalnym benefi-
cjentom Funduszu oferty współ-
pracy oraz nowych propozycji i 
rozwiązań w tym zakresie. - Istot-
nym będzie wysłuchanie opinii 
samorządowców i przedsiębior-

ców na temat ich potrzeb doty-
czących produktów oferowanych 
przez WFOŚiGW w Katowicach. 
Zaplanowana część warsztatowa 
spotkania pozwoli na przedsta-
wienie praktycznych wskazówek 
dotyczących przygotowania 
wniosków o dofinansowanie za-
dań oraz odpowiedzi na pytania i 
wątpliwości beneficjentów – wy-
jaśnia WFOŚiGW w Katowicach.

Podczas spotkania eksperci 
Funduszu przekażą praktyczną 
wiedzę dotyczącą pozyskiwania 
środków finansowych, aspektów 
prawnych związanych z gospo-
darką wodną i ochroną wód oraz 

edukacji ekologicznej. Do udzia-
łu w spotkaniu zaproszeni zosta-
li przedstawiciele gmin oraz 
przedsiębiorców.

Najbliższe spotkania z cyklu 
„Fundusz dla wody” odbędą się:
l 15 maja w Będzinie w godzi-

nach 9.00-13.00 – sala Urzę-
du Miasta ul. 11 listopada 20

l 20 maja w Częstochowie w go-
dzinach 9.00-13.00 – sala 
Urzędu Miasta ul. Śląska 
11/13

l 26 maja w Bielsku-Białej w go-
dzinach 9.00-13.00 – sala 
Starostwa Powiatowego ul. 
Piastowska 40. oprac. kg

Coraz więcej osób przeko-
nuje się, że żywność ekolo-
giczna jest nie tylko zdrowa, 
ale również bardzo smaczna 
i wartościowa. Wyróżniają ją 
przede wszystkim prawdzi-
wy smak oraz wyjątkowy 
aromat.

Żywność ekologiczna produ-
kowana jest metodami rolni-
ctwa ekologicznego. Surowce 
do jej wytworzenia pochodzą 
z gospodarstw ekologicznych, 
położonych w terenach o czy-
stych glebach, powietrzu i wo-
dzie, nie zanieczyszczonych 
wpływami przemysłu, czy infra-
struktury komunalnej.  Proces 

produkcyjny jest niezwykle pra-
cochłonny i czasochłonny (np. 
listki ręcznie zbieranej zielonej 
herbaty są lepszej jakości, na-
pój więc jest smaczniejszy). 
Ekologiczna żywność powinna 
posiadać zbilansowaną zawar-
tość składników pokarmowych 
i charakteryzować się wyższą 
wartością odżywczą. Jedną z jej 
podstawowych zalet jest fakt, że 
zawiera zdecydowanie mniej 
dodatków chemicznych oraz 
konserwantów oraz jest wolna 
od pozostałości środków ochro-
ny roślin, antybiotyków, hor-
monów. Osoby zajmujące się jej 
produkcją nie mogą stosować 
żadnych nienaturalnych środ-

ków przyspieszających rozwój 
plonów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie dodatków i sub-
stancji wspomagających takich 
jak: barwniki, emulgatory, sta-
bilizatory, konserwanty, prze-
ciwutleniacze, substancje po-
wlekające i inne. Z tego też po-
wodu warzywa i owoce z ekolo-
gicznych upraw zawierają wię-
cej cennych witamin i minera-
łów. Do tego są bardziej aroma-
tyczne i mają naturalny smak. 
Poza tym występuje w nich wię-
cej substancji przeciwnowotwo-
rowych, niż w żywności kon-
wencjonalnej. Mleko i mięso po-
chodzące z ekologicznej pro-
dukcji zawiera więcej nienasy-

conych kwasów tłuszczowych, 
które hamują rozwój miażdży-
cy. A to dlatego że zwierzętom, 
od których uzyskuje się mięso 
i mleko w gospodarstwach kon-
wencjonalnych nierzadko poda-
je się antybiotyki i hormon 
wzrostu, które przechodzą do 
produktu finalnego. W gospo-
darstwie ekologicznym jest to 
niedopuszczalne.

A jak właściwie rozpoznać 
żywność ekologiczną? Bardzo 
prosto. Producenci i przetwórcy 
żywności ekologicznej mają 
obowiązek oznaczenia swoich 
produktów certyfikatami. Ety-
kieta ekologicznego produktu 
żywnościowego wymienia infor-

macje obowiązujące na wszyst-
kich produktach żywnościo-
wych, takie jak: nazwa produk-
tu, nazwa i adres producenta, 
data produkcji, okres przydat-
ności do spożycia itp. Dodatko-
wo etykieta zawiera numer upo-
ważnienia nadanego jednostce 
certyfikującej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
unijne logo rolnictwa ekologicz-
nego tzw. eko-liść.

Ekologiczną żywność najle-
piej kupować w specjalistycz-
nych sklepach. Dobrym rozwią-
zaniem jest kupowanie produk-
tów bezpośrednio od zaprzyjaź-
nionego rolnika czy ogrodnika. 
 kg

Ogródek pełen aromatycz-
nych ziół można stworzy 
w ogrodzie, na działce, jak i… 
na balkonie. Rośliny te są 
stosunkowo łatwe w uprawie, 
najczęściej nie potrzebują 
skomplikowanych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Na dodatek 
ładnie wyglądają i pięknie 
pachną.

Jakie zioła powinniśmy wy-
brać do naszego mini ogródka? 
To zależy tylko od naszych upo-
dobań.  Jednak najlepiej wybrać 
te, których najczęściej używamy 
w naszej kuchni. Dużą cieszą 
się: mięta, bazylia, tymianek, 
oregano i melisa.

Zioła możemy zasiać z nasion 
zakupionych w sklepach ogrod-
niczych lub zielarskich. Zawsze 
należy zapoznać się z instrukcją 
na opakowania. Nie zapominaj-
my, że niektóre rośliny  wymaga-
ją specjalnego traktowania. Ci 
mniej doświadczeni mogą też 
kupić zioła w małych plastiko-
wych doniczkach.

Wiele ziół występuje w róż-
nych odmianach o barwnych liś-
ciach. Można z nich tworzyć róż-
nokolorowe kompozycje. Piękne 
donice czy skrzynki będą także 
niewątpliwą ozdobą naszego bal-

konu. Poza tym nieocenioną za-
letą ziół jest zapach, jaki rozta-
czają, zwłaszcza podczas cie-
płych dni.

Zioła nie mają wygórowanych 
wymagań. Do szczęścia wystar-
czy im żyzna gleba, słoneczko, 
osłona przed wiatrem, od-
chwaszczanie, woda i odrobina 
zainteresowania.

Większość ziół dobrze rośnie 
w każdej ziemi ogrodowej. Najle-
piej jednak gdyby była żyzna, 
z dużą zawartością próchnicy 
i przepuszczalna (np. mieszanka 
torfów i piasku). Warto podkre-
ślić, że roślinki te potrzebują du-
żo słońca. Na dnie naczyń, w któ-
rych uprawiamy zioła powinien 
znajdować się drenaż oraz otwo-
ry do odpływu wody. Zioła 

w przeciwieństwie do innych po-
kojowych roślin niezbyt dobrze 
znoszą przelanie. Nie możemy 
dopuścić do tego aby korzenie 
naszej rośliny stały w wodzie.

Rośliny podlewajmy albo 
wcześnie rano albo wieczorem – 
nigdy w środku dnia, gdyż wtedy 
woda bardzo szybko odparuje 
i nie zdąży ich zasilić. Jeśli zde-
cydujemy się na uprawianie ziół 
powinniśmy pamiętać o ich sy-
stematycznym przycinaniu. Jest 
ono niezbędne do stałego i rów-
nomiernego wzrostu roślin. Re-
gularne skracanie pędów powo-
duje krzewienie się roślin i spra-
wia, że mają bardziej ciekawy, 
zbity format i kształt.

Pamiętajmy nasz ziołowy 
ogródek ma nie tylko cieszyć 
oko. Jego jednym z najważ-
niejszych zadań jest dostar-
czanie nam aromatycznych 
składników, które wykorzy-
stamy podczas eksperymen-
towania w kuchni. Zioła są 
bardzo cennym dodatkiem. Te 
suszone – dostępne w skle-
pach – nie są w stanie zastą-
pić tych świeżych z własnej 
uprawy. Niezwykle zdrowie ro-
ślinki mają korzystny wpływ 
na nasz organizm.

kg

Świętuj 
Międzynarodowy 

Dzień Różnorodności 
Biologicznej z 

Multicentrum ZODIAK
W odpowiedzi na zmniejsza-

jące się w zastraszającym 
tempie bogactwo form życia 
na naszej planecie oraz na ob-
chody Międzynarodowego 
Dnia Różnorodności Biolo-
gicznej, w dniach 20–22 maja 
Multicentrum ZODIAK zapra-
sza na zajęcia edukacyjne.

Głównym celem zajęć jest 
przedstawienie uczestnikom w 
łatwy i prosty sposób problema-
tyki utraty różnorodności biolo-
gicznej, wykorzystując elementy 
nauki przez zabawę. Warsztaty 
będą miały zarówno charakter 
plastyczny, jak i naukowo-tech-
niczny. Są one przeznaczone są 
dla grup zorganizowanych oraz 
dla uczestników indywidual-
nych. Mogą wziąć w nich udział 
osoby od 6 do 15 roku życia.

Zajęcia w przypadku uczestni-
ków indywidualnych trwać będą 
godzinę, w przypadku grup pół-
torej. Koszt warsztatów wynosi 5 
zł od osoby (zarówno w jednym, 

jak i drugim przypadku). Zapisy 
na zajęcia przyjmowane są pod 
numerem telefonu: 504 757 598.

Harmonogram:
20.05. (środa)

11.00 – 14.00 I duża grupa zor-
ganizowana (do 36 osób, war-
sztaty połączone ze zwiedza-
niem obiektów Muzeum Czę-
stochowskiego);

21.05. (czwartek)
09.00 – 10.30 I grupa zorganizo-

wana (do 18 osób);
11.30 – 13.00 II grupa zorgani-

zowana (do 18 osób);
14.00 – 15.00 I grupa indywidu-

alna, warsztaty plastyczne
14.00 – 15.00 II grupa indywi-

dualna, warsztaty naukowo - 
techniczne

22.05. (piątek)
09.00 – 10.30 I grupa zorganizo-

wana (do 18 osób);
12.00 – 13.30 II grupa zorgani-

zowana (do 18 osób).
kg



Być wolontariuszem…

Zespół Szkół im. W.S. RE:ymonta
ul. Krakowska 80f, 42-200 Częstochowa

e-mail: 6reymont@gmail.com

tel.: 34 324 66 17, fax.: 34 324 66 17

Ekologia wokół Re:ymonta
W Zespole Szkół im. W.S. Rey-

monta od 1996 roku działa Szkol-
ne Koło Ligi Ochrony Przyrody. 
Edukację przyrodniczą staramy 
się wiązać z profilami kształce-
nia w naszej szkole: projektowa-
niem odzieży, organizacją rekla-
my, stolarstwem, fryzjerstwem. 

Od 2005 roku szkoła bierze 
udział w akcji Klubu Gaja „Zaad-
optuj rzekę”. Obiektami naszych 
zainteresowań uczyniliśmy rzekę 
Stradomkę, która w pobliżu szko-
ły uchodzi do Warty oraz staw 
Szwedego. W 2014 r. w nagrodę 
za zwycięstwo w konkursie „Za-
adoptuj rzekę” pojechaliśmy na 
zajęcia „Błękitna Szkoła” orga-
nizowane przez Stację Morską 
Instytutu Oceanografii Uniwersy-
tetu Gdańskiego w Helu. Pozna-
waliśmy świat zwierzęcy i roślin-
ny Bałtyku i wybrzeża, odbyliśmy 
rejs kutrem po wodach Zatoki 
Gdańskiej, zwiedziliśmy Muzeum 
Morświna, dokonywaliśmy ob-
serwacji ornitologicznych, pozna-
waliśmy dawne metody połowu 
ryb, pobieraliśmy próbki wody 
morskiej do badań, a przede 
wszystkim obserwowaliśmy życie 
fok w fokarium. A oto kilka wypo-
wiedzi uczestniczek wyjazdu:
l „Cieszę się, że poznałam ludzi, 

którzy mają pasję.”
l „Zajęcia w „Błękitnej Szkole” 

kojarzą mi się z obserwacją kar-
mienia i treningu fok.”

l „Teraz bardziej doceniam ideę 
ratowania zwierząt.”

l „Zaskoczyło mnie, że: …foki gry-
zą, …w Polsce brakuje wody.”

l „Zupełnie nowym dla mnie do-
świadczeniem był połów ryb 
metodą zaciągu.”

l „Najbardziej poruszył mnie los 
Foka, który traci wzrok i foki 
Krysi, która straciła życie, bo 
zjadała monety wrzucane przez 
ludzi do basenu.”

l „Podobał mi się sposób ochro-
ny wydm polegający na wybu-
dowaniu nad nimi drewnia-
nych pomostów spacerowych.”

l „Wyjazd był dla mnie niesa-
mowitym przeżyciem – miłe 
grono osób, nauka, wypoczy-
nek, szum fal, odgłosy mew, 
latarnie morskie, statki, port, 
wschód słońca nad zabudowa-
niami Helu, wieczorny widok 
na oświetlone Trójmiasto.”

Uczniowie uczestniczą w licz-
nych konkursach o tematyce 
przyrodniczej. Co roku bierzemy 
udział w konkursie organizowa-
nym przez Zarząd Okręgu Ligi 
Ochrony Przyrody w Częstocho-
wie „Wkład szkolnych kół LOP 
w poprawę środowiska natural-
nego”, od kilku lat zdobywając 
pierwsze miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Od-
nosimy też sukcesy w Ogólno-
polskim Konkursie „Mój Las” 
organizowanym przez SITLiD 
i LOP (w 2010 roku uczennica 
zdobyła II miejsce w etapie cen-
tralnym). Jesteśmy organizato-
rami uroczystości wręczania na-
gród w etapie regionalnym tego 
konkursu. Przygotowujemy na 
tę okoliczność inscenizacje o te-
matyce przyrodniczej, pokazy 
mody, własnoręcznie wykonane 
upominki, często stosując meto-
dę upcyklingu. 

Od piętnastu lat redagujemy 
szkolną gazetę ekologiczną „Eko - 
Modni” (do 2009 r. Głos Natury). 
W 2010 r. redakcja gazety brała 
udział w projekcie i konkursie 
„Czwarta władza z klasą. Szkol-
ny koncern medialny”, uzyskując 
wyróżnienie spośród 54 szkół wo-
jewództw śląskiego, małopolskie-
go i podkarpackiego. W konkur-
sie na szkolną gazetkę ekologicz-
ną co roku jesteśmy dostrzegani 
i doceniani.

Zdobywamy wiedzę o przy-
rodzie i doskonalimy umiejęt-
ność jej obserwacji uczestnicząc 
w warsztatach studyjnych i te-
renowych. Penetrowaliśmy Czę-
stochowski Przełom Warty, zwie-
dzaliśmy Oczyszczalnię Ścieków 
„Warta” S. A. w Częstochowie, 
dotarliśmy do Śląskiego Ogro-
du Botanicznego w Mikołowie. 
W bieżącym roku szkolnym odby-
ły się naszej szkole warsztaty zor-
ganizowane przez Zarząd Główny 
LOP w Warszawie na temat Ob-
szarów Natura 2000. Uczestniczy-
ła w nich młodzież pięciu często-
chowskich szkół. 
l „Dowiedziałam się, że obszary 

objęte ochroną znajdują się na 
terenie Częstochowy. Natura 
2000 może być na terenie bu-
dynków, parków, alei.” 

l „Teraz bardziej doceniam 
pracę osób zaangażowanych 
w ochronę środowiska.”

l „Najbardziej podobała mi się 
dyskusja, w której mogliśmy 
wyrazić swoją opinię na temat 

budowy marketu w obszarze 
objętym ochroną programem 
Natura 2000.”

   
Poznawaliśmy też tajniki edukacji 
globalnej podczas zajęć, które 
prowadził absolwent naszej szko-
ły. A oto wrażenia uczniów:
l „Największe moje emocje 

wzbudził widok małych dzieci 
i ich rodzin (warunki życia, głód, 
brak wody i opieki medycznej) 
w Burkina Faso.”

l „Poruszyło mnie, że ludzie 
mimo wielkich przeszkód 
i trudności, czerpią radość z ży-
cia, uczenia się i odkrywania 
świata.”

l „Zaczynam się zastanawiać, czy 
potrafię docenić każdą rzecz, 
którą mam i czy cieszę z każde-
go dobra, które otrzymuję.”

   Jesteśmy organizatorami 
(a od dwóch lat współorgani-
zatorami z LOP) konkursu dla 
gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych „Motywy 
przyrodnicze w ubiorze”. Celem 
konkursu jest poszukiwanie inspi-
racji modowych w różnorodności 
świata przyrody. Były już torby 
wielokrotnego użytku, krawaty, 
rękawiczki, motyw liścia, motyw 
szarotki alpejskiej. W tegorocznej 
edycji projektujemy T-shirty ze 
zwierzęcymi motywami secesji.

W Zespole Szkół im. W.S. Rey-
monta przyjmujemy zasadę, że 
ekologia to nie walka, a radość 
z obcowania z przyrodą, wrażli-
wość na błędy człowieka wobec 
natury, szacunek dla środowiska 
naturalnego i dostrzeganie pięk-
na najbliższej okolicy.

Często spotyka się ludzi twierdzą-
cych, że nie ma osób, które chcą po-
magać.  Dlaczego tworzy się taki obraz 
społeczeństwa? Sama nie wiem. Wy-
starczy przecież rozejrzeć się, otwo-
rzyć oczy. Na ulicy, w domu dziecka, 
w schronisku dla zwierząt czy na prze-
różnych festiwalach można spotkać 
ludzi, którzy bezinteresownie niosą 
pomoc innym - wolontariuszy.

NA POCZĄTEK ... DEFINICJE
Myślę, że nikomu nie trzeba wy-

jaśniać istoty wolontariatu - ciężkiej 
pracy, którą ludzie wykonują z pasją 
i oddaniem, a przy tym nieodpłat-
nie. W XXI w. - erze egoizmu i czystej 
hipokryzji, wolontariusza przyrów-
nuje się do dziwaka. Bezzarobkowa 
praca budzi zdziwienie, czasem na-
wet odrazę. Jak zepsutym człowie-
kiem trzeba być, by nie dostrzegać, 
że prawdziwe bogactwo jest w na-
szym wnętrzu?

ZBIERZ SIĘ NA ODWAGĘ,  
CZYLI POCZĄTKI MOJEJ PRZYGODY 

Z WOLONTARIATEM...
Odkąd pamiętam „chodziło” za 

mną miano idealistki. Każda, nawet 
najmniejsza, wzmianka o ratowaniu 
wszechświata powodowała błysk 
w moim oku i wyzwalała ogromne 
ilości pozytywnej energii. Jednakże 
dziecku (którym wówczas byłam) 
ciężko jest zamienić zapał w działa-
nia przynoszące jakikolwiek skutek-  
zbierałam więc plastikowe nakrętki, 
uczyłam się zasad recyklingu i przy-
prowadzałam do domu gromady 
zwierzątek, doprowadzając tym ro-
dziców do furii.

Pierwszy raz zetknęłam się z wo-
lontariatem w gimnazjum, podczas 
organizowanej przez PCK zbiórki 
żywności, na którą trafiłam przy-
padkiem. W owym czasie to eko-
logia była moją jedyną miłością, 
dlatego też wszelkie formy pomo-
cy humanitarnej nie były dla mnie 
wystarczająco atrakcyjne. O wiele 
bardziej pociągało mnie schronisko 
dla zwierząt. Zaczęłam więc organi-
zować drobne akcje, mające na celu 
poprawienie- chociaż odrobinę-  ży-
cia tamtejszych czworonogów. Co 
prawda nie wychodziłam z inicja-
tywą poza mury szkoły, ale każda 
pomoc jest przecież dobra. W życie 
schroniska mocniej zaangażowałam 
się po śmierci mojego ukochanego 
psiaka, a więc prawie dwa lata temu. 
W międzyczasie dorosłam do dzia-
łań charytatywnych na rzecz ludzi 
oraz „zaplątałam” się, bo tak należy 
to nazwać, w wolontariat kulturowy.

Idąc na pierwsze spotkanie wo-
lontariuszy do Centrum Promocji 
Młodych, nie sądziłam, że to miejsce 
stanie się dla mnie drugim domem. 

Wówczas był to zupełnie inny świat, 
w którym nie widziałam miejsca dla 
siebie. Wkrótce jednak okazało się, 
że idealnie pasuję do takiego środo-
wiska. W zaledwie kilka dni podczas 
Festiwalu Dekonstrukcji Słowa, które 
były dla mnie wyjątkowym przeży-
ciem, wypracowałam sobie status 
najlepszej wolontariuszki. Był to mo-
ment przełomowy w moim życiu, na-
uczyłam się wtedy otwierać na świat 
i otaczających mnie ludzi, a ogromna 
nieśmiałość, z którą zmagałam się 
przez wiele lat, po prostu zniknęła.

Dziś lista organizacji, fundacji czy 
projektów, w których jestem wolon-
tariuszką jest bardzo długa i ciągle 
się wydłuża. Staram się mierzyć co-
raz wyżej, stale podnoszę poprzecz-
kę, a gdy osiągnę zamierzony cel, za-
raz szukam nowego. Chcę aktywnie 
przeżyć swoje życie, robiąc przy tym 
też coś dobrego dla innych.

COŚ WIĘCEJ NIŻ PRACA, CZYLI JAK 
TO JEST BYĆ WOLONTARIUSZEM
Co daje mi wolontariat? Wyda-

je mi się, że jest to proste pytanie, 
jednak odpowiedź jest bardziej zło-
żona. Przede wszystkim jest źród-
łem nieopisanej frajdy i pozytywnej 
energii. Nie muszę chyba wspomi-
nać o nowych znajomościach czy 
nabytym doświadczeniu? Praca wo-
lontariusza pozwala sprawdzić się 
w nowej roli, zdobyć umiejętności i 
nauczyć się pracy w grupie - dlatego 
jest bardzo ceniona przez pracodaw-
ców. Bardzo istotne jest także to, dla 
kogo pracujemy. Do niedawna tkwi-
łam w przekonaniu, że działam dla 
innych - dla ludzi, dzieci czy zwierząt. 
Oczywiście tak jest, jednak przede 
wszystkim robię to dla samej siebie. 
Mam satysfakcję z wykonywanej 
pracy, ale jednocześnie miło spę-
dzam czas. Praca w wolontariacie 
wyraźnie poprawiła moją samooce-
nę, stała się także pewnego rodzaju 
ucieczką od szarej rzeczywistości.

Na koniec najważniejsze pytanie: 
Jak to jest być wolontariuszem? 

Cóż... Wolontariat to coś więcej niż 
przytoczona definicja, to praca każ-
dego z nas, praca w którą wkładamy 
całe serce. I mimo tego, że nie dosta-
ję za nią materialnego wynagrodze-
nia, to świadomość pomocy, którą 
niosę, sprawia, że się uśmiecham. To 
uczucie jest po prostu niesamowite, 
ale żaden opis tego nie odzwierciedli 
- tego trzeba doświadczyć. 

Gdy druga osoba się uśmiecha, 
czuję się spełniona, szczęśliwa, że 
jestem potrzebna. Nigdy nie wiemy, 
czy jutro to my nie będziemy potrze-
bować pomocy, więc warto sobie na 
nią zasłużyć.

Paulina Wojdak 
klasa 1 B technik organizacji reklamy
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Mafia w Słowackim  
– pożegnanie maturzystów

Pocztówki z przeszłości 
przepustką do Sejmu Dzieci i Młodzieży

„Wieża Babel” w Słowackim  
– wymiany językowe

Kwiecień okazał się w naszej szkole wielokulturowy 
i wielojęzykowy. Jednocześnie odwiedzili mury Słowaka 
uczniowie z Forchhaim w Bawarii i włoskiego liceum z Alzano 
Lombardo. 

Czas pożegnań 

Herzlich Willkommen!
Naszych gości z Niemiec po-

witaliśmy w niedzielę rano, ale 
oficjalne powitanie odbyło się 
w poniedziałek w naszej szkole. 
Oprowadziliśmy naszych gości 
po Słowaku, a następnie podzie-
liliśmy się na grupy i bawiliśmy 
się w Stadtraylle – zwiedzanie 
miasta poprzez podchody. 

Nasi partnerzy musieli min. 
rozmienić pieniądze w sklepie, 
kupić bułkę, zaśpiewać polską 
piosenkę, znaleźć pomnik Haliny 
Poświatowskiej i zrobić sobie jak 
najwięcej selfie z przechodniami 
na placu Biegańskiego. 

Wieczór spędziliśmy integrując 
się w centrum miasta. Następne 
dni upłynęły pod znakiem wy-
cieczek: Auschwitz – Birkenau, i 
Kraków. 

Wieczorem świętowaliśmy 
zwycięstwo Bayernu Monachium 
nad FC Porto. Drugiego dnia po-
znawaliśmy legendy krakowskie 

i zwiedzaliśmy Stare Miasto, w 
czwartek zajrzeliśmy do Smoczej 
Jamy i odbyliśmy rejs po Wiśle. 

Piątek rozpoczęliśmy od zabra-
nia gości na lekcje w naszym lice-
um, a potem na zwiedzanie Jasnej 
Góry. Następnie udaliśmy się na 
ognisko do Olsztyna, gdzie podsu-
mowaliśmy naszą wymianę. 

Podczas wymiany bardzo zży-
liśmy się z nowymi niemieckimi 
znajomymi i nie możemy się już 
doczekać czerwca, kiedy znowu 
ich zobaczymy.

Wojciech Glenc 1b

Między 19 a 25 kwietnia I Liceum 
Ogólnokształcące im. Juliusza Sło-
wackiego w Częstochowie miało 
przyjemność gościć uczniów z wło-
skiej szkoły w Alzano Lombardo. 

Już pierwszego dnia pobytu 
w Polsce Włosi mieli okazję od-
wiedzić mury naszego liceum, nie 
mogło obyć się także bez zwiedza-
nia Częstochowy, a mianowicie 
spaceru wzdłuż Alei, który zakoń-
czył się zwiedzaniem Jasnej Górze. 

W czasie pobytu nasi przyjaciele 
mieli okazję zwiedzić kopalnię soli 
w Wieliczce oraz Kraków. Oby-
dwie grupy, zarówno polska jak 
i włoska były pod ogromnym wra-
żeniem zabytków, które spotkali 
w tym czasie na swej drodze. 

Kolejną atrakcją, jaką przygoto-
wali uczniowie oraz nauczyciele 
liceum Słowackiego była piesza 
wędrówka po Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. Trasa wycieczki 
wiodła przez zamki w Mirowie 
i Ogrodzieńcu, skończyła się zaś 

w Olsztynie, gdzie zorganizowano 
ognisko. 

Aby poznać choć trochę polską 
kulturę, włoscy uczniowie zostali 
zaproszeni do wspólnego przygo-
towania tradycyjnej sałatki wa-
rzywnej. 

Dzięki wybitnym umiejętnoś-
ciom językowo-komunikacyjnym 
udało się stworzyć naprawdę 
smaczne dania. Opiekunowie za-
dbali o wypełnienie każdej minu-
ty: odbyły się różnorodne zajęcia 
połączone z nauką zarówno j. 
angielskiego jak i włoskiego. Ucz-
niowie także podjęli wyzwanie, by 
umilić czas kolegom z zagranicy. 
Wieczorami, we własnym zakresie 
organizowali imprezy integrujące 
Polaków i Włochów. 

Pomimo intensywnie spędzo-
nego tygodnia, wszyscy uczestnicy 
projektu byli bardzo zadowoleni 
i wielu z nich nawiązało znajomo-
ści, które pozostaną im na długie 
lata. Patrycja Simkiewicz Ic

Benvenuti in Polonia czyli Welcome!

Kwiecień jest miesiącem po-
żegnań, mury szkoły opuszcza-
ją maturzyści - często aktywni 
członkowie szkolnych kół. 

Tradycją jest oficjalne wejście 
do grupy Szkolnego Koła Polito-
logicznego Entropia i tradycją 
także pożegnanie jej członków. 
W tym roku odbyło się ono 21 
kwietnia. 

Organizacji tego wydarzenia 
podjęli się należący do koła ucz-
niowie klasy II a, pojawiła się 
Matka Entropia, która wypra-

wiła trzecioklasistów w świat. 
Uczniowie dostali od młodszych 
kolegów skromne upominki, 

lecz (zanim doświadczyli tej 
przyjemności) musieli odpowie-
dzieć na kilka pytań dotyczących 
problematyki poruszanej na za-
jęciach Entropii oraz historii koła 
działającego od 2008 r. Babeczki, 
których mogli skosztować, miały 
za zadanie nie tylko osłodzić im 
życie, lecz również wywróżyć ich 
przyszłe kierunki studiów. Trze-
cioklasiści mieli możliwość obej-
rzenia prezentacji, dotyczącej lat 
spędzonych w naszej szkole. 

Katarzyna Wilk IIa

Pierwsza sesja Sejmu 
Dzieci i Młodzieży od-
była się w 1984 roku. 
Od tego czasu 1 czerw-
ca - w Międzynarodowy 
Dzień Dziecka – gmach 
Sejmu wypełniają mło-
dzi posłowie. Tegorocz-
na sesja przebiegnie 
pod hasłem: Przestrzeń 
publiczna dla młodzie-
ży. Wśród posłów znaj-
dą się uczennice I LO: Aleksandra 
i Wiktoria. 

21 marca 2015 na Placu Bie-
gańskiego przeprowadzałyśmy, 
w ramach rekrutacji do XXI Sej-
mu Dzieci i Młodzieży, nasze 
badanie pt. „Pocztówki z prze-
szłości”. Akcja przebiegła bardzo 
pomyślnie i zainteresowała wielu 

mieszkańców naszego miasta. 
Podczas tego wydarzenia, uczest-
nicy mieli za zadanie zapisać, na 
pocztówkach przedstawiających 
Częstochowę sprzed lat, odpo-
wiedzi na krótkie pytania doty-
czące miejsc, w których młodzież 
i dzieci z naszego miasta mogły-
by spędzać czas i rozwijać się. Z 

niecierpliwością czeka-
łyśmy na wyniki. Kiedy 
zobaczyłyśmy nasze 
nazwiska na liście tego-
rocznych Posłów były-
śmy bardzo szczęśliwe. 
Teraz najtrudniejsza 
część - musimy zrealizo-
wać nasze plany. Mamy 
nadzieję, że wraz z po-
mocą władz miasta, so-
juszników, nauczycieli a 

także częstochowskiej młodzieży 
uda nam się to i udowodnimy, 
jak wielki potencjał drzemie w 
Częstochowie! 

Aleksandra Cierniak;  
Wiktoria Mrowiec, kl IA

Relacja z przebiegu projektu:  http://
www.sdim.ceo.org.pl/relacje/aleje-czy-
-tu-cos-sie-dzieje,751

24 kwietnia 2015 r. w sali wido-
wiskowej I LO im. Juliusza Słowa-
ckiego było inaczej niż zwykle. 
Na scenie pojawili się członko-
wie tajnej organizacji przestęp-
czej o dużych powiązaniach z 
władzą, policją i biznesem. Ro-
dzina Vito Corleone opanowała 
salę widowiskową. Było i groź-
nie, i wzruszająco, i z humorem.

Uroczystość rozpoczęła się pre-
zentacją poszczególnych „rodzin 
– klas” a następnie wybrano, 
na drodze losowania, nowych 
członków rodziny Don Corleo-
ne. Rodzinny biznes wzbogacili: 
DON PAPA, DON MAMA, KILLER, 
ROCEFELLER INTERESU, BAN-
KIER, REKIN LENNY. Zwycięzcy 
tytułów otrzymali upominki, a 
Ojciec Chrzestny zaszczycił ich 
uściskiem dłoni.

Druga część miała już charak-
ter bardziej oficjalny. Tradycyj-
nie już Kapituła I LO przyznała 
absolwentom tytuł OSOBO-
WOŚĆ SŁOWAKA w trzech ka-
tegoriach: 

OSOBOWOŚĆ NAUKOWA, 
OSOBOWOŚĆ ARTYSTYCZNA 
i PO PROSTU OSOBOWOŚĆ. 
Zwycięzcy otrzymali statuetki,  
a nominowani do poszczegól-
nych kategorii listy gratulacyjne. 
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Nic tak nie poprawia humoru jak czekolada! Czy ta gorzka 
ma również zbawienną moc? Oczywiście! Nie dość, że wpływa 
korzystnie na nasz nastrój to jest najzdrowszą ze wszystkich 
czekolad! Działa antynowotworowo, chroni naszą pam ięć i 
opóźnia starzenie. I nie są to tylko puste frazesy. Jej korzyst-
ny wpływ na zdrowie jest potwierdzony naukowo.

Pyszny i zdrowy smakołyk

Gorzka czekolada ma w sobie 
antyoksydanty, które chronią 
nas przed starzeniem i choroba-
mi związanymi z wiekiem. Wpły-
wa ona również pozytywnie na 
naszą pamięć, koncentrację, 
czas reakcji. Pomaga w myśle-
niu, bo zawiera wiele związków 
pobudzających mózg do pracy, 
np. pirazynę. Ułatwia rozwiązy-
wanie problemów. Poza tym do-
daje energii, bo ma najwięcej 
spośród czekolad węglowoda-
nów, magnezu, potasu, żelaza a 
przy tym nie zawiera (albo ma go 
w sobie niewiele) cukru.

Naukowcy twierdzą, że gorzka 
czekolada obniża ryzyko zawa-
łów serca i udarów mózgu nawet 
o 40 proc. Zapobiega miażdżycy 
i zakrzepom. Ziarna kakaowe są 
dosłownie „zapchane” flawonoi-
dami. Te naturalne substancje 
hamują procesy utleniania „złe-
go” cholesterolu, chroniąc nas 
przed miażdżycą i nowotworami. 
Pomagają zwalczyć infekcje, re-
gulują właściwe napięcie mięśni 
i naczyń krwionośnych oraz „pil-
nują”, żeby płytki krwi nie zle-
piały się, zapobiegając tworzeniu 
się zakrzepów i udarowi mózgu. 

Gorzka czekolada wzmacnia 
również serce bowiem zawarte w 
ziarnie kakaowym polifenole ob-
niżają ciśnienie krwi i zapobiega-
ją zawałowi. Holenderscy na-
ukowcy dowiedli, że osoby, które 
regularnie jedzą (albo piją) czar-
ną czekoladę, 50 proc. rzadziej 
umierają na zawał. Ponadto 
smakołyk ten wykazuje aktywne 
działanie przeciwrakowe. Do te-
go gorzka czekolada sprawdza 
się również jako filtr do nerek. 
Dzięki dużej zawartości alkaloi-

du teobrominy pobudza pracę 
nerek i jako łagodny środek mo-
czopędny znakomicie je oczysz-
cza. Po gorzką czekoladę mogą 
również sięgnąć osoby, które 
mają problemy z gardłem. Na-
ukowcy odkryli, że teobromina 
skuteczniej hamuje kaszel niż 
stosowana do tej pory kodeina i 
nie wywołuje uczucia senności.

To jednak nie koniec jej zalet. 
Po gorzką czekoladę powinny 
sięgać osoby, które chcą schud-
nąć. Tak, dokładnie! Spowalnia 
ona bowiem trawienie i wywołu-

je uczucie sytości. Dzięki temu 
głód odczuwamy znacznie póź-
niej. Naukowcy z uniwersytetu w 
Kopenhadze twierdzą, że w ten 
sposób zjadamy nawet o 15 
proc. kalorii mniej. Na dodatek 
gorzka czekolada zmniejsza ape-
tyt na tłuste oraz słone potrawy.

Jednak jedną z najważniej-
szych zalet czekolady jest fakt, 
że po jej zjedzeniu wydziela się 
serotonina, czyli pożądany hor-
mon szczęścia, który poprawia 

nastrój i potęguje odczuwanie 
przyjemności.

Oczywiście, gdy decydujemy 
się na gorzką czekoladę, kupmy 
tę, która jest gorzka nie tylko z 
nazwy. Na co powinniśmy zwró-
cić uwagę przede wszystkim? Na 
zawartość kakaowca. To właśnie 
od niego zależy jej cierpki smak 
oraz... wartość zdrowotna. W za-
leżności od gatunku może w niej 
być od 70 do 99 proc. kakaowego 
ziarna. Jednak dietecy podkre-
ślają, że gorzkie czekolady są 
najbardziej wartościowe wtedy, 

gdy zawierają powyżej 70 proc. 
kakao. Te z mniejszą zawartością 
są zwykłym – być może jedynie 
mniej słodkim – słodyczem. Ku-
pując gorzką czekoladę powinni-
śmy również sprawdzić, czy  
składzie nie ma syropu glukozo-
wo-fruktozowego. Jest on zdecy-
dowanie bardziej zdradziecki niż 
cukier i niestety coraz częściej 
jest dodawany do najróżniej-
szych produktów spożywczych.

kg
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BIURA

 

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

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

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

FINANSE

KREDYTY 

 
LOMBARDY

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 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

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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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 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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM nowe jeansy Rocks, Cross 

po 50 PLN/para. Rozmiar M, L. 
Tel. 880 584 233
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

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

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 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 TAROT – WRÓŻBY – PORADY.  
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 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 —

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 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 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)

DIETETYKA

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 —

SPRZEDAM
M-5 – Raków – wyremontowane.

Tel. 513 730 353

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 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 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

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

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

n ODDAM sprawny telewizor 
kineskopowy 14 cali BIELSTAR. 
Tel. 783 75 77 88

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

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

SPRZEDAM DOM

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

Tel. 695 222 031

Finan pożyczki zatrudni 
DORADCĘ FINANSOWEGO

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

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE
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AUDI A6 2002, 140 000 km, 1.9 benzyna, 
130 KM, automat, kombi, srebrny, 

bezwypadkowy, serwisowany, ABS, c. zamek, el. szyby i 
lusterka, klimatyzacja, airbagi, ESP, 
alarm, automatyczne wycieraczki, 
komputer, nawigacja, radio, alufelgi
CD, immobilizer, ASR, czujniki 
parkowania, relingi dachowe

RENAULT ESPACE 
2006, 212 000 

km, benzyna, 1.998 cm3,  
136 KM. Bezwypadkowy. 
Klimatyzacja, wielof. kier., ABS, 
c. zamek, el. lusterka, CD, ESP, 
alarm, komp. pokład., ASR

HONDA CIVIC 2006, 139 000 km, benzyna, 
1.4, 83 KM, czarny, bezwypadkowy, 

serwisowany, ABS, automatyczne 
światła, c. zamek, el. szyby, ASR, el. 
lusterka, radio, tempomat, wspom. 
kier., alarm, automat. wycieraczki, el. 
szyby, klimatyzacja, airbagi, ESP, 
alufelgi, CD, immobilizer, komputer 
wielofunkcyjna kierownica

MAZDA 3, 2007, 174 000 km, diesel, 1.998 
cm3, 143 KM, srebrny, klimatyzacja, wielof. 

kier., xenony, alufelgi, ASR, el. 
lusterka, tempomat, ABS, c. zamek, 
komp. pokład., CD, ESP, alarm.,  
8 poduszek pow., sensor deszczu, 
sensor świateł, ESP,  
radio CD/MP3

SEAT TOLEDO. 
2005, 178 000 

km, benzyna+LPG, 1.595 cm3, 
102 KM.Bezwypadkowy. 
Klimatyzacja, wielof. kier., ESP, 
alarm, el. lusterka, tempomat, 
ASR, komp. pokład., CD, ABS, 
centralny zamek.

VW TOURAN. 2005, 124 000 km, benzyna,  
1.598 cm3, 115 KM, 

srebrny. Bezwypadkowy.
Klimatyzacja, tempomat, ABS, c. 
zamek, el. lusterka, CD, ESP, 
alarm, komp. pokład., ASR.

HONDA CIVIC 2008,  143 000 km, ABS,
automat. światła, CD, el. lusterka, 

immobilizer, klimatyzacja dwustrefowa,  
airbagi, ESP, cz. parkow., wielof. kier., 
alarm, automat. wycieraczki, c. zamek, 
el. szyby, wyjście aux, komputer, 
wspom. kier., alufelgi, bluetooth, ASR,
radio, tempomat. Bardzo zadbany.
BEZWYPADKOWY

BMW Seria 3 COUPE 1.8 Ci 2000, 149 000 
km, klimatyzacja, CD, alufelgi, c. zamek, el. 

lusterka, ABS, alarm, komputer, ASR. 
Samochód sprowadzony z Niemiec od 
jednego właściciela od nowości.
BEZWYPADKOWY
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
i na jazdę próbną

TOYOTA RAV4 2.0 VVTI ŚLICZNA 
BEZWYPADKOWA SALON POLSKA. JAK 

NOWA. 2011, 59 000 km,  2.0 
benzyna, 158 KM, automat, 4x4, 
czarny, serwisowany, ABS, CD
el. szyby i lusterka, immobilizer, 
klimatyzacja, ASR, airbagi, relingi, 
alarm, klimatyzacja, skóra i inne

OPEL CORSA 2005, 142.000 km, benzyna, 
1.0, 60 KM, 3 drzwi, 

szary, I właściciel, serwisowany, 
alarm, xenony, klimatyzacja, 
airbagi, CD, el. lusterka i szyby 
przednie, immobilizer, wielof. kier., 
c. zamek, klimatyzacja, radio,
wspomaganie kierownicy

OPEL MERIVA, 2006, 146 000 km, 1.4 
benzyna, 90 KM. 

Bezwypadkowy.  
Klimatyzacja, wielof. kier., ASR, el. 
lusterka, CD, c. zamek, komp. 
pokład., ABS, alarm, 4 poduszki 
powietrzne, radio CD/MP3

BMW Seria 1, 2005, 224 000 km, diesel, 
1.995 cm3, 122 KM, srebrny, klimatyzacja

wielof. kier., cz. parkow., ESP, alarm, 
el. lusterka, tempomat, ASR, komp. 
pokład., CD, ABS, centralny zamek, 
8 poduszek pow, podgrz. fotele, cz. 
parkow., sensor deszczu, sensor 
świateł

VW Golf Plus 1.9TDI GOAL - niesamowity 
stan. Jeden wł. z Niemiec 2006, 186 000 

km, 1.9 diesel, 105 KM, czarny, 
bezwypadkowy, serwisowany, ABS, el. 
szyby i lusterka, klimatyzacja, ASR,  
airbagi, alarm, CD, immobilizer, 
podgrzew. siedzenia, tempomat, 
alufelgi, komputer, ESP, cz. parkowania

CITROËN BERLINGO 2006, 184 000 km, 
diesel, 1.6, 90 KM, srebrny, bezwypadkowy, 

serwisowany, ABS, c. zamek, el. 
szyby, komputer, el. lusterka, 
radio, alarm, immobilizer, ASR, 
airbagi, ESP, wielofunkcyjna 
kierownica, CD, klimatyzacja
podgrz. tylna szyba, wspom. kier.

FORD FOCUS, 2008, 136 000 km, 1.6 
diesel, 110 KM, czarny, bezwypadkowy, serwisowany, 
ABS, bluetooth, el. szyby i lusterka, 
klimatyzacja, airbagi, przyc. szyby, 
alarm, CD, komputer, radio, 
tempomat, wielof. kier.,  
wyjście aux, ASR, ESP,  
czujniki parkowania

HONDA JAZZ 2007, 24 000 km, ABS, 
CD, el. lusterka, klimatyzacja, podgrzew. 

tylna szyba, airbagi, wspom. kier., 
alarm, c. zamek, el. szyby 
przednie,komputer, podgrzew. 
lusterka, radio, alufelgi, immobilizer,
kurtyny powietrzne. Samochód 
BEZWYPADKOWY 

SUZUKI SX4, 2008, 116 000 km, benzyna, 
1.586 cm3, 107 KM, srebrny, bezwypadkowy, 

klimatyzacja, wielof. kier., ESP, alarm, 
el. lusterka, CD, alufelgi, ASR, komp. 
pokład., ABS, c. zamek, pełna 
elektryka, radio CD/MP3, 8 poduszek 
powietrznych, podgrz. fotele, sensor 
deszczu

TOYOTA YARIS, 2007, 126 000 km, 
benzyna, 998 cm3, 70 KM, CD, ASR, el. 

lusterka, ABS, c. zamek, komp. 
pokład., ESP, alarm., klimatyzacja 
automatyczna, 8 poduszek pow., radio 
CD/MP3.

MERCEDES A KLASA, 2007, 117 000 km, 
benzyna, 1.699 cm3, 115 KM, srebrny, 

bezwypadkowy, klimatyzacja, wielof. 
kier., nawigacja, alufelgi, ASR, el. 
lusterka, tempomat, ABS, c. zamek, 
komp. pokład., CD, ESP, alarm.
4 poduszki pow., sensor deszczu,
sensor świateł, radio CD/MP3

BMW SERIA 3 2005, 223 000 km, benzyna, 
2.0, 150 KM, czarny, bezwypadkowy, 

serwisowany, ABS, c. zamek, el. szyby  
i lusterka, immobilizer, komputer, 
airbagi, skóra, cz. parkowania, alarm
klimatyzacja, ASR, ESP, alufelgi, CD
hak, podgrzew. fotele, tempomat, 
wspom. kierownicy

NISSAN PRIMASTAR 2006, 131 000 km, 
diesel, 100 KM, van (minibus), 5 drzwi, 

srebrny, bezwypadkowy, 
serwisowany, ABS, CD, el. lusterka,  
immobilizer, airbagi, alarm, c. zamek, 
el. szyby, klimatyzacja, wspom. kier., 
alufelgi, hak, klimatyzacja, radio.
BEZWYPADKOWY

FIAT SEDICI, 2009, 141 000 km, benzyna,  
1.586 cm3, 108 KM. Bezwypadkowy. 

Klimatyzacja, CD, ABS, c. zamek, el. 
lusterka, ESP, alarm, komp. pokład., 
alufelgi, ASR, hak, 4 poduszki 
powietrzne, radio CD/MP3, relingi 
dachowe

MITSUBISHI COLT 2006, 118 000 km, 1.1 
benzyna, 75 KM, 3 

drzwi, czarny, bezwypadkowy, 
serwisowany, ABS, CD, el. szyby 
przednie, komputer, airbagi, 
wspom. kier, alarm, c. zamek, 
immobilizer, alufelgi, klimatyzacja, 
radio

FORD MONDEO, 2009, 184 000 km, diesel, 
1 997 cm3, 140 KM, biały, bezwypadkowy, 

klimatyzacja, komputer pokładowy, CD, 
kontrola trakcji (ASR), podgrz. tylna 
szyba, wielof. kier., nawigacja, ABS, 
centralny zamek, el. lusterka, 
tempomat, światła przeciwmgielne, 
stabilizacja toru jazdy (ESP), alarm

CITROËN SAXO, 1998, 95 000 km, 
benzyna, 1124 cm3, 60 KM, c. zamek. 

Ładny Citroen Saxo wyposażony 
w niezawodny i ekonomiczny silnik 
benzynowy. Stan techniczny jak 
i wizualny B.DOBRY! Serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia  
i na jazdę próbną

FORD FOCUS C-MAX 2007, 132 000 km, 
diesel, 1.6, 110 KM, szary, bezwypadkowy

serwisowany, ABS, c. zamek, el. 
szyby, ASR, el. lusterka, airbagi, 
alarm, klimatyzacja, podgrz. 
siedzenia, radio, wielof. kier., alufelgi
CD, el. lusterka, komputer, ESP, 
wspom. kier.

Oferta wybrana z dnia 13 maja kwietnia 2015 

14.500 zł 34.800 zł 27.500 zł

15.900 zł

29.800 zł 3.800 zł23.800 zł

24.700 zł

23.900 zł

21.000 zł22.900 zł

16.400 zł18.900 zł

26.800 zł 26.800 zł

17.900 zł12.800 zł14.800 zł

23.800 zł 28.900 zł25.800 zł

19.800 zł 24.900 zł31.000 zł

76.000 zł22.900 złCITROËN C2 2006, 76 000 km, 1.1 l, 
benzyna, 60 KM, 3 drzwi, czarny, 

bezwypadkowy, serwisowany, ABS, el. 
szyby i lusterka, immobilizer, komputer,  
radio, wielofunkcyjna kierownica, alarm
CD, airbagi, wspomaganie kierownicy, 
alufelgi, centralny zamek, klimatyzacja, 
Welurowa tapicerka

13.900 zł
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Kolejne utrudnienia na Warszawskiej

Zamykają ulice. Autobusy pojadą 
inaczej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wyłoniła kolej-
nego wykonawcę budowy auto-
strady A1. Odcinek G pomiędzy 
węzłem Blachownia (bez węzła) 
a węzłem Zawodzie (z węzłem) wy-
kona konsorcjum firm: Berger Bau 
Polska z siedzibą we Wrocławiu 
i Berger Bau GmbH z siedzibą 
w Niemczech.

Przedmiotem zamówienia była 
budowa odcinka autostrady A1 
o długości 4,700 km z nawierzchni 
betonowej wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie. Zamówie-
nie będzie realizowane w systemie 
projektuj i buduj. Termin realizacji 
zadania wynosi 33 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Do drugiego etapu zostało zakwa-
lifikowanych 20 wykonawców, któ-

rzy spełnili warunki udziału w po-
stępowaniu. Kryterium oceny ofert 
w drugim etapie było: cena (90%) 
i okres gwarancji (10%). Ostatecznie, 
w odpowiedzi na wysłane zaprosze-
nia wpłynęło 13 ofert. Ofertę z naj-
niższą kwotą w wysokości 219 382 
321,53 PLN (brutto) oraz z okresem 
gwarancji 10 lat złożyło konsorcjum 
firm: Berger Bau Polska z siedzibą 
we Wrocławiu i Berger Bau GmbH 
z siedzibą w Niemczech.

To otwarcie ofert jest już trzecim 
w czterech postępowaniach prze-
prowadzanych dla zadania „Budo-
wa autostrady A1 na odcinku Rzą-
sawa – Pyrzowice”. W dalszym cią-
gu trwa procedowanie postępowa-
nia przetargowego dla odcinka „F” 
od węzła Rząsawa (z węzłem) do wę-
zła Blachownia (z węzłem).

 kg

Kierowco! Już od poniedziałku 
mandaty nawet 10 tys. zł!Miejski Zarząd Dróg i 

Transportu w Częstochowie 
informuje, że od dnia 16 
maja (sobota) zamknięcie ul. 
Warszawskiej będzie obowią-
zywać od skrzyżowania z al. 
Jana Pawła II do wiaduktu 
nad al. Wojska Polskiego.

Ponadto zamknięta będzie 
ul. Kawia od ul. Warszawskiej 
do ul. Kiedrzyńskiej. Umożli-
wiony zostanie wjazd z al. Ja-

na Pawła II w ul. Kiedrzyń-
ską. To jednak nie koniec – 
wyznaczony zostanie objazd 
ulicami: Kiedrzyńską oraz 
Wały Dwernickiego poprzez 
nowo wybudowane ronda w 
rejonie ul. Wały Dwernickiego 
i DK-1 do ul. Warszawskiej. 
Trasa objazdu na skrzyżowa-
niach: Kiedrzyńska/Kawia, 
Kiedrzyńska/Wały Dwerni-
ckiego oraz Wały Dwernickie-
go/Cmentarna będzie ozna-

kowana jako droga z pierw-
szeństwem przejazdu.

W dalszym ciągu pozostanie 
zamknięte dla ruchu kołowego 
skrzyżowanie ul. Warszaw-
skiej z ul. Cmentarną. Ul. 
Cmentarna na odcinku od ul. 
Tartakowej do ul. Warszaw-
skiej nadal będzie drogą bez 
przejazdu. Zakazy ruchu nie 
będą dotyczyć dojazdu do po-
sesji przyległych do odcinka 
objętego robotami. kg

Dokończenie ze str. 1
Dla kogo blokady alkoholowe?

Obok kar finansowych dla pija-
nych kierowców przewidziano także 
kary prewencyjne. Dla osób skaza-
nych za prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości przewidziano 
skrócenie zakazu jazdy samocho-
dem pod warunkiem zainstalowa-
nia sprzężonej ze stacyjką blokady 
alkoholowej tzw. „alcolocku”. Pro-
wadzenie samochodu wyposażone-
go w takie urządzenie będzie możli-
we co najmniej po upływie połowy 
orzeczonego zakazu jazdy, a w przy-
padku dożywotniego zakazu prowa-

dzenia pojazdów, najwcześniej po 
upływie 10 lat. Urządzenie ma unie-
możliwić uruchomienie samochodu 
w przypadku, gdy w wydychanym 
przez kierującego powietrzu poziom 
alkoholu przekroczy 0,1 mg/1 dm 
sześc.

Nowelizacja kodeksu karnego by-
ła wspólnym przedsięwzięciem 
trzech resortów. Oprócz rozwiązań 
zaproponowanych przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych w doku-
mencie znalazły się propozycje Mini-
sterstwa Sprawiedliwości oraz Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju.

kg

W związku z pracami dro-
gowymi przy ulicy Warszaw-
skiej i Kawiej i brakiem 
możliwości przejazdu przez 
te ulice od 16 maja (sobota) 
do odwołania zostaną wpro-
wadzone objazdy dla linii nr 
14, 17, 20, 30 i N2.

W kierunku Rząsawy, Wy-
czerp i Jaskrowa autobusy 
ww. linii z ulicy Warszawskiej 
będą kursować przez Rondo 
Trzech Krzyży i po skręcie w le-
wo (zamiast przejazdu na 
wprost) przed przystankiem 
przy Alei Jana Pawła II skręcą 
w prawo w ulicę Kiedrzyńską, 
następnie dojadą do ulicy Wa-
ły Dwernickiego i dalej bez 
zmian.

UWAGA!
 Przy ulicy Kiedrzyńskiej w 
kierunku północnym zosta-
nie usytuowany przystanek 
zastępczy RONDO TRZECH 

KRZYŻY – odpowiednik przy-
stanku przy sklepie z firanka-
mi.

W kierunku Korkowej, 
Liszki i Wąsosza obowiązy-
wać będą objazdy przez Aleję 
Jana Pawła II, Aleję Armii 
Krajowej i Kościuszki do Wol-
ności lub II Alei NMP w zależ-
ności od dalszego kierunku 
trasy (linia 30 z Alei Jana Pa-
wła II przez Dąbrowskiego do 
Nowowiejskiego).

Linie nr 14, 17 i N2
W kierunku Korkowej, 

Liszki i Dworca Gł. PKP: z uli-
cy Kiedrzyńskiej przez Aleję 
Jana Pawła II, Aleję Kościusz-
ki do Alei Wolności i od przy-
stanku DH CENTRUM po-
wrót na stałą trasę.

Linia nr 20
W kierunku Korkowej: z uli-

cy Kiedrzyńskiej przez Aleję 
Jana Pawła II, Aleję Kościusz-

ki, II Aleję NMP, I Aleję NMP, 
zawracanie na rondzie na Pla-
cu Daszyńskiego i od przy-
stanku PLAC DASZYŃSKIE-
GO powrót na stałą trasę.

Linia nr 30
W kierunku Wąsosza: z uli-

cy Kiedrzyńskiej przez Aleję 
Jana Pawła II, Dąbrowskiego i 
od przystanku PLAC BIEGAŃ-
SKIEGO przy ulicy Nowowiej-
skiego powrót na stałą trasę.

UWAGA!
Dla linii nr 14, 17, 20 30 i N2 
kursujących w kierunku cen-
trum przystanek RONDO 
TRZECH KRZYŻY  przy ulicy 
Warszawskiej będzie zawie-
szony, a w zamian będzie 
obowiązywał przystanek przy 
Alei Jana Pawła II (naprze-
ciwko sklepów z meblami i 
płytkami).

kg

Wykonawca autostrady 
wyłoniony



	 Audi	A5	OPŁACONY	Bezwypadkowy	
Tiptronik	Skóra	Biksenon	Serwis	VIP	
GWARANCJA, 2011, 244 665 km, 2.0 
diesel 143 KM, automat, szary, ABS, el. 
szyby i lusterka, xenony, klimatyzacja, 
komplet airbagów, radio, światła LED, 
czujniki parkow., alarm, immobilizer, 
komputer, nawigacja, cz. parkow., alufelgi, 
CD, ASR, ESP,  tempomat, wielof. kier. 
 65.900	zł

	 Ford	S-Max	VIP	GWARANCJA	Bezwypad	
Klimatron	Serwis, 2006, kombi, srebrny,  
154 174 km, 125 KM diesel, hak, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, kier. wielof., cz. parkow., 
podgrz. przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 25.900	zł

	 Peugeot	307	1.6i	Bezwypad	Klimatronik	
Serwis	GWARANT, 2005, 154 097 km, 108 KM 
benzyna, szary, hak, światła przeciwmgłowe, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 14.400	zł

	 Audi	A8	2.0TFSi	Hybrid	Full	Led	Serwis	
Bezwypad, 2012, 22 235 km, 210 KM hybryda, 
automat, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, 
ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS,  4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkow., reg. wys. 
podwozia, I właśc., serwis. w ASO, garażowany 
 185.900	zł

	 Jaguar	XJ	VIP	GWARANCJA	Bezwypadkowy	
Skóra	Serwis, 2000, granatowy, 187 855 km, 
237 KM benzyna, automat, alufelgi, szyberdach, 
ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
skóra, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 12.900	zł

	 Peugeot	Expert	2.0HDi	Bezwypad	Klimatron	
VIP	GWARANT, 2012, 50 396 km, 128 KM 
diesel, alufelgi, przyc. szyby, ABS, poduszki 
pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
czujnik parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 57.900	zł

	 BMW	520	Bezwypadkowy	Skóra	Serwis	VIP	
GWARANCJA, 2011, 169 493 km, 184 KM 
diesel, automat, czarny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawig., 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., cz. 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 90.900	zł

	 Jaguar	X-Type	OPŁACONY	Bezwypadkowy	
skóra	klima	VIP	GWARANCJA, 2004,  
180 965 km, 2.0 diesel, 130 KM, szary, ABS
CD, pełna elektryka, komputer, wielof. kierown., 
alarm, immobilizer, ASR, cz. parkowania, 
alufelgi, klimatyzacja, airbagi, ESP

14.900	zł

	 Renault	Vel	Satis	2.0T+Gaz	Bezwypad	Xenon	
Serwis	GWARANT, 2002, grafitowy, 199 168 
km, 165 KM benzyna, hak, alufelgi, ksenony, 
przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, I właśc., 
serwis. w ASO, bezwypadkowy 16.900	zł

	 BMW	Seria	3, 2006, 174 267 km, 2.0 diesel, 
122 KM, srebrny, bezwypadkowy, klimatyzacja, 
światła przeciwmgielne, ASR, komputer 
pokładowy, alufelgi, centralny zamek, tempomat, 
ABS, alarm.100% bezwypadkowy - gwarancja.
Klimatronik dwustrefowy, 8 x airbag, czujniki 
ciśnienia w oponach, tunel na narty, 
klimatyzowany podłokietnik, 6-cio biegowa 
skrzynia, system Start-Stopport AUX 26.900	zł

	 Kia	Sportage	Active	GWARANCJA	Bezwypad	
skóra	serwis, 2008, szary, 185 975 km, 136 KM  
diesel, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane 
fotele, czujnik parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 31.900	zł

 Seat	Altea	XL	OPŁACONY	Bezwypadkowy	
Tiptronik-DSG	Klimatronik	Serwisowany	
GWARANCJA, 2011, 167 216 km, 1.6 diesel, 
105 KM, automat, szary, ABS, CD, el. szyby i 
lusterka, immobilizer, komputer, nawigacja, 
airbagi, alufelgi, klimatyzacja, ASR, radio, 
tempomat, wielofunkc. kier., ESP, czujniki 
parkowania
	 30.900	zł

	 BMW	Seria	6	2008, 196 368 km, 3.0 diesel, 
286 KM, automat, 3 drzwi, czarny, 
bezwypadkowy, klimatyzacja, tempomat, 
czujniki parkowania, skóra, ASR, el. szyby i 
lusterka, CD, xenony, 
alufelgi, komputer, nawigacja, światła 
przeciwmgielne, ABS, alarm

115.900	zł

	 Kia	Sorento	OPŁACONY	Bezwypadkowy	
skóra	klimatronik	serwis	VIP	GWARANCJA
Cena	Brutto, 2005, 124 131 km, 2.5 diesel, 140 
KM, 4x4, czarny, ABS, CD, pełna elektryka, 
immobilizer, komplet airbagów, relingi, alarm, 
klimatyzacja, alufelgi, hak, ASR, radio, ESP, 
wielofunkcyjna kierownica.
100% Bezwypadkowy – gwarancja.

22.900	zł

	 Škoda	Octavia	TDi	VIP	GWARANCJA	
Bezwypadkowy	serwis, 2012, 156 821 km, 
105 KM diesel, srebrny, światła przeciwmgłowe, 
przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

35.900	zł

	 BMW	X5	Bezwyp	Skóra	Serwis	Xenon	VIP	
GWARANCJA, 2004, 197 451 km, 218 KM 
diesel, automat, szary-metallic, alufelgi, 
szyberdach, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., cz. 
parkow., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 35.900	zł

	 Lexus	IS	220	D	Bezwypa	Serwis	Skora	VIP	
GWARANCJA, 2006, 247 405 km, 177 KM 
diesel, srebrny, alufelgi, szyberdach, ksenony, 
przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, czujnik 
deszczu, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany 29.900	zł

	 Škoda	Octavia	1.9TDi	Bezwypad	Klimatron	
VIP	GWARANCJA, 2005, 168 462 km, 90 KM 
diesel, szary, ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
bezwypadkowy

14.900	zł

	 Chevrolet	HHR	VIP	GWARANCJA	Bezwypad	
klimatron	serwis, 2009, kombi, 116 191 km, 
163 KM benzyna, szary-metallic, alufelgi, przyc. 
szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. 
wielof., cz. parkowania, I właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany 26.900	zł

	 Mazda	6	2.0	D	VIP	GWARANCJA	
Bezwypadkowy	serwis, 2010, kombi, srebrny, 
141 855 km, 140 KM diesel, alufelgi, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 37.900	zł

	 Škoda	Superb	Classic	VIP	GWARANCJA	
Bezwypad	Serwis, 2005, 197 393 km, 105 KM 
diesel, srebrny, alufelgi, światła przeciwmgłowe, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, EDS, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

19.900	zł

	 Citroën	C3	Picasso	Bezwypad	Klimatron	
Serwis	VIP	GWARANCJA, 2010, 105 221 km, 
90 KM diesel, czarny, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

24.900	zł

	 Mitsubishi	Space	Star, 2004, 101 742 km, 
1.3 benzyna, 82 KM, bezwypadkowy, 
elektryczne lusterka, centralny zamek, 
komputer pokładowy, ABS.
100% bezwypadkowy - gwarancja.
Dokumentacja prowadzona do samego 
końca (III.2015r 101.720km). 4 x airbag, 
relingi w chromie, roleta, RCD. I właściciel 
od nowości. 11.900	zł

	 Volkswagen	Touareg	Bezwypad	Klimatron	
Skóra	Serwis	Navi, 2005, 255 210 km, 174 KM 
diesel, szary, hak, alufelgi, przyc. szyby, 
homologacja na ciężarowy, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, blokada 
skrzyni biegów, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 29.900	zł

 	Citroën	C5	2008,	179	522	km, 2008, 179 
522 km, 1.6 diesel, 110 KM, kombi, czarny, 
I właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, 
ABS, el. szyby i lusterka, klimatyzacja, 
airbagi, przednie i tylne cz. parkowania, 
relingi, alufelgi, CD, immobilizer, komputer, 
ESP, tempomat, wyjście aux, ASR, 
przyciemniane szyby, szyberdach, 
wielofunkcyjna kierownica 27.900	zł

	 Nissan	Qashqai	VIP	GWARANT	
Bezwypadkowy	Serwis	Klima, 2007,  
160 917 km, 107 KM diesel, czarny, alufelgi, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kier., komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 29.900	zł

	 Volvo	V50	VIP	GWARANCJA	Bezwypadkowy	
Serwis	Navi, 2010, kombi, szary, 183 294 km, 
110 KM diesel, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 28.900	zł

	 Ford	Focus	1.8	TDCI	Ghia	OPŁACONY	
Bezwypadkowy	Klimatronik	VIP	GWARANC. 
2006, 205 441 km, 1.7 diesel, 116 KM, 
czarny, serwisowany, ABS, CD, el. szyby i 
lusterka, immobilizer, komputer, tempomat, 
alufelgi, klimatyzacja, komplet airbagów, 
radio, wielofunkcyjna kierownica

15.900	zł

	 Opel	Meriva	VIP	GWARANCJA	Bezwypad	
klimatron	serwis, 2006, 162 276 km, 101 KM 
diesel, szary, alufelgi, światła przeciwmgłowe, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

13.900	zł

	 Volvo	XC	90	OPŁACONY	Bezwypadkowy	
7-osób	Serwis	Skóra	VIP	GWARANCJA, 
2005, 259 834 km, 2.4 diesel, 163 KM, 4x4, 
szary, ABS, CD, el. szyby i lusterka, 
xenony, klimatyzacja, airbagi, relingi, 
wielofunkc. kier., alufelgi, hak,  komputer, 
przyciemn. szyby, tempomat, immobilizer, 
ASR, ESP, cz. parkow.  32.900	zł

Oferta	wybrana	z	13	maja	2014	r.
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Raków podejmuje outsidera II ligi Skra nie zdołała  
pokonać GrunwalduW najbliższą sobotę, 16 maja 

częstochowski Raków zmierzy 
się na własnym stadionie z za-
mykającą stawkę drugoligowej 
tabeli Limanovią Limanova. 

Mimo tego, że Limanovia zaj-
muje ostatnie miejsce w tabeli, 
wciąż ma teoretyczne szanse na 
utrzymanie. Musi jednak seryj-
nie wygrywać mecze. Dlatego go-
ście z pewnością będą w sobotę 
bardzo zdeterminowani. 

W ostatniej kolejce podopiecz-
ni Marka Motyki pokonali na 

własnym boisku Znicz Pruszków 
1:0. W rundzie jesiennej często-
chowianie bezbramkowo zremi-
sowali z Limanovią.

Raków chcąc jeszcze bardziej 
zachęcić kibiców do przyjścia na 
sobotnie spotkanie, rozpoczął 
akcję #WszyscyRazem.

– Dziękujemy za świetny do-
ping podczas meczu z Okocim-
skim Brzesko i w związku z tym 
mamy dla was wyzwanie, które 
polega na tym, że jeśli w meczu z 
Limanovią będzie was powyżej 3 
tysięcy, to na następne spotka-

nie ze Zniczem Pruszków bilety 
będą po złotówce - zachęca kapi-
tan Rakowa Wojciech Reiman. 

#WszyscyRazem to nie tylko 
jednorazowe zachęcenie kibiców 
do licznego przybycia na mecz z 
Limanovią. Klub przygotowuje 
szereg dodatkowych atrakcji, o 
których będzie informował na 
bieżąco za pośrednictwem stro-
ny internetowej oraz facebooko-
wym profilu. 

Mecz z Limanovią rozpocznie 
się o godz.17.

KR

Częstochowska Skra zremi-
sowała w środę, 13 maja na 
własnym boisku 1:1 z Grun-
waldem Ruda Śląska, a już w 
najbliższą sobotę powalczy o 
ligowe punkty w wyjazdowym 
meczu z Małąpanwią Ozimek. 

Częstochowianie byli fawory-
tem środowego spotkania i już 
na początku meczu objęli prowa-
dzenie. W 10. minucie po fanta-
stycznej akcji Skry do piłki do-
padł Sławomir Ogłaza i zasko-
czył Marcina Soldaka. Kilka mi-
nut później goście mogli wyrów-
nać, ale doskonałej sytuacji nie 
wykorzystał Rafał Stanisławski. 
Drużyna Piotra Mrozka utrzy-
mała prowadzenie do końca 
pierwszej połowy. 

Grunwald doprowadził do re-
misu kwadrans przed końcem 

regulaminowego czasu gry. Rzut 
karny pewnie wykonał Tomasz 
Szpoton. Wynik spotkania nie 
uległ już zmianie, choć często-
chowianie mieli znakomitą oka-
zję do zdobycia zwycięskiej 
bramki. Zmarnował ją jednak 
Piotr Andrzejewski. 

Kolejny mecz Skra rozegra już 
w najbliższą sobotę, 16 maja na 
wyjeździe. Rywalem częstocho-
wianie będzie przedostatnia w 
tabeli III ligi opolsko-śląskiej Ma-
łapanew Ozimek. 

KR
Skra Geocarbon 

Częstochowa - Grunwald 
Ruda Śląska 1:1 (1:0)

Skra: Procek - Kowalski, Szwa-
gra, Piwiński, Tomczyk, Ogła-
za, Nocoń (25’ Czerwiński), So-
cha, Niedbała, Andrzejewski, 
Sobala. 

Kickbokserzy KSW Start 
z medalami MP

Zawodnicy KSW Start wywal-
czyli dwa brązowe medale pod-
czas Mistrzostw Polski kadetów 
w kickboxingu, które odbyły się 
w Lesznie.

Częstochowski klub reprezen-
towali: Hubert Prokop, Dominik 
Grygiel, Jakub Jarawka, Kry-
stian Biernat, Aleksander Bana-
sik i Piotr Zawalski. Na najniż-
szym stopniu podium stanęli 

Prokop i Banasik.
Hubert w pierwszej walce w 

formule point-fighting zwyciężył 
z Oskarem Oram z Krakowa - re-
lacjonuje trener KSW Start Łu-
kasz Wabnic. 

Aleksander Banasik przegrał 
najpierw walkę w formule ciągłej 
z kadrowiczem Konradem Ła-
niewskim z CSW Champion Lu-
bawa. Sukces odniósł za to w 
formule point-fighting.  KR
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SZAROTKA jest sunią lękliwą 
i bojaźliwą. W stosunku do 
innych psów raczej uległa. Na 
spacery wychodzi niechętnie, 
Nie do końca ufa człowiekowi. 
SZAROTKA, sunia, rok 
urodzenia: 2009. Rasa: mix 
szorstkowłosa. Umaszczenie: czarno-szare. Wielkość: 
średni

BATAN to czujny i odważny, ale 
nieufny i ostrożny w stosunku do 
ludzi psiak. Na spacerach energiczny 
i uśmiechnięty. Lubi kontakt z 
człowiekiem. Potrzebuje cierpliwego, i 
spokojnego opiekuna. Odradzamy do 
domu z dziećmi. 
BATAN Płeć: pies. Rok urodzenia: 2009. Rasa: 
mieszaniec. Jasnobrązowy. Wielkość: duży.

KUK to psiak energiczny i 
żywiołowy. Lubi kontakt  
z człowiekiem i spacery.  
Z początku nieufny, ale ogólnie 
grzeczny, miły i przyjacielski. 
W stosunku do innych psów 
niekonfliktowy. 
KUK Płeć: pies. Rok urodzenia: 2012. Rasa: mix.  
Umaszczenie: czarne. Wielkość: średni. 

ŁODI to bardzo energiczny, duży, 
silny i radosny psiak. Jest sprytny i 
potrafi uciekać z posesji. Z jednym 
psem się dogada a z drugim nie. 
Potrzebuje dużo ruchu. Czeka na 
nowy dom od 21 października 2014 
roku.
ŁODI Płeć: pies. Rok urodzenia: 2012. Rasa: mix 
Umaszczenie: srebrno-czarne. Wielkość: duży. 

TOMCIO to 11-letni, średni psiak. Jest cudownym, bardzo 
miłym i spokojnym psem, który potrzebuje domu od zaraz. 
Lgnie do człowieka i bardzo lubi przytulać się. Najchętniej 
cały czas spędzałby obok człowieka, a najlepiej na jego 
kolanach. Tomcio szybko skradł serca pracowników 
i jesteśmy pewni, że nowa rodzina pokocha go już 
pierwszego dnia. Opanowany na spacerach i przyjaźnie 
nastawiony do innych zwierząt.

LANA to bardzo miła, łagodna i subtelna sunia. 
Okazało się, że Lana ma problemy  
z wątrobą, dlatego też powinna być pod kontrolą 
lekarza weterynarii i spożywać odpowiednią karmę. 
Uwielbia chodzić na spacery. W stosunku do innych 
psów obojętna. Z utęsknieniem szuka nowego, 
odpowiedzialnego domu.
LANA Płeć: suka. Rok urodzenia: 2006 
Rasa: mix. Umaszczenie: czarno-brązowe 
Wielkość: średni. Sterylizacja/kastracja: tak

Nowy Dworek I wygrał 
mistrzostwa Polski bezdomnych

Na placu Biegańskiego roz-
grywano w miniony weekend 
XIII Mistrzostwa Polski w Pił-
ce Ulicznej Bezdomnych i 
Społeczności Trzeźwościo-
wych.

O tytuł rywalizowało 16 drużyn 
z całej Polski.  Po zaciętym meczu 
finałowym Nowy Dworek I poko-
nał 4:3 Monar Kraków i został mi-
strzem Polski. W spotkaniu o 3. 
miejsce Nowy Dworek II rozgromił 
7:2 Brata Alberta Wrocław.

Podczas turnieju wybierani 

byli reprezentanci Polski, którzy 
mają szansę uczestniczyć w ko-
lejnych mistrzostwach świata.

KR
Wyniki

Półfinały: Nowy Dworek I - No-
wy Dworek II 8:3, Monar Kra-
ków - Brat Albert Wrocław 8:3

o 3. miejsce: Nowy Dworek II - 
Brat Albert Wrocław 7:2

finał: Nowy Dworek I - Monar 
Kraków 4:3

Lekkoatleci z całej Polski rywalizowali w 
częstochowskim mityngu kwalifikacyjnym
Na Miejskim Stadionie Lek-

koatletycznym odbył się w so-
botę, 9 maja mityng kwalifika-
cyjny, w który wzięło udział 
ponad 370 zawodników i za-
wodniczek z 29 klubów z całej 
Polski. 

Najlepszy wynik w zawodach 
uzyskał Szymon Mazur z Płomie-
nia Sosnowiec, który pchnął pię-
ciokilogramową kulę na odle-
głość 20, 64 m i wypełnił normę 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki na mistrzostwa świata ju-
niorów młodszych.

W mityngu startowało aż 62 
zawodników reprezentujących 
CKS Budowlani. Wśród nich w 
kategorii seniorów najwartoś-
ciowsze wyniki uzyskali: Magda-
lena Cała 100 m – 12,83 s, Iza-

bela Sosnowska 100 m – 13,22 
oraz 200 m – 26,78 s, Adam Bła-
sik 100 m – 11,58 s i 200 m – 
22,71 s.

W kategorii juniorów dosko-
nały rezultat w rzucie młotem 
osiągnęła Adrianna Jońska. Na-
sza zawodniczka posłała młot  
na odległość 50,08 m. To nowy 
rekord klubu i piąty wynik w 
Polsce w tym roku. W tej samej 
kategorii dobre wyniki uzyskali 
także: Ewelina Pierzyna 100 m – 
13,08, 200 m – 26,41 s, Monika 
Sitek 400 m – 62,68 s, Mateusz 
Miedziński 100 m – 11,72 s, 200 
m – 23,69 s.

W juniorach młodszych bardzo 
dobrze zaprezentowała się Wero-
nika Rydz, która w biegu na 1500 
m uzyskała 4:56,96 min., usta-
nawiając nowy rekord życiowy.

Pozostałe wyniki 
częstochowskich 

lekkoatletów
Juniorzy młodsi: Mateusz Mi-
chalak 400 m – 52, 16 s, Alek-
sander Turek 1500 m – 4:18,86 
min, Marta Rydz 800 m – 2:21,34 
min. Marek Jaworski wzwyż -  
185 cm, Marcelina Kopka 100 m 
13,96, 200 m – 27,54 s.                                

Młodziki: Madgalena Brendel 
100 m – 13,09, Urszula Ułamek 
200 m – 27,70, Zuzanna Szcze-
pańska 200 m – 28,41 s, Karoli-
na Jagielska 400 m – 64,06 s, 
Weronika Kocka w dal – 4,56 m, 
Karol Sowa 100 m – 12,27 s, 
200 m -24,91 s, Adam Jakubow-
ski 200m – 24,79 s, Jakub Chła-
dzyński wzwyż – 170 cm.
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Judocy powalczą w HSC o awans do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Około 250 zawodników weź-

mie udział w eliminacji do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Juniorów i Junio-
rek Młodszych w judo, która 
odbędzie się 23 maja w Hali 
Sportowej Częstochowa.  Pa-
tronat nad imprezą objął pre-
zydent miasta Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.

W turnieju wystartują za-
wodnicy urodzeni w 1998, 1999 
i 2000 roku reprezentujący klu-

by z województwa śląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. Impreza ma 
rangę Mistrzostw Polski Junio-
rów i Juniorów Młodszych.

- To bardzo istotne dla na-
szego miast, że te zawody od-
będą się w randze ogólnopol-
skiej imprezy – mówi Małgo-
rzata Iżyńska, członek UKS Ju-
do Częstochowa i radna miej-
ska. – Częstochowianie będą 
mogli zobaczyć najlepszych za-
wodników w  dyscyplinie olim-

pijskiej. Mamy nadzieję, że to 
wydarzenie spopularyzuje judo 
w środowisku młodzieżowym i  
nie tylko, ponieważ ten sport 
jest wspaniałą formą ogólno-
rozwojowej aktywności fizycz-
nej i wysokiej kultury.

Po raz pierwszy zawody tej 
rangi odbędą się poza siedzibą 
Śląskiego Związku Judo.

Oficjalne otwarcie turnieju od-
będzie się o godz. 12.30. Zakoń-
czenie zaplanowano na godz. 17.

KR

ZATRUDNIMY 
murarza pieców przemysłowych, elektromechanika,  
frezera (emeryt lub rencista) i pracownika fizycznego.

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.



16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 15-17 MAJA 2015 AKTUALNOŚCI


