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Konkurs  
na leczenie  
w szpitalu  

w Blachowni
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 

ogłosił konkurs na leczenie szpital-
ne na terenie powiatu częstochow-
skiego. Dzięki temu być może latem 
placówka w Blachowni znowu za-
cznie przyjmować pacjentów. Oferty 
można składać do 19 maja, roz-
strzygnięcie postępowania zostanie 
ogłoszone 16 czerwca. Umowa obo-
wiązywać będzie na okres: 1 lipca 
2014 - 31 grudnia 2014. Planowana 
wysokość umowy na 6 miesięcy wy-
nosi ok. 7 mln zł.

Przypominamy, że z dniem 30 li-
stopada 2013 r. Śląski OW NFZ 

rozwiązał umowę  w za-
kresach: pediatria, po-
łożnictwo i ginekologia, 
chirurgia ogólna, cho-
roby wewnętrzne, izba 
przyjęć, ortopedia i 
traumatologia narzą-
dów ruchu.

Ciąg dalszy na str. 3

Kara dla 
Kolei 

Śląskich
Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów nałożył na 
Koleje Śląskie karę w wysokości 
ponad 315 tysięcy złotych. 
UOKiK nie spodobały się niektó-
re z postanowień spółki. Naru-
szały one interesy pasażerów. 
Konkretnie chodzi o zapisy do-
tyczące zwrotu biletu jedynie na 
stacji zakupu, przedłużenie cza-
su na rozpatrzenie reklamacji 
czy ograniczanie odpowiedzial-
ności za odwołany pociąg.
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Już za tydzień
w piątkowym wydaniu

„Życia Częstochowy i...”
przeczytacie:

l Wynagrodzenie pracownika  
w czasie jego choroby

l Ile kosztuje aktywizacja jednej 
osoby bezrobotnej?

l Patologie na polskim rynku pracy
l Wzrost gospodarczy i spadek 

bezrobocia dzięki... emigrantom

Lekarz wydawał 
fałszywe zaświadczenia

Najstarszy mężczyzna świata  
pochodzi z Częstochowy

Urodzony w Częstochowie, 
parapsycholog i emerytowany 
chemik, Alexander Imich jest 
najstarszym mężczyzną na 
świecie. New York Times opu-
blikował artykuł poświęcony 
111- latkowi.

Alexander Imich urodził się 4 
lutego 1903 w dobrze sytuowa-
nej rodzinie żydowskiej, w 
Częstochowie. Jego ojciec był 
właścicielem firmy remontowej, 
budował także pasy startowe dla 
pierwszych pilotów.

Imich 4 maja 1921 roku został 
dopuszczony do zdawania egzami-
nu maturalnego w klasie filolo-
gicznej w Sienkiewiczu, a 5 czerw-
ca do egzaminów ustnych. Po czą-
tkowo częstochowianin chciał być 
kapitanem w polskiej marynarce, 
jednak zdecydował się zostać zoo-
logiem. Po jakimś czasie zmienił 
kierunek studiów. Zdecydował się 
na chemię i to właśnie z niej dok-
toryzował się na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 1951 wraz ze swoją żo-
ną Welą wyemigrował do 

Waterbury w Connecticut. Jego 
wybranka, malarka i psychotera-
peutka, otworzyła prywatną 
praktykę na Manhattanie. Po jej 
śmierci w 1986 roku Aleksander 
Imich przeprowadził się do jej 
pracowni w przedwojennym ho-

telu przy West End Avenue. 8 lat 
później budynek zamieniono w 
Esplanadę, luksusową rezyden-
cję dla seniorów. Krótko potem, 
Aleksander Imich stracił wszyst-
kie swoje oszczędności w nietra-
fionych inwestycjach i w 2007 

roku skorzystał z pomocy kam-
panii The New York Times 
Neediest Cases. On i żona nigdy 
nie mieli dzieci, ich najbliższym 
żyjącym krewnym jest 84-letni 
siostrzeniec.

Alexander Imich jest autorem 
licznych artykułów dla czaso-
pism z dziedziny parapsycholo-
gii. Co ciekawe książkę poświę-
coną zjawiskom paranormalnym 
wydał, kiedy miał 92 lata...!

Jaka jest jego recepta na dłu-
gowieczność? Jak czytamy w ar-
tykule opublikowanym w New 
York Times, Imich myśli, że za 
długowieczność odpowiadają być 
może może jego „dobre geny” i 
sport. Uprawiał gimnastykę, był 
dobrym biegaczem i sprinterem, 
pływakiem i oszczepnikiem. 
Palenie rzucił dawno temu, alko-
holu nigdy nie pił. Zawsze nie-
wiele jadł, zainspirowany 
wschodnimi mistykami, którzy 
gardzili jedzeniem. Teraz jednak, 
111-latek chętnie jada m.in. ry-
bę, klopsy, rosół z makaronem... 
czekoladę i lody.

Ciąg dalszy na str. 3

Do Sądu Rejonowego w 
Lublińcu trafił akt oskarżenia 
przeciwko lekarzowi, który wy-
stawiał poświadczające niepraw-
dę zaświadczenia lekarskie. 
Sprawa dotyczy ponad stu orze-
czeń, te medyk wypisywał za 50 
złotych.

- Na podstawie przesłuchań 
uczestników kursów, organizo-
wanych przez jeden z ośrodków 
szkolenia kierowców w powiecie 
lublinieckim ustalono, że w la-
tach 2011-2013 oskarżony le-
karz przeprowadzał badania le-
karskie niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie badań lekarskich kie-
rowców i osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania po-
jazdami. Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem lekarz powinien ocenić 
u osoby badanej ogólny stan 
zdrowia, a w szczególności stan 
układu krążenia, oddechowego, 
nerwowego, sprawność narzą-
dów ruchu i stan psychiczny. 
Ponadto lekarz powinien prze-
prowadzić badanie wzroku, słu-
chu i narządu równowagi bada-
nej osoby - mówi Tomasz Ozimek, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Ciąg dalszy na str. 3

KONSULTACJE „ŻYCIA”
14 maja w godz. 1000  

do 1100 w naszej redakcji  
dyżurować będzie  

specjalista ginekologii  
i położnictwa

dr Zdzisław 
Dubnicki

Można  zadawać pytania 
online na czacie  

lub dzwonić pod numer 

tel. 533 333 049
Relację z czatu zamieścimy  

w kolejnych wydaniach  
naszej gazety
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Na każdego przedsiębiorcę może zostać 
nałożona kara, na przykład za niezłożenie 
w terminie deklaracji podatkowej, albo 
spóźnienie w płatnościach podatków czy 
składek ZUS. Czy tego typu kary pienięż-
ne mogą zostać rozliczone w kosztach fir-
mowych, tym samym pomniejszając po-
datek należny fiskusowi?

Karę finansową można zaksięgować w 
kosztach uzyskiwania przychodów, o ile 
została ona poniesiona celowo, łączy się z 
osiągnięciem przychodu lub zabezpiecze-
niem czy też zachowaniem jego źródła i nie 
wiąże się z uchylaniem od opodatkowa-
nia.

Wszystkie wydatki przedsiębiorcy rozli-
czającego się z fiskusem na zasadach 
ogólnych, według dwustopniowej skali po-
datkowej lub podatku liniowego, które 
mogą zostać zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów zostały zawarte w ustawie 
z dnia 26 lipca 1991 roku.

Art. 22 z tej ustawy wskazuje, że „kosz-
tami uzyskania przychodów są koszty po-
niesione w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źró-
dła przychodów, z wyjątkiem kosztów wy-
mienionych w art. 23. 1a.”

Koszty pozwalają na zmniejszenie pod-
stawy opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych, dlatego też 
przedsiębiorcy poszukują sposobów na 
ich zwiększanie w poszczególnych okre-
sach rozliczeniowych. Nie wszystkie wy-
datki ponoszone w toku prowadzonej 

działalności gospodarczej będzie można 
zaliczyć do kosztów podatkowych.

W niektórych sytuacjach (również ściśle 
określonych w przepisach), karę finanso-
wą nakładaną na przedsiębiorcę również 
będzie można zaliczyć w poczet kosztów 
uzyskania przychodów. Będzie to możliwe 
wtedy, kiedy zostanie ona powiązana z 
działalnością gospodarczą oraz będzie 
miała wpływ na osiągane przychody, albo 
na zachowanie lub zabezpieczenie ich źró-
dła. 

W kosztach uzyskania przychodów m.
in. nie będzie możliwości odliczenia kary 
za celowe uchylanie się od opodatkowania 
i odsetek naliczonych od nieujawnionych 
źródeł przychodów osoby prowadzącej po-
zarolniczą działalność gospodarczą. Z 
drugiej strony w koszta można wliczyć wli-
czyć np. karę umowną wynikającą z umo-
wy o pracę, w przypadku odstąpienia od 
niej przez przedsiębiorcę.

Przy kwalifikowaniu w kosztach uzy-
skania przychodów kar pieniężnych nale-
ży uważać, aby rozliczyć w nich tylko ka-
ry, które rzeczywiście mogą się tam zna-
leźć - są celowe i powiązane z przychoda-
mi. Inaczej możemy się narazić na kontro-
lę skarbową i na podważenie księgowania 
w kosztach kar przez inspektorów z 
Urzędu Skarbowego czy z Urzędu Kontroli 
Skarbowej.

Angelika Dąbek
źródło biznes-firma.pl

Według definicji okres wypowiedze-
nia to czas od złożenia tzw. oświadcze-
nia woli o wypowiedzeniu umowy do 
czasu jej faktycznego rozwiązania. 
Jednak w zależności od rodzaju umo-
wy czas jego trwania może być krótszy 
lub dłuższy.

Umowa na czas określony: taka umowa 
może zostać rozwiązana za wypowiedze-
niem w momencie spełnienia trzech prze-
słanek: musi być zawarta na okres dłuż-
szy niż sześć miesięcy, w samej treści 
umowy znajduje się zapis zezwalający na 
wypowiedzenie, oraz zachowuje się dwu-
tygodniowy okres wypowiedzenia.  
Umowa na okres próbny: ten rodzaj umo-
wy również można rozwiązać w drodze wy-
powiedzenia. W tym przypadku jego dłu-
gość zależy od czasu, na jaki umowa zo-
stała zawarta i wynosi 3 dni robocze, jeże-
li okres próbny nie przekracza dwóch ty-
godni, jeden tydzień, jeżeli jest dłuższy niż 
dwa tygodnie oraz dwa tygodnie, jeżeli 
umowa na okres próbny została zawarta 
na trzy miesiące.

Umowa na zastępstwo: może zostać 

rozwiązana z zachowaniem 3-dniowego 
okresu wypowiedzenia.

Umowa na czas nieokreślony: w tym 
przypadku należy wskazać, że można ją 
rozwiązać za wypowiedzeniem, którego 
długość zależy od tzw. zakładowego stażu 
pracy, a więc od okresu zatrudnienia u 
danego pracodawcy. W przypadku tego 
rodzaju umowy okresy wypowiedzenia 
kształtują się następując: dwa tygodnie, 
jeżeli pracownik przepracował mniej niż 
sześć miesięcy; jeden miesiąc, jeżeli pra-
cownik był zatrudniony co najmniej sześć 
miesięcy, orz trzy miesiące, jeżeli pracow-
nik był zatrudniony na okres co najmniej 
trzech lat.

Przy liczeniu okresu wypowiedzenia na-
leży pamiętać o tym, że każde wypowie-
dzenie liczone w tygodniach ma obejmo-
wać pełne tygodnie i zakończyć się w so-
botę (a więc to sobota zawsze będzie 
dniem rozwiązanie stosunku pracy). 
Wypowiedzenie liczone w miesiącach koń-
czy się natomiast zawsze w ostatnim dniu 
miesiąca.

Angelika Dąbek
źródło: biznes-firma.pl

Czy można rozliczyć karę 
w kosztach firmowych?

Okresy wypowiedzeń

Znajdujesz się na stanowisku kierowni-
czym i pracujesz ponad normę? Uważaj – 
co do zasady, kadra kierownicza nie ma 
prawa do rekompensaty pracy w godzi-
nach nadliczbowych.

Powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa pracy nie znają pojęcia nienormo-
wanego czasu pracy. W ten sposób okre-
śla się zazwyczaj zadania wypełniane 
przez szeroko rozumianą kadrę kierowni-
czą.

Kodeks pracy osobno reguluje czas pra-
cy pracowników zarządzających w imie-
niu pracodawcy zakładem pracy, a osob-
no kierowników wyodrębnionych komó-
rek organizacyjnych.

Do grona zarządzających zaliczają się: 
kierujący jednoosobowo zakładem pracy 
oraz ich zastępcy, główni księgowi, oraz 
pracownicy wchodzący w skład kolegial-
nego organu zarządzającego.

Według przepisu art. 1514 Kodeksu 
Pracy, pracownicy zarządzający wykonują 
w razie konieczności pracę poza normal-
nymi godzinami pracy, bez prawa do wy-
nagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych.

Za to tym drugim przysługuje prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia oraz dodat-
ku za godziny nadliczbowe jedynie za pra-
cę w godzinach nadliczbowych, którą wy-
konywali w niedzielę i dni świąteczne. To 
dodatkowe wynagrodzenie przysługuje 

im, jeśli w zamian za te dni nie otrzymali 
ani jednego dnia wolnego od pracy. W in-
nych sytuacjach kierownikom wyodręb-
nionych komórek organizacyjnych tak sa-
mo nie przysługuje ani wynagrodzenie, 
ani dodatek za nadgodziny.

Warto jednak nadmienić, że zatrudnia-
nie kierownika w godzinach nadliczbo-
wych powinno następować jedynie w razie 
konieczności i w sytuacjach wyjątkowych. 
Taka sytuacja nie może stać się regułą. 
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnie-
nie podwładnym w każdej dobie prawa do 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczyn-
ku w tygodniu. Ważne jest, że podczas od-
poczynku pracownik nie może pełnić dy-
żuru, nawet pod telefonem. Wyjątkiem w 
zakresie prawa do odpoczynku są ci pra-
cownicy, którzy w imieniu pracodawcy za-
rządzają zakładem pracy.

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że w da-
nej dobie pracownikom nie zostanie za-
pewnionych 11 godzin wypoczynku, to 
przy okresie rozliczeniowym przysługuje 
im czas odpoczynku, który to zrównowa-
ży.

Natomiast tygodniowy odpoczynek tej 
grupy zatrudnionych może obejmować 
mniejszą liczbę godzin, ale nie może być 
jednak krótszy niż 24 godziny.

Angelika Dąbek
źródło: biznes-firma.pl

Według nowelizacji ustawy o VAT za-
akceptowanej i podpisanej przez pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego 
przewiduje się, że rozliczanie podatku 
VAT od samochodów do 3,5 tony w 
polskich przedsiębiorstwach będzie się 
odbywało na nowych zasadach.

Od 1 kwietnia tego roku od samocho-
dów wykorzystywanych w celach służbo-
wych oraz prywatnych będzie można odli-
czyć podatek VAT.

Jest jednak druga strona medalu – no-
welizacja tej ustawy zakłada bardzo wyso-
kie kary finansowe za nieprzestrzeganie 
wymogów formalnych odliczeń podatku 

VAT od samochodów służbowych oraz służ-
bowo-prywatnych. Oznacza to, że wykona-
nie nawet jednego kilometra przejechanego 
prywatnie samochodem służbowym spra-
wi, że podatnik będzie zmuszony do zwrotu 
całego odzyskanego poprzednio podatku.

Ci przedsiębiorcy, którzy odliczają pe-
łen podatek VAT od samochodów służbo-
wych, będą zatem musieli prowadzić księ-
gi ewidencji przebiegu pojazdu.

Taki wymóg nie dotyczy już w trybie ści-
słym użytkowników samochodów służbo-
wo-prywatnych, od których będzie można 
odliczyć 50% VAT.

Angelika Dąbek
źródło biznes-firma.pl

Jesteś szefem? Nie 
zapłacą ci za nadgodziny!

Wielkie kary za jazdę 
służbowym samochodem 

w celach prywatnych
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Najstarszy 
mężczyzna 

świata 
pochodzi  

z Częstochowy
Dokończenie ze str. 1

15 września 2013 roku jego 
wiek został udokumentowany 
przez Gerontology Research 
Group. Po śmierci Włocha Arturo 
Licaty, który zmarł 24 kwietnia 
2014 roku w wieku 111 lat i 357 
dni, Aleksander Imich został naj-
starszym mężczyzną świata.

Na świecie żyje 66 kobiet star-
szych od Aleksandra Imicha. 
Najstarsza jest Misao Okawa z 
Japonii, ma 116 lat. Artykuły o 
najstarszym mężczyźnie świata 
oprócz New York Timesa ukazały 
się ostatnio m.in. w Daily Mail, 
The Telegraph.

kg
zdj. fot. NBC New York

Lekarz wydawał 
fałszywe zaświadczenia

Kara dla Kolei Śląskich

Niech uśmiech zagości!

Dwa 200-kilogramowe po-
jemniki z radioaktywnymi izo-
topami kobaltu skradzione  
w  listopadzie  ubiegłego  roku 
z  bełchatowskiej  elektrowni, 
znalazły  się  na  złomowisku 
w Poraju. Jak tam trafiły? To 
wyjaśni prokuratura.

Pojemniki z kobaltowymi źró-
dłami izotopowymi wielkości 
ziarnka grochu wykorzystywane 
były do pomiarów poziomu po-
piołu w zbiornikach. Znajdowały 
się tam od 1992 roku. Ich brak 
zauważono pod koniec listopada 
2013 r. Znaleziono je dopiero 30 
kwietnia na złomowisku 
w Poraju. Firma o swoim odkry-
ciu powiadomiła pracowników 
elektrowni. Pojemniki były w nie-
naruszonym stanie. Oznacza to, 

że radioaktywna zawartość nie 
zagraża życiu ludzi, ani nie stwa-
rza zagrożenia dla środowiska. – 
Znalezione pojemniki zostały za-
bezpieczone i wywiezione do uty-
lizacji – poinformowała Iwona 
Paziak, rzeczniczka prasowa 
spółki PGE GiEK SA, do której 
należy elektrownia. Po odnalezie-
niu pojemników zostało wzno-
wione policyjne śledztwo w spra-
wie ich kradzieży.

Przy tej okazji przypominamy, 
że wciąż trwają poszukiwania 
pojemnika zawierającego źródło 
promieniowania jonizującego, 
który zniknął z terenu przedsię-
biorstwa KZPP „Koniecpol” S.A. 
Źródło znajdowało się w za-
mkniętym pojemniku typu PS-
5B, który jest zabezpieczony 
przed otwarciem i w tej formie 

nie stanowi zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi. Nie powoduje też 
skażenia środowiska. Ewentu-
alnie zagrożone może być tylko 
zdrowie osób, które będą próbo-
wały otworzyć lub rozszczelnić 
pojemnik. Zaginięcie pojemnika 
zawierającego źródło promienio-
wana jonizującego stwierdzono 
15 stycznia podczas sprawdza-
nia stanu źródeł promieniotwór-
czych na terenie przedsiębior-
stwa. W przypadku znalezienia 
pojemnika ze znakiem promie-
niotwórczości (tzw. „koniczyn-
ką”) nieznanego pochodzenia 
należy niezwłocznie zawiadomić 
najbliższą jednostkę policji, PSP, 
Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną lub Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.

kg

Konkurs  
na leczenie  
w szpitalu  

w Blachowni
Dokończenie ze str. 1

Od 1 grudnia dzierżawcą pla-
cówki jest Polska Grupa 
Medyczna. Jednak, aby szpital 
mógł znowu przyjmować pacjen-
tów konieczne było podpisanie no-
wego kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Konkurs na 
leczenie szpitalne na terenie po-
wiatu częstochowskiego został 
ogłoszony 5 maja 2014 roku. kg 

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

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!
Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!
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STIHL FS 55

teraz 899 zł*

Pełna oferta promocyjna u Autoryzowanych Dealerów

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

Dokończenie ze str. 1

W śledztwie ustalono, że wy-
danie orzeczenia lekarskiego 
przez oskarżonego odbywało się 
bez przeprowadzenia jakichkol-
wiek badań. Wystarczające było 
pojawienie się w gabinecie le-
karskim i uiszczenie kwoty 50 
zł. Opisane nieprawidłowości w 
wystawianiu zaświadczeń lekar-
skich dotyczyły 121 orzeczeń.

Jednocześnie stwierdzono, że 
w ramach szkolenia kierowców 
nieprawidłowo przeprowadzano 
także część szkolenia, które do-
tyczyło nauki udzielenia pierw-
szej pomocy medycznej. Zgodnie 
z przepisami szkolenie w tym 
zakresie może prowadzić wy-
łącznie lekarz lub ratownik me-
dyczny, natomiast w ww. ośrod-
ku było prowadzone przez pielę-
gniarkę. Potwierdzenie prze-

szkolenia kandydata na kierow-
cę dotyczące pomocy przedle-
karskiej było dokonywane w do-
kumentacji kursu przez oskar-
żonego lekarza.

W toku śledztwa lekarzowi 
przedstawiono łącznie 304 za-
rzuty popełnienia przestępstw 
poświadczenia nieprawdy w do-
kumentach. Oskarżony przy-
znał się do stawianych mu za-
rzutów i wyjaśnił, że nie docho-
wał formalności związanych z 
badaniami z powodu braku 
wnikliwości i nieświadomości 
wymogów określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia. 
Przestępstwo poświadczenia 
nieprawdy w dokumencie, w ce-
lu osiągnięcia korzyści majątko-
wej, jest zagrożone karą pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat.

mag

Dokończenie ze str. 1
Ochroną praw pasażerów po-

dróżujących koleją zajmuje się 
Urząd Transportu Kolejowego. Do 
kompetencji Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na-
leży sprawdzanie, czy w regulami-
nach nie znajdują się klauzule 
sprzeczne z prawem. W toku naj-
nowszego postępowania, Urząd 
zakwestionował 6 postanowień.

Koleje Śląskie zastrzegały, że 
nie ponoszą odpowiedzialności za 
ograniczenie ruchu pociągów. 
Oznacza to, że pasażer nie mógł-
by się starać o odszkodowanie za 
odwołany pociąg. Prawo przewo-
zowe przyznaje taką możliwość, 
bez względu na to, czy do odwoła-
nia doszło z winy przewoźnika.

UOKiK nie spodobał się także  
zbyt długi, bo nawet trzymiesięcz-
ny, termin oczekiwania na odpo-
wiedź na złożoną reklamację. 
Zgodnie z prawem, musi ona być 
udzielona w ciągu 30 dni.

Przewoźnik zastrzegał także, że 
podróżny, który chciałby zwrócić 
bilet mógł to zrobić jedynie na tej 
stacji, na której go kupił i tylko 
przed rozpoczęciem terminu waż-
ności określonego na bilecie (np. 
bilet ważny w piątek od 18:00). - 
Zgodnie z prawem przewozowym, 
na dowolnej stacji przed rozpo-
częciem podróży, a nie terminu 
ważności biletu, możemy zmienić 
datę odjazdu, miejscowość prze-
znaczenia oraz klasę pociągu. 
Możemy także oddać bilet i żądać 
zwrotu pieniędzy proporcjonalnie 
do niewykorzystanego świadcze-
nia, po potrąceniu odstępnego – 
informuje Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Koleje Śląskie zobowiązały się 
do zmiany dwóch postanowień i 
zaprzestania stosowania czte-
rech. Nałożona kara finansowa to 
315 884 zł. Decyzja nie jest osta-
teczna. Spółka odwołała się do 
sądu. kg

Już  w  najbliższą  niedzielę 
(11.05.)  III  aleję NMP ma wy-
pełnić  radość!  A  wszystko  to 
za sprawą happeningu organi-
zowanego  przez  uczniów  IX 
L.O. im. C.K.Norwida. Młodzież 
ma  zamiar  zachęcać  spaceru-
jących  częstochowian  do... 
uśmiechu!

IX LO im. C.K. Norwida w 
Częstochowie przystąpiło do pro-
jektu Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu organizowanego 
przez Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie. W jego ramach grupa 
30 uczniów zorganizuje w III alei 

happening pod nazwą „Aleje 
Uśmiechu”. Odbędzie się on już 
w najbliższą niedzielę (11.05.). 
Początek o godzinie 14. - Chcemy 
sprawić, by uśmiech zagościł na 
twarzach wszystkich mieszkań-
ców, rozpropagować życzliwość i 
umilić niedzielne popołudnie – 
zdradza  Julia Rosińska z IX LO 
im. C.K. Norwida w Częstochowie. 
Inicjatorzy akcji w programie 
przewidują rozdawanie słodkości 
i balonów, a także emblematów 
w postaci uśmiechów. Poza tym 
młodzież zaplanowała najróżniej-
sze występy, konkurs na najład-
niejszy uśmiech, rozmowy z 

mieszkańcami na temat tego, co 
daje im szczęście, co sprawia, że 
uśmiech pojawia się na ich twa-
rzy. - Przy okazji naszego wyda-
rzenia zorganizujemy także 
zbiórkę pieniędzy na rzecz 
Stowarzyszenia Opieki Hospi-
cyjnej Ziemi Częstochow skiej. 
Zachęcamy wszystkich często-
chowian, aby przyłączyli się do 
naszej akcji. Uśmiech i radość 
powinny częściej wypełniać na-
sze dni – podsumowuje uczenni-
ca IX LO im. C.K. Norwida w 
Częstochowie.

kg

Radioaktywne pojemniki 
odnalezione

http://wyborcza.biz/Gieldy/0,114522,,,,PGE.html
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Jak zmierzyć miłość? Okradł maturzystkę
Zespół działający na 

rzecz promocji rodziciel-
stwa zastępczego w Czę
sto chowie zachęca do 
udzia łu w wyjątkowym 
konkursie literackim. Jego 
hasło przewodnie to „Jak 
zmierzyć miłość”.

Konkurs adresowany jest 
do dzieci w wieku od 7 do 18 
lat, w szczególności, do tych 
wychowujących się w zastęp-
czych formach pieczy oraz 
dla ich rodziców zastępczych 
i opiekunów. Uczestnicy zo-
staną przydzieleni do jednej 
z trzech kategorii: kategoria 
młodsza – dzieci w wieku 
7-11 lat, kategoria starsza – 
młodzież w wieku 12 – 18 lat 

oraz kategoria rodziców za-
stępczych/opiekunów. 

Chętni do wzięcia udziału 
powinni przygotować pracę li-
teracką w dowolnej formie ar-
tystycznej (poezja, proza). Jej 
temat musi dotyczyć pytania: 
jak zmierzyć miłość. W przy-
padku prozy liczba stron ma-
szynopisu organiczona jest do 
3 stron A4, czcionka Arial 11, 
interlinia 1,5.

Prace powinny zostać do-
starczone osobiście do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, ulica Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej 2 (pokój 
24) 42-217 Częstochowa. 
Można je także wysłać pocz-
tą. Na kopercie należy dopi-
sać – konkurs literacki „Jak 

zmierzyć miłość”. Termin 
przyjmowania prac mija 
z dniem 16 maja.

Twórczość literacką 
uczestników oceni Komisja 
Konkursowa składająca się 
z przedstawicieli organizato-
ra, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Częstochowie. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody.

Celem konkursu jest 
zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na ideę rodzicielstwa 
zastępczego i zainteresowa-
nie losem dzieci pozbawio-
nych opieki, a także zachęce-
nie dzieci i młodzieży do 
twórczego wyrażania uczuć 
oraz rozwijania wrażliwości 
i wyobraźni. kg

Policjanci z Częstochowy zatrzy-
mali 50letniego kieszonkowca, któ-
ry w autobusie miejskim okradł 
19letnią częstochowiankę, jadącą 
na egzamin maturalny. Rabuś zwi-
nął jej portfel z pieniędzmi oraz do-
kumentami, potrzebnymi, aby przy-
stąpić do egzaminu dojrzałości...

Do zdarzenia doszło we wtorek (6 
maja) przed 8.00. Patrolujący policjan-
ci zauważyli w częstochowskich ale-
jach młodą dziewczynę, która próbo-
wała dogonić uciekającego mężczyznę. 
Szybka reakcja mundurowych dopro-
wadziła do zatrzymania 50-latka. Jak 
się okazało, był to znany stróżom pra-
wa Mariusz P., notowany w policyjnych 
rejestrach za kradzieże kieszonkowe. 
Zdenerwowana częstochowianka 
oświadczyła, że chwilę wcześniej, męż-

czyzna ten – wraz ze swoim wspólni-
kiem – okradł ją w autobusie miej-
skim. Nastolatka była bardzo zdener-
wowana. Jak się okazało jechała na eg-
zamin maturalny. Gdy zorientowała 
się, że została okradziona, zaczęła krzy-
czeć. Rabusie natychmiast wysiedli z 
autobusu. 19-latka niewiele myśląc 
wyskoczyła za nimi i pobiegła za jed-
nym z nich. W skradzionym portfelu, 
oprócz pieniędzy, miała także doku-
menty potrzebne do tego, aby przystą-
pić do egzaminu dojrzałości. Jednego 
ze złodziejaszków udało się złapać. 
Został on przewieziony do policyjnego 
aresztu. 19-letnia częstochowianka 
bezpiecznie – z odzyskanym portfelem 
– dotarła na egzamin. 50-letni Mariusz 
P. usłyszy zarzut kradzieży kieszonko-
wej. Grozi mu do 5 lat więzienia.

kg

Wytworzyliśmy najwięcej energii
Pierwszy miesiąc akcji Honorowego 

Dawcy Energii Fortum za nami. 
Między 5 kwietnia a 5 maja do pro-
gramu zachęcającego do aktywności 
fizycznej przyłączyło się łącznie po-
nad 1200 osób. Wszystkich połączył 
wspólny cel – pomoc dzieciom z wy-
branego przez siebie miasta.

W ciągu pierwszego miesiąca akcji jej 
uczestnicy pokonali ponad 48 tysięcy 
kilometrów i wyprodukowali prawie 2,5 
mln watogodzin energii. - Taka ilość 
energii pozwoliłaby pracować przecięt-
nej lodówce przez 10 lat – twierdzi  
Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy 
Fortum Power and Heat Polska. Jak do 
tej pory najwięcej osób - spośród 
wszystkich 1251 uczestników - przeka-
zało wytworzoną przez siebie energię na 
rzecz Częstochowy. – Na uwagę zasłu-
guje fakt, że bariera 1 mln watogodzin 
wytworzonej energii została przekroczo-
na już po 17 dniach trwania programu, 
podczas gdy w zeszłym roku do jej osią-
gnięcia uczestnicy potrzebowali aż 80 
dni. Taka ilość energii pozwoliłaby na 
prawie dwa lata nieprzerwanej pracy 
żarówki o mocy 60W lub na 200 lat 
utrzymywania telewizora w trybie czu-

wania – mówi Daria Sulgostowska, 
rzecznik akcji Honorowy Dawca Energii 
Fortum.

Nasze miasto nieznacznie wyprzeda 
Zabrze. Trzecie miejsce na podium zaj-
muje Wrocław, stawkę zamykają Płock 
i Bytom. Klasyfikacja, obejmująca łącz-
ne wyniki rowerzystów, biegaczy i osób 
uprawiających nordic walking, po za-
kończeniu pierwszego miesiąca akcji 
przedstawiała się następująco:

1. Częstochowa  14 890,30 km  
  808 666,68 Wh

2. Zabrze - 12 936,70 km  
 - 630 593,44 Wh

3. Wrocław - 8 324,06 km  
 - 459 573,05 Wh

4. Płock - 6 818,71 km  
 - 332 169,26 Wh

5. Bytom - 5 281,03 km  
 - 249 649,60 Wh

Po pierwszym miesiącu nasze miasto 
prowadziło także w rankingu biegowym 
z wynikiem niemal 5,7 tysięcy przemie-
rzonych kilometrów i ponad 460 tysięcy 
watogodzin wyprodukowanej energii. Z 
kolei w rankingu rowerowym i nordic 
walking przodowało Zabrze z wynikami 
odpowiednio ponad 9 tysięcy kilome-
trów i 319 tysięcy Wh energii oraz pra-
wie 800 kilometrów i ponad 50 tysięcy 
Wh energii. – Statystyki zebrane pod-
czas pierwszego miesiąca naszej akcji 
pokazują, że rozszerzenie jej o dwie ko-
lejne dyscypliny sportu było dobrą de-
cyzją. Łącznie zarejestrowaliśmy już po-
nad 7 tysięcy aktywności sportowych, 
co oznacza, że aplikacja Honorowy 
Dawca Energii Fortum podczas pierw-
szego miesiąca akcji była uruchamiana 

średnio 230 razy dziennie - dodaje 
Daria Sulgostowska.

Ranking indywidualnych sportow-
ców po zakończeniu pierwszego miesią-
ca akcji przedstawiał się następująco: 
bieganie – honorowy dawca energii 
wspierający Częstochowę –  676 km – 
55 774 Wh energii, jazda na rowerze – 
honorowy dawca energii wspierający 
Zabrze – 1 269 km – 44 236 Wh ener-
gii, nordic walking – honorowy dawca 
energii wpierający Bytom – 226 km – 
14 398 Wh energii. W pierwszej dzie-
siątce znalazło się 4 honorowych daw-
ców Energii z Częstochowy, a także po 
2 z Zabrza, Wrocławia oraz Płocka.

Aktualne wyniki z podziałem na po-
szczególne dyscypliny sportu znaleźć 
można pod  adresem: https://www.
honorowydawcaenergii.fortum.pl/
rankingmiast

kg



PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 MAJA 2014 5.KONSULTACJE ŻYCIA

Czat z zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Częstochowie, Piotrem Krawczykiem

godni), obejmowane wsparciem w 
okresie 4 miesięcy od dnia rejestra-
cji. W projekcie mogą też wziąć 
udział bezrobotni, którzy uprzed-
nio pracowali w instytucjach sekto-
ra oświaty – pracownicy  pedago-
giczni oraz personel pomocniczy. 
Jeśli pani należy do jednej z tych 
grup może pani ubiegać się o 
wsparcie finansowe na uruchomie-
nie zakładu fryzjerskiego. Dodam 
jeszcze, że w stosunku do grupy 
bezrobotnych z kategorii NETT wy-
móg pozostawania w ewidencji na-
szego urzędu jako osoba bezrobot-
na minimum przez 30 dni przed 
złożeniem wniosku nie jest obowią-
zujący. Po dokładniejsze informa-
cje proponuje udać się bezpośred-
nio do naszego urzędu.

Czy w Urzędzie Pracy można 
się zarejestrować elektronicz
nie? Słyszałem, że istnieje już 
taka możliwość.

Oczywiście, że można. Więcej infor-
macji w jaki sposób to zrobić za-
mieściliśmy na naszej stronie inter-
netowej www.pup.czestochowa.pl. 
Wystarczy przejść do zakładki ABC 
Bezrobotnego, aby poznać szczegó-
ły. W tym miejscu chciałbym przy-
pomnieć, że rejestracja elektronicz-
na funkcjonuje z powodzeniem od 
końca maja 2013 r.  

Jakie dokumenty muszę 
posiadać, aby zarejestrować 
się w Urzędzie Pracy jako 
osoba bezrobotna?

Podstawowe dokumenty, które na-
leży przedstawić przy rejestracji to: 
dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości, dyplom, świadectwo 
ukończenia szkoły, dokumenty po-
twierdzające kwalifikacje zawodo-
we, dokumenty potwierdzające 
okresy zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. W szczególnych wy-
padkach wymagane są dodatkowe 
dokumenty – orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności jeżeli osoba je 
posiada, zaświadczenie o pobiera-
niu renty, zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego, świadczenia  re-
habilitacyjnego, decyzja o likwidacji 
działalności gospodarczej, zaświad-
czenie o okresach opłacania skła-
dek na ubezpieczenie społeczne. 

Czy osoba korzystająca 
z zasiłku chorobowego może 
zarejestrować się jako bezro
botna?

Nie, takiej możliwości nie ma. O 
tym, kto może być bezrobotnym 
wyraźnie mówi ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Osoby pobierające zasiłek 
chorobowy, niestety, nie mogą zna-
leźć się w naszej ewidencji.

 Czy Urząd Pracy organizuje 
teraz jakieś szkolenia?

Szkolenia grupowe, czyli kursy po-
zwalające na uzyskanie nowych, 
zmianę lub rozszerzenie posiada-

nych kwalifikacji zawodowych re-
alizowane są zgodnie z przygotowa-
nym na początku roku planem 
szkoleń.  Uwzględnia on oczekiwa-
nia pracodawców i bezrobotnych 
oraz  sygnały dotyczące zapotrze-
bowania na niektóre zawody i spe-
cjalności docierające z rynku pra-
cy. Należy pamiętać, że każda oso-
ba zainteresowana udziałem w 
szkoleniu musi przestrzegać termi-
nów rekrutacji. Informacje o nich 
zamieściliśmy na naszej stronie in-
ternetowej. Z naszego punktu wi-
dzenia ważna jest efektywność ta-
kiego kursu. Staramy się, aby po 
jego zakończeniu jak najwięcej 
osób podjęło zatrudnienie. Niektóre 
kursy poszerzyliśmy o cześć prak-
tyczną u pracodawcy.

A szkolenia indywidualne… 
Można z nich skorzystać?

- Tak, ale wniosek musi być popar-
ty dokumentem wystawionym przez 
pracodawcę uprawdopodobniają-
cym zatrudnienie uczestnika szko-
lenia. Można też przygotować anali-
zę dotyczącą rynku pracy, a dokład-
niej rzecz biorąc ofert pracy, doty-
czących danej specjalności, w której 
chcemy zdobywać kwalifikacje.  
- Czy urząd pracy dysponuje infor-
macjami na temat realizowanych 
na terenie Częstochowy i powiatu 
projektów dla osób bezrobotnych?
- Sprawą oczywistą jest to, że 
szczegółową wiedzę posiadamy na 
temat projektów realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Częstochowie. Nie mniej jednak 
na naszej stronie internetowej 
umieszczamy też informacje o pro-
jektach realizowanych przez inne  
instytucje. Warto również zerknąć 
na stronę internetową Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Kato-
wicach.

Czy jeśli rozpocznę pracę, 
muszę o tym fakcie 
poinformować urząd? Czy nie 
może uczynić tego za mnie 
pracodawca?

Pracodawca nie ma takiego obo-
wiązku. Osoba, która  podjęła za-
trudnienie musi powiadomić o tym 
fakcie urząd pracy w terminie sied-
miu dni. Najlepiej uczynić to osobi-
ście przynosząc ze sobą stosowne 
dokumenty. Nasz urząd należy też 
powiadomić o podjęciu pracy za-
robkowej w oparciu o inne zasady. 
Mam na myśli zatrudnienie na 
podstawie umowy o dzieło lub 
umowy zlecenie. 

 Nie zgadzam się z decyzją 
o wyłączeniu mnie z ewi
dencji osób bezro botnych. 
Co mogę zrobić?

Od decyzji orzekającej o utracie 
statusu bezrobotnego można się 
odwołać w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji do organu wyż-
szej instancji.

Jakie projekty realizuje 
obecnie Powiatowy Urząd 
Pracy w Częstochowie?

Przede wszystkim duży projekt sys-
temowy „Bądź aktywny zawodowo” 
przygotowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Pozyskaliśmy na niego środki z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości ponad 22 
mln zł.  Od lutego 2014 r. rozpoczę-
liśmy też realizację projektu  
„Gotowi na zmiany”. Projekt finan-
sowany jest ze środków Funduszu 
Pracy przeznaczonych na realizację 
programów specjalnych. Wartość 
projektu to 1,1 mln  zł. Projekt ad-
resowany jest do bezrobotnych za-
rejestrowanych w naszym urzędzie 
znajdujących się w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy.
Trwają też projekty, których reali-
zację rozpoczęliśmy w poprzednich 
latach. Mam tutaj na myśli projek-
ty „Biznesmen – Bizneswomen” 
oraz „Kierunek przedsiębiorczość” 
współfinansowane z EFS. Do tej li-
sty musimy też dodać projekt 
„Szybkie reagowanie ścieżką do po-
wrotu na rynek pracy”, który reali-
zujemy wspólnie z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w 
Katowicach. Do tego projektu trwa 
właśnie nabór na szkolenia i staż. 
Więcej informacji o projekcie moż-

siadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia, bezrobot-
nych poniżej 25 roku życia, bezro-
botnych z kategorii „młodzież 
NEET” - osób młodych w wieku 15-
24 lata, które spełniają łącznie trzy 
warunki: nie pracują (tj. są bezro-
botne), nie kształcą się (tj. nie 
uczestniczą w kształceniu formal-
nym), ani nie szkolą się (tj. nie 
uczestniczyli w tej formie aktywiza-
cji finansowanej ze środków pu-
blicznych w okresie ostatnich 4 ty-

na znaleźć na naszej stronie inter-
netowej.

Na jaki rodzaj działalności jest 
teraz dofinansowanie? Czy 
mogłabym otworzyć zakład 
fryzjerski?

Aktualnie wsparcia finansowe na 
założenie własnej firmy udzielamy 
w ramach wspomnianego na wstę-
pie projektu systemowego finanso-
wanego „Bądź aktywny zawodo-
wo”. Projekt skierowany jest w 
szczególności do bezrobotnych po-

Zapraszam na Targi Pracy!

http://www.pup.czestochowa.pl/
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Ahoj kapitanie!

Pożegnanie maturzystów
Ale to już było i nie wróci więcej... 
– pożegnanie w ENTROPII

W domu poetki  
– niecodzienna lekcja 

języka polskiego
Tadeusz Kościuszko:  

Historia - Mity - Tradycja
„I Ty możesz 

zostać  
Mistrzem Pióra”

Po trzech latach spędzonych w mu-
rach naszej szkoły, tegoroczni 
Maturzyści pożegnani zostali przez 
Panią Dyrektor, Wychowawców, 
Grono Pedagogiczne i oczywiście 
swoich młodszych  kolegów. 25 kwiet-
nia 2014 r. załoga „licealnego rejsu” - 
złożona z uczniów klas III - „dobiła do 
brzegu”, kończąc swoją przygodę ze 
„Słowakiem”.Uroczystość, (utrzyma-
na w konwencji morskiej podróży), 
dostarczyła obecnym wielu wzruszeń 
ale także wywołała salwy śmiechu. 

Zebrani na sali widowiskowej mo-
gli, za sprawą prezentacji zdjęć i filmi-

ków, powspominać ostatnie trzy lata. 
Poznaliśmy najlepszych absolwentów 
(Marzena Mzyk, Marta Piątek oraz 
Marcelina Izydorczyk) oraz 
Osobowości Słowaka – wyróżnienia 
przyznawane uczniom, którzy w 
szczególny sposób zaznaczyli swoją 
obecność w gronie uczniów I LO. W 
tym roku zostali nimi: 
l	 Osobowość	 Artystyczna	 –	 Olga	

Owczarek - laureatka wielu konkur-
sów wokalnych, uczestniczka niezli-
czonych projektów, akompaniator-
ka a przede wszystkim nadzorująca 
działalność szkolnego chóru.  

l	 Osobowość	 Naukowa	 –	 Ewa	
Dryjka - laureatka Ogólnopolskich 
Konkursów Polonistycznych, dwu-
krotny Wicemistrz Słowa, laureat-
ka konkursów kaligraficznych, pla-
stycznych, zdobywczyni indeksu na 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

l	 Po	 Prostu	 Osobowość	 –	 Jakub	
Dawid - niezapomniany konferan-
sjer wielu sesji i uroczystości, pro-
wadzący debaty i spotkania, prze-
wodniczący szkoły w roku 
2012/2013. 

W środę 23 kwietnia 2014 nastał 
czas pożegnania uczniów klasy III A - 
członków koła politologicznego 
„Entropia”. Ich młodsi koledzy z kl. II A 
przygotowali nieco atrakcji - aby było 
nostalgicznie, ale i wesoło. Pokazali 
prezentację ukazującą działalność en-
tropijną ich starszych „braci” w ciągu 
ostatnich trzech lat. Przemowom nie 
było końca a Matka Entropia wyprawi-
ła weteranów w szeroki świat. Zanim 

to jednak nastąpiło musieli odpowie-
dzieć na pytania sprawdzające ich wie-
dzę politologiczną oraz wypić i zjeść  
„smakowite niespodzianki”. Otrzymali 
także na drogę „niezbędnik studenta” 
– parówki, konserwy i zupki chińskie 
oraz inne urocze upominki. Nucąc sło-
wa piosenek „To już jest koniec, nie ma 
już nic” oraz „Ale to już było i nie wróci 
więcej” żegnaliśmy się i żegnali… 
  www.slowacki.net

11 kwietnia wybraliśmy się na niety-
pową lekcję języka polskiego do Muzeum 
Haliny Poświatowskiej. Mieliśmy możli-
wość spotkania się i porozmawiania z 
bratem poetki panem Zbigniewem 
Mygą. 

O Halinie Poświatowskiej, uczennicy 
Słowackiego, wiedzieliśmy już dużo, jak 
na wzorowych Słowaków przystało, lecz 
były to informacje przypominające tro-
chę notkę biograficzną ze szkolnego pod-
ręcznika. Tym razem jednak poznaliśmy 
Halinę Poświatowską z zupełnie innej 
strony. Usłyszeliśmy bardzo ciekawą i 
pełną humoru opowieść o Haśce – mło-
dej dziewczynie, pełnej pasji i uczuć, po-
nad wszystko kochającej życie. Od tej 
chwili Haśka przestała już dla nas być po-
ważną, sławną na całym świecie poetką, 
której imię wypowiadamy z nabożnym 
szacunkiem. Haśka stała się dla nas czło-
wiekiem z krwi i kości, dziewczyną z po-
czuciem humoru, z milionem zaintereso-
wań, po prostu osobą z różnymi wadami 
i zaletami. Dzięki panu Zbigniewowi, po-
znaliśmy wiele szczegółów z życia poetki, 
o których może wiedzieć jedynie ktoś z 

bliskiej rodziny, młodszy brat. Jego histo-
ria opowiedziana w bardzo ciepły i pełen 
humoru sposób dotyczyła zarówno trud-
nych chwil życia Poświatowskiej, takich 
jak choroba, lęk przed operacją czy 
śmierć męża, jak i chwil pełnych radości i 
anegdot z życia rodzinnego. Usłyszeliśmy, 
jak Haśka dbała o urodę, jak spędzała 
czas ze swoim rodzeństwem, jaką na-
uczycielką i mentorką była dla swojego 
brata. Wiemy, że uwielbiała koty, że 
sprzedawała bez w ogrodzie, że w eks-
presowym tempie nauczyła się dwóch 
języków obcych: angielskiego i hiszpań-
skiego. Haśka ze wszystkich sił starała się 
zapomnieć o swojej chorobie i chciała 
korzystać z życia jak każdy zdrowy czło-
wiek: chodząc po górach, spędzając czas 
ze znajomymi, podróżując. Dzięki temu 
spotkaniu Halina Poświatowska stała się 
nam o wiele bliższa. Zostaliśmy zaprosze-
ni nie tylko do jej domu, w którym się 
wychowała, ale także do jej serca – w 
jednym z pokoi w muzeum słychać bo-
wiem głos bijącego serca w charaktery-
styczny rytm serca poetki.

Ala Grudzińska, kl. 2a

24.04.2014r. w naszej szkole odbył się wstępny etap konkursu histo-
rycznego o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki, ogłoszonego z okazji 
220. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Pomysłodawcą tej inicjatywy 
jest Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie. Do rywalizacji stanęło 59 reprezentantów szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu częstochowskiego i myszkowskiego, a patronat 
honorowy nad konkursem objęli starostowie powiatów częstochow-
skiego i myszkowskiego. Uczestnicy zmierzyli się z pisemnym testem. 
W skład sześcioosobowego jury weszli nauczyciele historii z I LO oraz 
Liceum Samorządowego.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 26 konkursowiczów (w tym 
10 uczniów naszego liceum).

Drugi etap konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród od-
będzie się 5.06.2014 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Uroczystość będzie miała miejsce 
w AJD (ul. Waszyngtona 4/8). Konkurs przeprowadzony zostanie pod 
kierunkiem 2 zespołów; w skład zespołu dla powiatu częstochowskiego 
z ramienia Instytutu Historii wchodzą przewodnicząca dr Katarzyna 
Bucholc-Srogosz oraz mgr Małgorzata Łącka-Małecka, a dla powiatu 
myszkowskiego przewodniczący dr hab. Maciej Trąbski. Główną nagro-
dą w konkursie jest laptop, ponadto 10 najlepszych uczestników konkur-
su weźmie udział w historyczno-batalistycznej rekonstrukcji bitwy pod 
Szczekocinami, która będzie miała miejsce 6.06.2014 r.

Zuzanna Kochel Ib

W tym roku miała miejsce już piąta edycja 
Powiatowego Konkursu Kaligraficznego, którego 
organizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 24im. 
Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz VI 
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Częstochowie.

Konkurs przebiega pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Częstochowy, Delegatury 
w Częstochowie Kuratorium Oświaty w 
Katowicach oraz przy merytorycznym wsparciu 
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w 
Częstochowie.

29 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 
24 w Częstochowie odbyła się uroczystość rozda-
nia nagród. Towarzyszyły jej: wystawa nagrodzo-
nych prac oraz artystyczny wysęp gospodarzy.  

Ewa Dryjka (I LO im.J.Słowackiego, kl.IIIa) już 
po raz trzeci została laureatką tego konkursu.

Ewa zajęła w tym roku II miejsce – tym cen-
niejsze, że jury nie przyznało pierwszej lokaty. 



PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 MAJA 2014 7.

Bezpłatne konsultacje 
hematologiczne

W maju w specjalistycznym 
ośrodku medycznym  NZOZ 
INTER-MED w Częstochowie, 
przy ul. Koper nika 38 można 
skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji hematologicz-
nych. – Chcemy zwrócić uwa-
gę mieszkańców naszego mia-
sta i regionu na problem cho-
rób krwi i układu krwiotwór-
czego – podkreśla Kamila 
Wierzbicka, koordynator ds 
współpracy i informacji z pla-
cówki.

Schorzenia hematologiczne 
dotyczą dużej grupy osób – do-
rosłych i dzieci. Biorąc pod uwa-
gę ich różnorodność, złożone tło 
i współistnienie z chorobami 
narządowymi mogą dotyczyć 
nawet do kilkunastu procent 
populacji.

Hematologiczne problemy 
rozwijają się najczęściej powoli 
w ciągu kilku miesięcy lub lat. 
Zbyt rzadko wykonywane pod-
stawowe badania krwi i nie-
umiejętne ich interpretowanie 
oraz zaniedbywanie istniejących 
odchyleń stają się przyczyną 

przeoczenia niebezpiecznych 
schorzeń, w tym zmian nowo-
tworowych. 

– Pamiętajmy o obserwowa-
niu swojego ciała, o kontrolowa-
niu morfologii krwi przynajmniej 
dwa razy w roku – mówi specja-
lista hematolog Aneta Kozak - 
Białek, udzielająca konsultacji 
w  ramach majowej akcji NZOZ 
INTER-MED. – Zgłaszajmy się 
do lekarza, gdy stan naszego 
zdrowia wzbudza nasz niepokój. 
Od nas zależy czy wystarczająco 
wcześnie trafimy do właściwego 
specjalisty – zachęca.

Objawy organizmu, które 
powinny wzbudzić nasz 

niepokój to:
l bladość, szybsze męczenie 

się niż zwykle,
l nadmierna potliwość, zwłasz-

cza w nocy,
l skłonność do nadmiernych 

krwawień, np. z nosa, po 
skaleczeniu się,

l skłonność do siniaczenia się,
l powiększony węzeł chłonny,
l zapadanie na różne infekcje 

częściej niż w przeszłości.

– Chętnych do skorzystania z 
bezpłatnych konsultacji prosi-
my o nie czekanie do końca 
miesiąca, ponieważ ich liczba 
jest ograniczona. Przy tej okazji 
informujemy, że na konsultacje 
należy zabrać ze sobą wyniki 
badań krwi – podsumowuje 
Kamila Wierzbicka.

kg

Z  bezpłatnych konsultacji  specjalistycznych z lekarzem he-
matologiem mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 18 roku 
życia. Chętni powinni się wcześniej zapisać. 

Aby to zrobić wystarczy tylko zadzwonić pod numer telefonu 
506 80 51 61 w godzinach 08.00-15.00. 

Konsultacje odbywają się  w placówce NZOZ INTER-MED 
znajdującej się przy ulicy Kopernika 38 (I piętro). 

– Moja siostra, mężatka pra-
wie od 4 lat, nie może zajść w 
ciążę. Jest tym załamana. Leczy 
się, ale bezskutecznie. Nie znam 
szczegółów, bo niewiele mówi 
na ten temat, ale widzę, że to 
dla niej ogromny problem. Wiem 
jednak, że problem natury fi-
zycznej to jedno, nie bez znacze-
nia jest też psychologiczny 
aspekt. Czy wizyta u psycholo-
ga, bądź psychiatry mogłaby 
pomóc?  
 – pyta Jolanta, 29 lat

Jest wiele przyczyn niepłod-
ności. Często spotykane są 
przyczyny organiczne – choroby 
ginekologiczne, do których na-
leżą m.in. torbiel jajnika, nie-
drożność jajowodów, wady wro-
dzone narządów rodnych, endo-
metrioza, nieprawidłowości 
związane z owulacją.  Gdy nie-

płodność  leży po stronie męż-
czyzny, może oznaczać nieru-
chliwość plemników, czy ich ob-
niżoną liczbę.  Warto jednak za-
znaczyć, że w ok. 30 proc. przy-
padków przyczyny niepłodności 
pozostają nieodkryte. A jest to 
problem poważny – dotyczy co 
szóstej pary w Polsce.

Psychologiczny aspekt zwią-
zany z niemożnością zajścia w 
ciążę i posiadania dziecka za-
zwyczaj biorą na siebie kobiety. 
Na to nakłada się także ogrom-
na presja rodziny, która zazwy-
czaj nie jest wtajemniczona w 
problemy związane z niepłodno-
ścią młodych małżonków i nie 
powstrzymuje się od ciągłych 
nacisków i pytań dotyczących 
pojawienia się u nich potomka.

To z kolei prowadzi do pogor-
szenia stanu psychicznego ko-
biety, powoduje niepokój, lęki, 

które nie sprzyjają zajściu w 
ciążę. Nawet jeśli nie ma już ku 
temu żadnych medycznych 
przeciwwskazań, nerwowość i 
stres skutecznie mogą po-
wstrzymać poczęcie dziecka. 
Można powiedzieć, że istnieje 
wówczas pewnego rodzaju blo-
kada psychiczna i to jest znak, 
by zwrócić się o pomoc do psy-
chiatry bądź psychologa.

Klinika Wolmed jest jednym 
z miejsc, gdzie tego rodzaju po-
moc jest udzielana. Co istotne, 
w ośrodku wyznajemy holi-
styczne podejście do pacjenta i 
traktujemy jego organizm jako 
całość. Dlatego kobiety, które 
borykają się z problemem nie-
płodności, zachęcamy do sko-
rzystania ze specjalnych tur-
nusów psychologicznych. 
Odpo wiednia terapia pozwala 
im się wyciszyć, uspokoić, na-

brać dystansu do zaistniałej 
sytuacji. Terapia hormonalna, 
której kobieta poddawana jest 
w czasie procesu niepłodności, 
ma ogromny wpływ na jej za-
chowanie – od radości po sta-
ny depresyjne. Psychoterapia, 
uczestnictwo w grupie wspar-
cia,  kontakt z innymi kobieta-
mi, które mają dokładnie taki 
sam problem, pomagają otwar-
cie dzielić się swoimi obawami, 
lękami, ale i wspierać się, ob-
darzać nadzieją. Sama kobieta, 
zanim wyszła za mąż i zapra-
gnęła zajść w ciążę, uczestni-
czyła w ważnym dla niej życiu. 
Bo wówczas istniały powody, 
dla których po prostu nim się 
cieszyła. Teraz zostały one wy-
parte przez ogromną chęć po-
siadania dziecka. Terapia ma 
pomóc na nowo odnaleźć tę ra-
dość.

Na pytania Czytelników 
odpowiada Sławomir Wolniak, 
lekarz specjalista psychiatra, 

ordynator Kliniki Wolmed  
w Dubiu k. Bełchatowa

Psychoterapia pomaga na bezpłodność
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I Ty możesz
uratować komuś życie!
Zostań potencjalnym Dawcą komórek macierzystych

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi.  Dla wielu chorych jedyną szansą 
na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. 
Zarejestruj się jako potencjalny Dawca.

URODZINOWE DNI DAWCY W
Data:

Godzina:

Miejsce:

Adres:

10-11.05.2014 r. 

10.00 - 18.00 

obok ORSAY, naprzeciwko linii kas 

Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, Poczesna

Wystarczy poświęcić zaledwie 5 
minut, aby zostać potencjalnym 
dawcą szpiku. Nie musisz jeździć do 
szpitali, nie musisz chodzić do przy-
chodni. Wystarczy tylko, że w naj-
bliższy weekend pojawisz się w hi-
permarkecie Auchan. To właśnie tam 
wszyscy chętni będą mogli zareje-
strować się jako potencjalni dawcy 
szpiku. Być może to właśnie Ty ura-
tujesz komuś życie! 

Dotychczas w Fundacji DKMS Polska 
zarejestrowało się ponad 390 tysięcy po-
tencjalnych dawców szpiku. Niestety, to 
wciąż mało. W Polsce co godzinę stawia-
na jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, 
czyli białaczka. Słyszy ją ponad 10 000 
dorosłych, młodzieży i dzieci. Dla wielu 
chorych jedyną szansą na życie jest 
przeszczepienie szpiku lub komórek 
macierzystych od dawcy niespokrew-
nionego. Każdy nowy zarejestrowany 
potencjalny dawca szpiku to kolejna 
szansa na nowe życie dla pacjentów 
z białaczką i innymi nowotworami krwi. 

Aby zwiększyć szanse na ratowanie 
życia osób chorych obecnie i w przyszło-
ści Fundacja DKMS Polska i Auchan 
Polska już czwarty raz łączą swoje siły.  
- Naszym marzeniem i celem jest zjed-
noczenie wielu osób z całej Polski po-
przez szerzenie idei dawstwa szpiku. 
Głęboko wierzymy, że dzięki wsparciu 
Auchan Polska i zaangażowanych w ak-
cje pracowników wspólnie zwiększymy 
świadomość Polaków i zwrócimy uwagę 
na tak ważną sprawę, jaką jest zachoro-
walność na nowotwory krwi – mówi 

Katarzyna Kubanek, koordynator akcji 
w sklepie Auchan Poczesna. 

Podczas poprzednich akcji rejestracji 
w Auchan do grona nowych potencjal-
nych dawców szpiku dołączyło już 
13900 osób, a już 12 z nich zostało re-
alnymi dawcami dając szansę na życie 
potrzebującym pacjentom. 

W dniach 10-11.05. odbędzie się ko-
lejna – czwarta edycja projektu. Swoim 
zasięgiem obejmie ona 25 hipermarke-
tów Auchan na terenie całej Polski. 
Zarejestrować się będzie można zarów-
no w sobotę, jak i w niedzielę w godzi-
nach od 10 do 18.  Rejestrację poten-
cjalnych dawców będą wspierać pra-
cownicy-wolontariusze Auchan.

Zarejestrować może się każdy zdrowy 
człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, 
ważący minimum 50 kg (bez dużej nad-
wagi). Co ważne wszyscy, którzy chcą to 
zrobić, powinni mieć ze sobą dokument 
tożsamości z nr PESEL. Rejestracja zaj-
muje tylko chwilę i polega na przepro-
wadzeniu wstępnego wywiadu medycz-
nego, wypełnieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wymazu 
z błony śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka, koniecznej do określenia anty-
genów HLA. Jeśli okaże się, że kod gene-
tyczny dawcy zgadza się z kodem gene-
tycznym chorego, wtedy dochodzi do 
przeszczepienia. Szczegółowe informa-
cje na temat przeszczepu szpiku znaleźć 
można na stronie internetowej www.
dkms.pl, www. auchan.pl, pod nume-
rem tel.: (22) 331 01 47. Można również 
zadać pytanie drogą emailową: funda-
cja@dkms.pl kg
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Modny ogród 2014
Co zrobić, aby własny ka-

wałek zieleni znajdującej się 
koło domu uczynić przytul-
nym, miłym dla oka miej-
scem? Wiosna w pełni to naj-
lepszy czas w roku na zadba-
nie o swój kawałek przestrze-
ni na świeżym powietrzu, dla-
tego poniżej podajemy kilka 
głównych trendów w archi-
tekturze krajobrazu na 2014. 

Wiele osób decyduje się na 
styl minimalistyczny, gdzie 
główną myślą jest „im mniej, 
tym więcej”. Paradoksalnie jest 
to najtrudniejszy do uzyskania 
efekt w ogrodzie, czy na balko-
nie, ponieważ tutaj nie ma miej-
sca na przypadek, czy jakiekol-
wiek szaleństwo (w przypadku 
ogrodów wskazane jest zatrud-
nienie dobrego architekta ziele-
ni). Taka koncepcja wymaga 

szczegółowego zaplanowania, bez stosowania wszelkiego rodzaju 
ozdobników i dodatków. Rośliny posadzone są tak, by tworzyły po-
ziome i pionowe płaszczyzny. Jego styl cechuje czytelność i jasność 

całej kompozycji. Jego utrzyma-
nie wiąże się jednak ze stałą i in-
tensywną pielęgnacją roślin. 
Spadek formy którejś z nich 
może zaważyć na dezorganizacji 
całej kompozycji (widać to 
zwłaszcza w małych ogrodach i 
w przestrzeni balkonu). Ten styl 
jest przeznaczony dla pasjona-
tów, którzy mają czas na co-
dzienną pielęgnację zieleni lub 
stać ich na ogrodnika. 
Zważywszy jednak na tempo, w 
jakim żyje obecnie większość 
społeczeństw i zasobność ich 
portfeli nic dziwnego, że ten 
trend, chociaż wciąż aktualny, 
powoli wychodzi z mody.

Dużo lepiej radzi sobie styl 
ekologiczny. Po pierwsze, nie wy-
maga on już takich nakładów 
pracy, jak w przypadku minima-
listycznej klasyki, a po drugie 
samo pojęcie ekologii jest obec-
nie bardzo modne. Tutaj również 
wykorzystuje się prostą i geome-
tryczną kompozycję, jednak ro-
śliny wykorzystywane przy pla-
nowaniu tego ogrodu nie są już 
tak wymagające: nie wymagają 
częstego podlewania i nawoże-
nia, ponieważ są bardziej odpor-
ne na choroby i szkodniki. 
Najlepiej zdecydować się na ga-
tunki rodzime i zapewnić im ele-
gancką oprawę w postaci ogro-
dzenia lub ciekawych nawierzch-
ni. Jeżeli projektowany ogród 
oraz balkon znajdują się w mie-
ście, w otoczeniu nowoczesnej 
architektury, prosta i nowocze-
sna kompozycja z odpornych ro-
ślin będzie modna i funkcjonal-
na. Ten styl dopiero dociera do 
Polski. Stanowi jednak manife-
stację zdrowego stylu życia i tro-
ski o środowisko naturalne.

Ostatni trend wymaga odwa-
gi i kreatywności właściciela po-

sesji czy balkonu. Styl recyklin-
gowy, bo o nim mowa, to skraj-
na wersja stylu ekologicznego. 
Jest idealny dla osób lubiących 
nietypowe, często zadziwiające 
rozwiązania. Polega na wyko-
rzystaniu w ogrodzie rzeczy nie-
potrzebnych np. opony motocy-
klowej jako kwietnika. Taki 
ogród może przyciągać uwagę 
przez ciekawe efekty, wymaga 
jednak dużej pomysłowości i 
wyobraźni.

Poza zielenią, równie ważną 
kwestią przy planowaniu ogro-
du czy balkonu jest wyposaże-
nie. Obecnie na rynku znajdzie 
się meble ogrodowe niemal każ-
dego rodzaju i wielkości: kla-
syczne, ekologiczne i funkcjo-
nalne (pasujące nawet do ma-
łych przestrzeni). Trzeba sobie 
jasno uświadomić, że własnego 
kawałka zieleni nie kształtują 
jedynie rośliny – nawet pięknie 
zagospodarowaną przestrzeń 
mogą zniszczyć zwykłe plastiko-
we krzesełka. Warto zatem za-
dbać o takie elementy jak: ścież-
ki, zadaszenia, meble oraz róż-
nego typu akcesoria. Tak jak ro-
śliny, muszą one być dopasowa-
ne do stylu ogrodu oraz charak-
teru domu czy mieszkania (w 
przypadku balkonu pamiętaj-
my, że latem często jest on trak-
towany jako przedłużenie duże-
go pokoju). Wystrojem balkonu 
czy ogrodu tak jak architekturą 
całego wnętrza możemy podkre-
ślić swój gust i styl życia. W 
Polsce o roli dodatków często się 
zapomina, jednak właściciele 
nowych mieszkań i domów 
stopniowo się do nich przeko-
nują, zaczynając traktować bal-
kony i ogrody jako integralną 
część swojego domu.

Angelika Dąbek
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W kwestii zagospodarowania 
balkonu i ogrodu również ma-
my do czynienia z trendami i 
zmieniającą się modą. Poniżej 
przedstawiamy, które rośliny 
będą prezentować się w tym 
roku najlepiej.

Od kilku lat popularne jest 
urządzanie na balkonie miniatu-
rowego ogrodu warzywnego. 
Zaskakująco wiele warzyw nada-
je się do hodowania w pojemni-
kach. Nie będą one wprawdzie 
owocować tak obficie, jak rośliny 
posadzone w ziemi, ale z drugiej 

strony ich zbiór będzie wcześniej-
szy, owocowanie dłuższe, a za-
grożenie szkodnikami mniejsze.

Które warzywa będą najlepsze 
zarówno pod względem hodowli 
jak i estetyki? Bardzo dekoracyj-
nie będą prezentować się donice 
z pomidorkami koktajlowymi czy 
ostrymi papryczkami. Chilli to 
świetny pomysł, ponieważ jej 
zbiory nie muszą być duże, aby 
starczyło dla rodziny i znajo-
mych, roślina jest dekoracyjna, a 
hodowla łatwa.

 Dużo łatwiejszym w zastoso-
waniu będzie posadzenie w doni-
cach balkonowych świeżych ziół. 
Skrzynki z różnymi rodzajami 
listków bazylii czy lawenda mogą 
wyglądać bardzo dekoracyjnie. W 
skrzynkach warto posadzić ulu-
bione zioła, aby móc zawsze cie-
szyć się ich smakiem w kuchni – 
miętę. Tymianek, bazylię, maje-
ranek, kolendrę i wiele innych.

W ogóle w tym sezonie stawia 
się na naturalną i nienachalną 
aranżację balkonu i ogrodu.  I 
tak zapomniane w ostatnich la-
tach (na rzecz wielkokwiatowych 
roślin) maciejka, pachnący gro-
szek, kolorowe mieszanki po-

lnych kwiatów, suchotników, cy-
nii, rudbekii, ostróżki, złocienia 
czy drobnych goździków powrócą 
tryumfalnie na nasze tarasy.

Miłośnicy kwiatów powinni 
pamiętać, że balkon powinien 
być obfity w naręcza konwalii, 
żonkili, bratków, niezapominajek 
i hiacyntów. Sposoby na ich 
kompozycje są różne – tu pole do 
popisu ma sam właściciel. 
Jednak uwzględniając trendy po-
wrotu do tradycji, natury i suro-
wego wyglądu drewna , można 
się pokusić o utrzymane w tym 
duchu donice i skrzynki.

Dysponując większym tara-
sem czy balkonem, jako skrzynki 
balkonowe możemy wykorzystać 
drewniane skrzynki po owocach. 
W takiej aranżacji możemy po-
stawić na swobodną mieszankę 
kwiatów posadzonych w nieco 
przypadkowym układzie. Takie 
skrzynki świetnie wpisują się w 
trend na eko balkon. Znakomicie 
sprawdzają się kwiaty ekspono-
wane w metalowych miskach, 
aluminiowych wiadrach lub w 
klasycznie wypalanych terakoto-
wych donicach.

Angelika Dąbek

Najmodniejsze rośliny 2014



Włókniarz w najsilniejszym składzie
Za kibicami sportu żużlowego w Polsce już 

trzy kolejki ENEA Ekstraligi. W czwartej run-
dzie rozgrywek w Częstochowie spotkają się 
żużlowcy KantorOnline Włókniarza oraz 
Betard Sparty Wrocław. Obie drużyny potrze-
bują punktów, dorobek częstochowian i wroc-
ławian po trzech spotkaniach ligowych nie 
jest bowiem zbyt okazały – biało-zieloni mają 
na koncie 2 punkty, a Sparta zaledwie punkt. 
Przed sobotnim meczem zdecydowanym fa-
worytem będą jednak Lwy.

Obie drużyny – KantorOnline Włókniarz 
Częstochowa oraz Betard Sparta Wrocław – tego-
roczne rozgrywki rozpoczęły źle. Zarówno jedni, jak 
i drudzy doznali porażek w dwóch pierwszych ko-
lejkach spotkań. Sobotni rywale pierwsze punkty 
zdobyli dopiero w ostatniej rundzie ENEA Ekstraligi 
– Włókniarz gładko wygrał wówczas w Gdańsku 
z Renault Zdunek Wybrzeżem 56:34, a Sparta zre-
misowała na własnym torze z osłabioną brakiem 
Kennetha Bjerre FOGO Unią Leszno 45:45. 
Wrocławscy rywale Lwów aktualnie w tabeli najlep-
szej ligi żużlowej świata są przedostatni – wyprze-
dzają jedynie Unibax Toruń i to tylko dlatego, że ci 
sezon rozpoczęli z -8 punktami na koncie za uciecz-
kę z ubiegłorocznego finału ekstraligi.

Betard Sparta do Częstochowy zawita w najsil-
niejszym zestawieniu. Menedżer Piotr Baron powo-
łał na sobotni pojedynek m.in. doskonale znanego 
w Świętym Mieście aktualnego Indywidualnego 
Mistrza Świata – Taia Woffindena. Brytyjczyk po-
czątek tegorocznego sezonu ma jednak przeciętny, 
w niewielkim tylko stopniu występy Woffindena 
przypominają jego zeszłoroczną jazdę na żużlowym 
owalu. Dość powiedzieć, że aktualnie w polskiej li-
dze mistrz świata legitymuje się średnią biego-
punktową na poziomie 1,75, a w zeszłym sezonie 
Brytyjczyk w każdym biegu zdobywał przeciętnie 
2,47 punktu. Woffindena nie można jednak lekce-

ważyć, zna on bowiem doskonale częstochowski tor 
i niewykluczone, że w sobotnim spotkaniu Tai bę-
dzie silnym punktem Sparty.

Oprócz Taia Woffindena w składzie wrocławian 
zobaczymy m.in. Tomasza Jędrzejaka. „Ogór”, po-
dobnie jak Brytyjczyk, to były zawodnik Włókniarza, 
co może mu pomóc w znalezieniu odpowiednich 
ustawień motocykli na częstochowski tor. Skład 
Betard Sparty uzupełnią Jurica Pavlic, Troy 
Batchelor, Patryk Dolny i powracający po kilku la-
tach przerwy do zespołu z Dolnego Śląska Maciej 
Janowski. Z dużą dozą prawdopodobieństwa moż-
na założyć, że drugim juniorem w talii Piotra 
Barona będzie Patryk Malitowski.

KantorOnline Włókniarz Często chowa tegorocz-
ne zmagania o Drużynowe Mistrzostwo Polski roz-
począł pechowo. Jeszcze w trakcie przygotowań do 
sezonu kontuzji nabawili się Grigorij Łaguta 
i Michael Jepsen Jensen. Z tego też powodu 
w dwóch pierwszych spotkaniach w ENEA 
Ekstralidze drużyna prowadzona przez Piotra Żytę 
i Jarosława Dymka była osłabiona. Obaj zawodnicy 

wrócili na wyjazdowy pojedynek w Gdańsku i oka-
zał się to znakomity ruch. Wszyscy mają nadzieję, 
że biało-zieloni pójdą za ciosem i sobotnie spotka-
nie również rozstrzygną na swoją korzyść.

Lwy mają kim straszyć wrocławski zespół. 
U Grigorija Łaguty nie ma już najmniejszego śladu 
po kontuzji, w dobrej, i co ważne – równej formie 
jest Grzegorz Walasek. Prawdziwym objawieniem 
sezonu okazuje się Peter Kildemand. Duńczyk był 
zdecydowanie najlepszym zawodnikiem meczu 
w Gdańsku. Warto zaznaczyć, że kibice z całej 
Polski już drugi raz z rzędu uznali „Spidermana” za 
najlepszego zawodnika całej kolejki. Oprócz wspo-
mnianej trójki bardzo solidnie do tej pory punktuje 
Artur Czaja. Martwią nieco słabsze występy Rune 
Holty i Michaela Jepsena Jensena, jednak kibice 
z Częstochowy mają nadzieję, że obaj wrócą do 
wysokiej dyspozycji.

Pojedynek KantorOnline Włókniarza 
Częstochowa z Betard Spartą Wrocław odbędzie 
się w sobotę (10.05) na SGP Arenie przy ulicy 
Olsztyńskiej. Pierwszy wyścig dnia zaplanowano 
na godzinę 19:00. Paweł Zeller

KantorOnline Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław, 10-05-2014 r., godz. 19.00

Sponsor tytularny

10.05
SOBOTA

19:00
START 1. BIEGU

Bilety

Sektor centralny – 40 PLN, Normalny – 30 PLN, 
Ulgowy – 22 PLN, Szkolny (wiek 8-16 lat) – 12 
PLN. Dzieci do 7. roku życia wstęp wolny.

ul. Olsztyńska 113/127
Częstochowa

Sponsorzy główni

www.ckmwlokniarzsa.pl
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wlokniarz.czestochowa WlokniarzSA

Partnerzy Medialni
CKM Włókniarz S.A.

Tabela Speedway Ekstraligi
M Drużyna M Z R R PKT +/-

1 Unia Tarnów 3 3 0 0 +6 +68 
2 SPAR Falubaz 3 2 0 1 +4 +22
3 Stal Gorzów 3 2 0 1 +4 +6
4 Fogo Unia Leszno 3 1 1 1 +3 -10
5 Włókniarz Częstochowa 3 1 0 2 +2 -2
6 Wybrzeże Gdańsk 3 1 1 2 +2 -56
7 Betard Sparta 3 0 0 2 1 -40
8 Unibax Toruń 3 1 0 2 -6 +12

KONKURS
Już w najbliższą sobotę żużlowcy KantorOnline Włókniarz Częstochowa zmierzą 

się na własnym torze z drużyną Sparty Wrocław. 
Chcesz dopingować biało-zielonych? Marzysz, by dołączyć do grona najlepszych 

kibiców w Polsce i na żywo przeżywać żużlowe emocje? 
Nic prostszego! Weź udział w naszym konkursie! Do wygrania mamy 

4 WEJŚCIÓWKI NA SOBOTNIE SPOTKANIE  
(10.05. godz. 19.00)! 

Wystarczy tylko w godzinach 10.00 – 10.30 zadzwonić pod numer 533 333 049  
do naszej redakcji. Wśród dzwoniących rozlosujemy zwycięzców.

Awizowane zestawienia:
Betard Sparta Wrocław

1. Tai Woffinden 
2. Jurica Pavlic 
3. Tomasz Jędrzejak 
4. Troy Batchelor 
5. Maciej Janowski 
6. Patryk Dolny

KantorOnline Włókniarz Częstochowa
  9. Grzegorz Walasek 
10. Rune Holta 
11. Peter Kildemand 
12. Michael Jepsen Jensen 
13. Grigorij Łaguta 
14.  
15. Artur Czaja

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/unia-tarnow
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/zkz-zielona-gora
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/stal-gorzow
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/unia-leszno
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/wlokniarz-czestochowa
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/renault-zdunek-wybrzeze-gdansk
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/wts-wroclaw
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/ks-torun




WTS Sparta: historia klubu
Początki

Początki WTS Sparta Wrocław sięgają lat 
50’ minionego wieku. 

Przed rokiem 1951, w myśl nowych prze-
pisów polskiej ligi żużlowej, startować w niej 
miały tylko i wyłącznie Zrzeszenia Sportowe 
Związków Zawodowych oraz przedstawiciele 
wojska i milicji.  

W ostatniej chwili do ligi dołączone zosta-
ły zespoły Włókniarza Częstochowa i Spójni 
Wrocław, której podwaliny stanowił startu-
jący rok wcześniej w Dolnośląskiej Lidze 
Okręgowej Związkowiec. W ostatecznym roz-
rachunku Spójnia z jednym wygranym poje-
dynkiem (28:26 z CWKS-em Warszawa) za-
kończyła sezon na ostatnim, dziesiątym 
miejscu. W kolejnych latach klub prezento-
wał już znacznie wyższy poziom: w ciągu 
najbliższych sześciu sezonów wrocławianie 
nie schodzili z podium w rywalizacji druży-
nowej. Dodatkowo, klubową gablotkę ude-
korowały niezwykle cenne, złote medale in-
dywidualnych mistrzostw Polski zdobyte 
przez Edwarda Kupczyńskiego (w 1952 ro-
ku) oraz Mieczysława Połukarda (1954).

Warto również zaznaczyć, iż w latach 
1952 – 1954 do Wrocławia została przenie-
siona sekcja wojskowa, w związku z czym w 
lidze startował CWKS Wrocław. Klub ten nie 
był w żadnym stopniu powiązany ze Spójnią, 
w związku z czym zdobyte przez niego meda-
le nie są zaliczane w klasyfikacjach na kon-
to obecnego wrocławskiego zespołu.

Złoty okres
W związku z wieloma zdobytymi medala-

mi lata 50’ nazywa się złotym okresem w hi-
storii klubu. 

W trakcie dziesięciu sezonów wrocławska 
drużyna startowała pod czterema szyldami.

 W 1950 roku był to Związkowiec, następ-
nie w latach 1951 – 1954 Spójnia. W roku 
1955 po raz pierwszy pojawiła się najbar-
dziej rozpowszechniona, najbardziej trady-
cyjna oraz najmocniej utrwalona w kibicow-

skich kręgach nazwa Sparta, pod którą klub 
startował jednak tylko jeden sezon. W 1956 
roku do walki o medale stanęła Ślęza 
Wrocław. Rok później, w 1957 roku klub po-
wrócił jednak do nazwy Sparta i pod takim 
szyldem nieprzerwanie występował aż do ro-
ku 1995.

Lata 60’ w dalszym ciągu upływały pod 
szyldem medali. I chociaż rozpoczęła je po-
rażka w 1960, później klub ponownie awan-
sował do najwyższej ligi, aby walczyć o me-
dale drużynowe. Ostatecznie w trakcie dru-
giej dekady swojego istnienia Spartanie za-
istnieli brązem w lidze (trzy medale), oraz zło-
tem w kategorii indywidualnej (mistrzostwo 
Polski Konstantego Pociejkowicza.

Po dwóch dekadach
Po dwóch dekadach niemałych sukce-

sów wrocławskiego zespołu, w trzecim dzie-
sięcioleciu istnienia klubu nastąpił regres 
drużynowych wyników. Sparta balansowa-
ła pomiędzy pierwszą i drugą ligą, a uzyski-
wane rezultaty wskazywały na pewną pra-
widłowość: klub był za słaby na pierwszą li-
gę, ale zdecydowanie za mocny na drugą. 
Drużynowo nie udało się zdobyć żadnej pre-
miowanej medalem pozycji, pojawiło się 
jednak kilka indywidualnych i parowych 
sukcesów m.in. Pierwszy w  historii Sparty 
srebrny medal w mistrzostwach Polski par 
klubowych (wywalczyli go Ryszard Jany i 
Robert Słaboń)w 1975 roku. Warto dodać, 
że w kolejnym sezonie sukces ten został po-
wtórzony, a w 1978 roku spartanie zajęli w 
tym konkursie trzecie miejsce. 

Lata 70’ były dla klubu dekadą obfitują-
cą w zwycięstwa i medale, jak również w po-
rażki. Dwukrotnie: w 1972 oraz w 1977 ro-
ku spartanie ze zbyt małą liczbą wygranych 
spadli do drugiej ligi. 

W roku 1979 Sparta Wrocław zajęła w 
pierwszej lidze przedostatnie miejsce będąc 
lepszą jedynie  Śląska Świętochłowice. Był 
to początek trudnego okresu dla klubu po-

nieważ w latach 1980- 1989 zawodnicy 
przegrywali niemal każdy mecz. To właśnie 
w latach 80’ w historii klubu odnotowano 
rekordowe trzy lata przerwy pomiędzy jed-
ną wygraną, a drugą (14 lipca 1984 – 1 ma-
ja 1987).

Dodatkowo w tym czasie wrocławianie 
ustanowili jeszcze jeden niechlubny rekord: 
1 września 1985 roku w Gnieźnie przegrali 
mecz 75:14, w związku z czym nie zdołali 
zapisać na swoim koncie nawet „urzędo-
wych” 15 punktów, które każda drużyna 
musi zdobyć w meczu.

Lata 80-te
W latach 80 ubiegłego stulecia funkcjo-

nowanie klubu wisiało praktycznie na wło-
sku, jednak grupa oddanych zapaleńców 
uratowała czarny sport w stolicy Dolnego 
Śląska. Spartanie nie walczyli już tylko i wy-
łącznie o przetrwanie. Dzięki transferom za-
wodników oraz zainwestowaniu w motocy-
kle żużlowcom wiodło się coraz lepiej. Na do-
datek Sparta Wrocław w sezonie 1990 jako 
jeden z nielicznych drugoligowych klubów 
mogła się pochwalić posiadaniem w swoich 
szeregach zawodników zagranicznych 
(Zdenek Tesar, Jan Holub, Jan Schinagl).

Podsumowując lata 90 ubiegłego wieku 
można stwierdzić, iż była to dekada wzlotów 
i upadków. Bezsprzecznie jednak w pamię-
ci najbardziej pozostaje pierwszy tytuł DMP 
zdobyty w 1993 roku oraz późniejsze dwu-
krotne jego obronienie. Była to pod tym 
względem prawdziwie złota dekada wroc-
ławskiego sportu żużlowego i w końcu fak-
tem stało się zdobycie drużynowego złota. 

Sukcesy
Z innych sukcesów warto wymienić 

srebrny (1995) oraz brązowy (1999) medal 
zdobyty w Mistrzostwach Polski Par 
Klubowych, brązowy medal w mistrzo-
stwach Par młodzieżowców (1998), dwu-
krotny brązowy medal w Mło dzieżowych 

Druży nowych Mistrzo-
stwach Polski (1992, 
1993), zdobycie w 1995 
roku Druży nowego 
Pucha ru Pol ski oraz 
brąz Jacka Krzyża niaka 
w 1999 roku w Indywi-
dualnych Mistrzo stwach Polski.

Dekada 2000-2010 również może zo-
stać zaliczona do udanych. Klub zdobył 
kilka medali Drużynowych Mistrzostw 
Polski, w tym jeden złoty, pojawiły się tro-
fea, których do tej pory nigdy wcześniej 
nie udało się Spartanom zdobyć. 
Praktycznie do roku 2008 dobre transfery 
i w ostateczności imponujący skład druży-
ny pozwalał walczyć o najwyższe miejsca. 
Sezon 2009 był już nieco gorszy...

Na przełomie 2009/2010 roku klub po-
żegnał swojego wieloletniego sponsora ty-
tularnego – firmę Atlas. Podczas pożegna-
nia nastąpiło jednocześnie uroczyste po-
witanie nowego sponsora, którym została 
lokalna firma Betard, wcześniej związana 
z zespołem jako sponsor główny. 

Przełom roku 2010/2011 obfitował w 
spore zmiany w  klubie. Ze stolicą Dolnego 
Śląska pożegnał się trener Marek Cieślak 
oraz dwaj zawodnicy - Jason Crump i Leon 
Madsen. Ich miejsce zajęli Adam Shields i 
powracający do Wrocławia po rocznej prze-
rwie Tomasz Jędrzejak. Na tym nie koniec 
powrotów. Do klubu wrócił jeden z liderów 
Sparty z lat 90 – Piotr Baron, który objął 
funkcję menedżera ds. sportowych. 
Trenerem wrocławskiej drużyny został in-
ny były zawodnik  - Henryk Jasek.

Ten sezon przyniósł również spore zmia-
ny w kwestii komunikacji klubu z fanami. 
Od tej chwili hasłem przewodnim drużyny 
stało się : „Na nowo rozpalamy wrocławski 
ogień”. Powrócono również do umieszcze-
nia nazwy Sparta w herbie oraz w nazwie 
drużyny: Betard Sparta Wrocław. 

Angelika Dąbek, źródło: www.wts.pl

WTS Sparta Wrocław – skład drużyny
Tomasz Jędrzejak
urodzony 14 lipca 1979 r.  
w Ostrowie Wielkopolskim
Śr./bieg: 1,667

Maciej Janowski
urodzony 6 sierpnia 1991 r.  
we Wrocławiu
Śr./bieg: 1,938

 

Zbigniew Suchecki
urodzony 21 lipca 1984 r.  
w Gorzowie Wielkopolskim
Śr/bieg: 1,371

Tai Woffinden 
urodzony 10 sierpnia 1990 r. w 
Scunthorpe (Wielka Brytania)
Śr/bieg: 2,471

Troy Batchelor 
urodzony 29 sierpnia 1987 r. w 
Brisbane (Australia)
Śr/bieg: 2,044

Patryk Dolny 
urodzony 6 listopada 1993 r.  
w Pile
Śr/bieg: 0,831

Patryk Malitowski
urodzony 30 października 1993 r. 
w Dzierżoniowie
Śr/bieg: 0,744

Mike Trzensiok
urodzony 8 listopada 1996 r.
KSM: 2,50

Jurica Pavlic

 

Piotr Baron 
MENEDŻER DS. SPORTOWYCH
ur. 5 lutego 1974 r. w Toruniu



Udane powroty 
rekonwalescentów

Trafione nabytki Lwów

Mateusz Makuch i Paweł Zeller – biuro prasowe CKM WłókniarzGrigorij Łaguta Zdj. Paulina Przepióra

Grzegorz Walasek Zdj. Paulina Przepióra

Peter Kildemand Zdj. Paulina Przepióra

Michael Jepsen Jensen Zdj. Paulina Przepióra

Na ten moment od początku se-
zonu czekali wszyscy sympatycy 
częstochowskiego Włókniarza. 
Dopiero w III kolejce ENEA 
Ekstraligi zespół dowodzony przez 
Piotra Żyto i Jarosława Dymka wy-
stąpił w swoim pełnym zestawie-
niu. W Gdańsku do jazdy po kontu-
zjach wrócili Grigorij Łaguta i 
Michael Jepsen Jensen.

Warto przypomnieć, że Rosjanin 
nabawił się w lutym urazu stawu 
skokowego w prawej nodze podczas 
treningów na motocrossie. 
Początkowo wydawało się, że jest to 
niegroźna kontuzja, która powinna 
zostać wyleczona w ciągu kilku tygo-
dni. Niestety pierwsze diagnozy oka-
zały się błędne i kapitan KantorOnline 
Włókniarza Częstochowa potrzebo-
wał więcej czasu na leczenie, a co za 

tym idzie, dłużej potrwał jego rozbrat z 
motocyklem. Michael Jepsen Jensen 
z kolei zanotował groźny upadek pod-
czas treningu punktowanego Lwów z 
wrocławską Spartą na początku 
kwietnia. W przypadku Duńczyka 
również wyglądało na to, że przerwa w 
startach nie potrwa długo. Tymczasem 
uraz pachwiny wykluczył „Liglada” z 
występów w dwóch pierwszych ligo-
wych kolejkach.

Mecz w Gdańsku pokazał, jak bar-
dzo ta dwójka była zespołowi potrzeb-
na. Włókniarz wygrał wysoko, a za-
równo Łaguta, jak i Jensen zanotowa-
li dobre występy. Rosjanin na torze 
zaprezentował się trzy razy i nie zna-
lazł swojego pogromcy. Mecz zakoń-
czył z dorobkiem 8+1. W momencie, 
gdy Lwy miały już zwycięstwo w kie-
szeni, w jego miejsce występował 
Artur Czaja. Zastosowano taki ma-
newr, aby Łaguta niepotrzebnie się 
nie przeciążał. Zresztą w Gdańsku 
mocniej zabiły serca, kiedy to w czwar-
tej odsłonie dnia „Grisza” zanotował 
upadek. Menedżer zespołu, Jarosław 
Dymek, był przerażony, gdy ujrzał ko-
ziołkującego po torze Rosjanina. – Na 
szczęście, kiedy biegłem do niego, wi-
działem, że siada i się otrzepuje. 

Kamień spadł z serca. Nic poważnego 
mu się nie stało. Dalej jest z nami, ale 
przez chwilę powiało grozą. Upadek 
wyglądał nieciekawie, a wiadomo, że 
„Grisza” jest świeżo po kontuzji i ko-
ści są bardziej narażone na urazy. 
Całe szczęście, skończyło się tylko na 
strachu – przekazał. Śladu po urazie 
najwyraźniej nie ma, gdyż we wtorek 
w szwedzkiej Elitserien Łaguta zdobył 
dla swojej drużyny Smederny 
Eskilstuna 10 punktów, wygrywając 
3 z czterech biegów.

Rezultat osiągnięty w Gdańsku 
przez Michaela Jepsena Jensena na-
tomiast na kolana nie powala, ale od 
Duńczyka nie wymagano cudów. 
22-latek startując w niedzielnym me-
czu III kolejki dalej odczuwał ból w 
pachwinie. Mimo to zapisał na swoim 
koncie 5 punktów oraz 2 bonusy w 
czterech startach. Z powodu doskwie-
rającego dyskomfortu, zrezygnował z 
wtorkowego występu w lidze szwedz-
kiej. „Liglad” potrzebuje jeszcze tro-
chę czasu, aby dojść do pełnej spraw-
ności i móc jeździć na maksymalnych 
obrotach kilka razy w tygodniu. – Na 
razie nie chce on startować dzień po 
dniu – przekonuje Jarosław Dymek. 
Dla częstochowskich kibiców najistot-
niejsze powinno być to, że Jepsen 
Jensen bardzo poważnie traktuje jaz-
dę dla Włókniarza. W pierwszych 
dwóch kolejkach świadomy swojej 
niedyspozycji rezygnował z występów 
dla dobra drużyny, która w zastęp-
stwie za niego korzystała z jego w 
pełni zdrowych kolegów.

 Mateusz Makuch

Sezon żużlowy 2014 nabiera tempa. 
W Polsce rozegrano już 3 kolejki ENEA 
Ekstraligi. KantorOnline Włókniarz 
Częstochowa zajmuje piąte miejsce w 
tabeli z dorobkiem 2. punktów. 
Dopisał je dopiero w minioną niedzielę 
jadąc po raz pierwszy w bieżących 
rozgrywkach w pełnym składzie. Lwy 
zwyciężyły w Gdańsku. Mecz z miej-
scowym Renault Zdunek Wybrzeżem 
zakończył się wynikiem 34:56. O ten 
sukces byłoby bardzo trudno, gdyby 
nie świetna postawa nowych nabyt-
ków biało-zielonych, czyli Petera 
Kildemanda i Grzegorza Walaska.

25-letni Duńczyk, dla którego obec-
ny sezon jest dopiero pierwszym w 
najwyższej klasie rozgrywkowej w 
Polsce, nie miał sobie równych. 
Szybko wyjeżdżał ze startu i odjeżdżał 
rywalom podczas pierwszego okrąże-
nia. – Na meczu w Gdańsku Peter 
Kildemand pokazał nieziemską formę. 
Niejednokrotnie widziałem, jak żużlo-
wiec zdobywa komplet punktów, jed-
nak nieczęsto zdarza się to w takim 
stylu. Już po wyjściu z pierwszego 
łuku jadący za nim zawodnik mógł się 
już tylko skupić na utrzymanie dru-
giej pozycji. Kildemand nie patrzył na 
rywali i z okrążenia na okrążenie po-
większał przewagę. Gdańscy zawodni-
cy po meczu narzekali, że przez wa-
runki atmosferyczne nie potrafili so-
bie poradzić. Powinni więc wziąć kore-
petycje od Duńczyka – relacjonuje 
Michał Gałęzewski, gdański dzienni-
karz portalu SportoweFakty.pl. 
Kildemand zakończył spotkanie z do-
robkiem 15. punktów w pięciu star-
tach. Równie udanie zaprezentował 
się Walasek. Wracający do Włókniarza 
po 8. latach przerwy wychowanek zie-
lonogórskiego klubu w niedzielę dla 

Lwów wywalczył 12 „oczek” oraz bo-
nus.

Od początku sezonu owa dwójka w 
barwach częstochowskiej drużyny 
spisuje się bardzo dobrze. W przypad-
ku Petera Kildemanda można wręcz 
rzec, że rewelacyjnie. 25-latek w mo-
mencie podpisywania kontraktu przez 
wielu kibiców był typowany jako za-
wodnik, który będzie uzupełnieniem 
drużyny dowodzonej przez Piotra Żyto 
i Jarosława Dymka. Tymczasem po 
trzech meczach Kildemand legitymuje 
się najwyższą klasyfikowaną średnią 
w drużynie. Wynosi ona 2,053 i plasu-
je reprezentanta KantorOnline 
Włókniarza na 12. miejscu najsku-
teczniejszych zawodników ENEA 
Ekstraligi. Za plecami Duńczyka moż-
na znaleźć takie nazwiska jak Niels 
Kristian Iversen, czy Tai Woffinden. 

Kildemand w ekstraligowych rea-
liach dotychczas odnajduje się znako-
micie. Świetnie radzi sobie także w 
brytyjskiej Elite League, gdzie jest 
niekwestionowanym liderem Swindon 
Robins. Dobrze zainaugurował rów-
nież w miniony wtorek rozgrywki w 
szwedzkiej Elitserien. Bezsprzecznie 
już można stwierdzić, iż angaż tego 
zawodnika w szeregi Lwów był strza-
łem w dziesiątkę. „Pająk”, czy „Mr. 
Maximum”, jak nazwano go po star-
ciu w Gdańsku, osiąga nie tylko świet-
ne rezultaty, ale również urzekł czę-
stochowskich fanów zadziornością na 
torze. Dla Petera Kildemanda, podob-
nie jak dla Grigorija Łaguty, nie ma 
straconych pozycji. Obawy, że nie 
udźwignie on ekstraligowych trudów 
rozwiał w dosadny sposób.

O ile postawa Kildemanda przed 
sezonem stanowiła pewną zagadkę, 
Grzegorz Walasek przychodził do 
Włókniarza jako zawodnik, który obok 

wspomnianego „Griszy” ma ciągnąć 
zespół. Niepisaną rolą sympatycznego 
„Grega” było zastąpienie Emila 
Sajfutdinowa, który w przerwie zimo-
wej opuścił częstochowski klub na 
rzecz Unibaksu Toruń. Indywidualny 
Mistrz Polski z 2004 nie zawodzi. 
Skuteczny był w Lesznie i Gdańsku. 
Nieco słabiej poszło mu w starciu z 
zielonogórskim Falubazem, kiedy to 
trzykrotnie został pokonany podwój-
nie przez rywali, ale i tak zapisał na 
swoim koncie 11 punktów. W minioną 
niedzielę nad morzem był bardzo 
szybki i wygląda na to, że z meczu na 
mecz jego dyspozycja będzie rosła. 
Jak na razie jego średnia biegowa wy-
nosi 1,895. Z kolei wspomnianego 
Sajfutdinowa 1,429.

W okresie transferowym Włókniarz 
dokonał dwóch kluczowych zmian, 
które powodują, iż częstochowski ze-
spół jest zdecydowanie mocniejszy, 
aniżeli rok temu. Udanie po kontu-
zjach do startów wrócili Grigorij 
Łaguta oraz Michael Jepsen Jensen. 
W Gdańsku szybkość w swoich moto-
cyklach odnalazł też Artur Czaja. 
Jeżeli tylko do swojej optymalnej for-
my wróci Rune Holta, biało-zieloni 
stają się bardzo poważnym kandyda-
tem do włączenia się w walkę o meda-
le Drużynowych Mistrzostw Polski.

Mateusz Makuch

Oni dla Was piszą!

To ja! 

Mateusz
Hej, to ja! Paweł
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Jedyne i wyjątkowe
Nie sposób przejść obojętnie 

także obok Raflezji Arnolda. 
Rośnie ona w stanie dzikim w wil-
gotnych lasach tropikalnych 
Borneo i Sumatry. Jej rozmiary 
wynoszą 80-100 cm średnicy i ok. 
10 kg wagi. Jest jedną z najrzad-
szych roślin tropikalnych. Rośnie 
jako pasożyt na pnączach innej 
rośliny. Niestety podobno wydzie-
la cuchnący odór, który pozwala 
zwabić jej zapylające ją muchów-
ki. Nie odstrasza to jednak ekolo-
gów, którzy dyżurują na zmianę 
przy kwiecie, by nie stał się łupem 
złodziei. kg

Kwiat Kadupul, rosnący na Sri 
Lance, jest jedną z najbardziej 
bezcennych roślin. Wynika to z 
jego urody oraz bardzo krótkiego 
życia. Występuje bardzo rzadko, 
na dodatek kwitnie tylko przed 

północą i… umiera przed świtem. 
To czyni go najbardziej pożąda-
nym kwiatem na ziemi. Niektórzy 
uważają go za mit. Podobno ro-
śliny nie udało się jeszcze niko-
mu wyciąć i sprezentować.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotny_las_równikowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotny_las_równikowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borneo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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Pora zakręcić kaloryfery! 
Kończy się sezon grzewczy w mieszkaniach administrowa-

nych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. 
w Częstochowie. W środę (7 maja) zarząd spółki zdecydował 
o wyłączeniu ogrzewania. 

– Ten sezon jest i tak wydłu-
żony o dwa tygodnie w porów-
naniu z latami ubiegłymi – mó-
wi Paweł Konieczny, prezes 
Zarządu ZGM TBS sp. z o.o. 
w Częstochowie. – Grzaliśmy 
dłu  żej niż w poprzednich la-
tach, bo w ostatnich dniach 
były znaczne wahania tempe-
ratury i zdarzały się przymroz-
ki do -2 stopni Celsjusza, 
a miejscami nawet do -4 stop-
ni. Długoterminowa prognoza 
pogody przewiduje jednak, że 

będzie ciepło i nie dojdzie już 
do ponownych przymrozków – 
dodaje.

Gdyby jednak – wbrew pro-
gnozom – pogoda drastycznie 
się załamała prezes Zarządu 
ZGM TBS uspokaja, twierdząc, 
że lokatorzy będą mogli liczyć 
na ponowne uruchomienie 
ogrzewania. Tak już było 
w 2010 i 2011 roku, kiedy 
w pierwszym roku – w połowie 
maja, a w drugim na początku 
maja – trzeba było ponownie 

puścić ciepło w kaloryferach ze 
względu na utrzymujące się ni-
skie temperatury. 

– Ogrzewanie dostarcza mie-
szkaniom komunalnym For-
tum. ZGM TBS sp. z o.o. dys-
ponuje także swoimi kotłow-
niami, które w miesiącach let-
nich będą poddane przeglądom 
technicznym. Nastąpią też 
w nich niezbędne remonty – 
podsumowuje prezes Konie-
czny.  

kg
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Aromatyczny… balkon
Ogródek pełen aroman-

tycznych ziół można stwo-
rzyć zarówno w ogrodzie, na 
działce, jak i… na balkonie. 
Rośliny te są stosunkowo ła-
twe w uprawie i najczęściej 
nie potrzebują skomplikowa-
nych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Na dodatek ładnie wy-
glądają i pięknie pachną.

Jakie zioła powinniśmy wybrać 
do naszego mini ogródka? To za-
leży tylko od naszych upodobań.  
Jednak najlepiej wybrać te, któ-
rych najczęściej używamy w na-
szej kuchni. Dużą popularnością 
cieszą się: mięta, bazylia, tymia-
nek, oregano i melisa.

Zioła możemy zasiać z nasion 
zakupionych w sklepach ogrod-
niczych lub zielarskich. Zawsze 
należy zapoznać się z instrukcją 
na opakowaniu. Nie zapominaj-
my, że niektóre rośliny  wyma-

gają specjalnego traktowania. 
Ci mniej doświadczeni mogą też 
kupić zioła w małych plastiko-
wych doniczkach.

Wiele ziół występuje w różnych 
odmianach o barwnych liściach. 
Można z nich tworzyć różnokolo-
rowe kompozycje. Piękne donice 
czy skrzynki będą także niewąt-
pliwą ozdobą naszego balkonu. 
Poza tym nieocenioną zaletą ziół 
jest zapach, jaki roztaczają, 
zwłaszcza podczas ciepłych dni.

Zioła nie mają wygórowanych 
wymagań. Do szczęścia wystar-
czy im żyzna gleba, słoneczko, 
osłona przed wiatrem, odchwasz-
czanie, woda i odrobina zaintere-
sowania.

Większość ziół dobrze rośnie 
w każdej ziemi ogrodowej. 
Najlepiej jednak gdyby była ży-
zna, z dużą zawartością próchni-
cy i przepuszczalna (np. mieszan-
ka torfów i piasku). Warto pod-
kreślić, że roślinki te potrzebują 
dużo słońca. Postarajmy się po-
stawić je w takim miejscu, aby 
miały go pod dostatkiem. Na plus 
będzie również dobrze zorganizo-
wane zabezpieczenie przed wia-
trem. Nasze roślinki z pewnością 
je docenią.

Na dnie naczyń, w których 
uprawiamy zioła powinien znaj-
dować się drenaż oraz otwory do 
odpływu wody. Zioła w przeci-
wieństwie do innych pokojowych 
roślin niezbyt dobrze znoszą prze-
lanie. Nie możemy dopuścić do te-
go, aby korzenie naszej rośliny 
stały w wodzie.

Zielnik podlewajmy albo wcze-
śnie rano albo wieczorem – nigdy 
w środku dnia, gdyż wtedy woda 
bardzo szybko odparuje i nie zdą-
ży go zasilić. Jeśli zdecydujemy się 
na uprawianie ziół, powinniśmy 
pamiętać o ich systematycznym 
przycinaniu. Jest ono niezbędne 
do stałego i równomiernego wzro-
stu roślin. Regularne skracanie 
pędów powoduje ich krzewienie 
się i sprawia, że mają one bardziej 
ciekawy, zbity format i kształt.

Pamiętajmy, nasz ziołowy ogró-
dek ma nie tylko cieszyć oko. Jego 
jednym z najważniejszych zadań 
jest dostarczanie nam aromatycz-
nych składników, które wykorzy-
stamy podczas eksperymentowa-
nia w kuchni. Zioła są bardzo cen-
nym dodatkiem. Te suszone – do-
stępne w sklepach – nie są w sta-
nie zastąpić tych świeżych z wła-
snej uprawy. Niezwykle zdrowe 
roślinki mają korzystny wpływ na 
nasz organizm.

 kg, zdj. arc
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OPEL MERIVA 1.4-16VECO-TEC Z NIEMIEC, 
2008, 97 000 km, 90 KM benzyna, szary-metallic, 

ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VW NEW BEETLE 2.0-115KM, FULL OPCJA 
Z NIEMIEC, 2002, 187 000 km,  

115 KM benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, podgrzew. 
fotele, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF 1.6-16V-PACYFIC- Z 
NIEMIEC, 2003, 181 000 km, 105 KM benzyna, 

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

MAZDA RX-8 1.3-192KM Z NIEMIEC, 2005, 
sportowy / coupe, 53 000 km, 192 KM benzyna, 

srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, 
klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, garażowany

KIA SPORTAGE 2.0-16V z Niemiec, 2006,  
93 000 km, 141 KM benzyna, grafitowy-metallic, 

alufelgi, bagażnik na dach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

FORD FOCUS 1.8TDCI -ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2004, kombi, 189 000 km, 101 KM 

diesel, granatowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, 
podgrz. przednia szyba, pierwszy 
właściciel, serwis. w ASO, bezwypadk., 
garażowany

Seat Leon 1.9TDI 110KM- SUPER STAN, 
2000, 188 000 km, 110 KM diesel, niebieski-

metallic, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, serwisowany w ASO

TOYOTA COROLLA 1.4-16VVTI -ŚLICZNA Z 
NIEMIEC, 2002, 217 000 km, 97 KM benzyna, 

granatowy-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby,  
el. lusterka, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI -R-LINE- 
model-2010r., 2009, 92 600 km, 140 KM diesel, 

niebieski-metallic, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, 
alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, kier. wielof., niezal. 
ogrzew., cz. parkowania, podgrz. prz. szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

MERCEDES-BENZ A 170 1.7CDI 100% 
ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 2003, 171 000 km, 95 

KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS 1.6-16V- ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2005, 168 000 km, 100 KM benzyna, 

szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kier. wielof., podgrz. 
przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

MERCEDES-BENZ CLK 230, 1998, kabriolet, 
180 km, 193 KM benzyna+LPG, fioletowy, 2/3 

drzwi, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, blokada 
skrzyni biegów, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, 
serwisowany w ASO, garażowany

Toyota Corolla SOL 1.4-16VVTI IDEAŁ Z 
NIEMIEC, 2003, 120 000 km, 97 KM benzyna, 

srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, system nawigacji, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, bezwypadkowy, 
garażowany

OPEL CORSA 1.3 CDTI - Jeden Wł. z 
Niemiec, 2007, 158 000 km, 75 KM diesel, 

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

ŠKODA FABIA 1.4-16V JEDEN WŁ. Z 
NIEMIEC, 2009, 126 000 km, 85 KM benzyna, 

czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

MAZDA 3 1.6-16V SEDAN jeden wł z Niemiec, 
2004, 2004, 106 000 km, 105 KM benzyna, 

szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kierownica wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FIESTA 1.3-16Vmodel 2007r. z 
Niemiec, 2006, 120 000 km, 60 KM benzyna, 

grafitowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

9.800 zł

19.900 zł

11.500 zł

17.800 zł

Ford Focus C-Max 2.0TDCI JEDEN WŁ. Z 
NIEMIEC, 2003, 164 000 km, 136 KM diesel, 

srebrny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna,pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

15.800 zł

23.500 zł

16.900 zł

Oferta wybrana z dnia 7 maja 2013 r.

RENAULT ESPACE 2.0DCI ideał z Niemiec 
jeden wł., 2006, 173 000 km, 150 KM diesel, 

srebrny-metallic, bagażnik na dach, przyc. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, czujnik 
deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

18.500 zł

MERCEDES-BENZ C 220 2.2CDI 
AVANGARDE SALON POLSKA, 2003, kombi, 

191 000 km, 143 KM diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, 
ksenony, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
cz. deszczu, kier. wielof.,serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN SHARAN 2.0TDI-UNITED IDEAŁ 
Z NIEMIEC, 2009, 219 000 km, 140 KM diesel, 

czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., niezal. ogrzew., cz. 
park., podgrz. prz. szyba, I właśc., serwis. w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

16.900 zł

16.800 zł 28.500 zł 19.800 zł

21.000 zł26.300 zł 12.800 zł

16.900 zł12.500 zł21.800 zł

BMW 118 2.0D- 100% ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 
2006, 214 000 km, 122 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

FORD C-MAX 2.0TDCI JEDEN WŁ  
Z NIEMIEC, 2003, 164 000 km, 136 KM diesel, srebrny-metallic, 
alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

ALFA ROMEO 147 2.0-16V STAN PERFEKC., 
2002, 121 000 km, 150 KM benzyna, automat, czerwony, 
alufelgi, 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. park., podgrz. prz. szyba, I 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

28.900 zł 16.800 zł11.800 zł

49.800 zł 23.500 zł41.800 zł
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Obowiązkowo w każdym samochodzie
We wszystkich krajach Unii Europejskiej nie później niż do 1 

października 2017 roku ma obowiązkowo działać infrastruktura 
niezbędna do obsługi ogólnoeuropejskiego systemu automatycz-
nego powiadamiania o niebezpiecznych wydarzeniach drogo-
wych, tzw. eCall.

Jeżeli pojazd wyposażony w 
urządzenie eCall będzie uczest-
niczyć w wypadku drogowym 
na terenie Europy, system auto-
matycznie połączy się z najbliż-
szym centrum powiadamiania 
ratunkowego pod numerem 
112 przy wykorzystaniu pu-
blicznej sieci łączności bezprze-
wodowej. Jednocześnie przeka-
że dane dotyczące czasu i do-
kładnego miejsca wypadku 
(GNSS), kierunku jazdy, nume-
ru identyfikacyjnego pojazdu 
oraz rodzaju jego napędu.

Zgłoszenia alarmowe będą 
obsługiwane bez pobierania ja-
kichkolwiek opłat przez organ 
państwowy lub prywatną orga-
nizację, której to zadanie zosta-
nie powierzone przez państwo 
członkowskie. Kraje unijne bę-
dą miały swobodę w decydowa-
niu o organizacji działania swo-
ich służb ratunkowych. 

Ponieważ niektóre połącze-
nia w ramach eCall mogą do-
tyczyć wsparcia technicznego, 
kraje UE będą mogły zadecy-
dować o zastosowaniu syste-

mu filtrującego, który zapewni 
obsługiwanie przez infrastruk-
turę eCall wyłącznie zgłoszeń 
ratunkowych. Dodatkowo kra-
je członkowskie powinny za-
gwarantować, że dane przeka-
zywane za pomocą systemu 
eCall będą służyć wyłącznie 
celom powiadamiania ratun-
kowego i będą przetwarzane 
zgodnie z odpowiednimi zasa-
dami ochrony danych osobo-
wych obowiązującymi w UE.

oprac. kg
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 Alfa Romeo Brera 2.2JTS Bezwypad klima 
serwis, 2006, sportowy / coupe, szary,  
183 250 km, 185 KM benzyna, szary-metallic, 
2/3 drzwi, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 28.900 zł

 Citroën Xsara Picasso 2.0HDi 
Bezwypadkowy klima, 2003, 160 555 km, 90 
KM diesel, szary-metallic, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tapicerka welurowa, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

8.900 zł

 Opel Meriva Bezwypadkowy Klima Lift 
Serwis, 2006, 166 300 km, 70 KM diesel, 
szary-metallic, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

15.900 zł

 Audi A3 1.6TDi Bezwypad klima serwis, 
2010, 128 710 km, 105 KM diesel, czarny-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

44.900 zł

 Ford Focus Bezwypadkowy klima serwis,
2005, 180 002 km, 110 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, kier. wielof., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

13.900 zł

 Opel Zafira Bezwypad klimatron serwis, 
2008, kombi, 149 343 km, szary metalik,  
100 KM diesel, światła przeciwmgłowe, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 25.900 zł

 Audi A6 1.9TDi Bezwyp klima skóra serw, 
2002, 2002, 210 096 km, 130 KM diesel, 
szary-metallic, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, tempomat, kier. wielof., czujnik 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 21.900 zł

 Ford Mondeo TDCi Bezwypad klimatron 
serwis, 2010, kombi, 169 410 km, 116 KM 
diesel, czarny-metallic, hak, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, kier. 
wielof., podgrzewana przednia szybapierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

29.900 zł

 Peugeot 307 2.0 HDi Bezwypad klima 
serwis, 2003, 187 506 km, 110 KM diesel, 
szary-metallic, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, kier. 
wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

11.400 zł

 Audi A6 2.0TDi Bezwypad Klima Serwis, 
2005, 188 250 km, 140 KM diesel, czarny-
metallic, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, 
kier. wielof., cz. parkowania, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 31.900 zł

 Honda Accord 2.2CTDi Bezwyp klima 
serwis, 2004, kombi, 185 550 km, 140 KM 
diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. 
zamek, radio, wspom. kier., tempomat, kier. 
wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

18.900 zł

 Renault Megane 1.6 16V Cabrio 
bezwypadkowy serwis, 2002, kabriolet,  
176 204 km, 107 KM benzyna, zielony-metallic, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, c. zamek, radio, wspom. kier., 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

7.400 zł

 BMW 520 Automat Bezwypad Skóra Serwis, 
2006, 257 421 km, 163 KM diesel, automat, 
szary-metallic, hak, alufelgi, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

37.900 zł

 Hyundai Tucson CRDi Bezwypad klimatron 
serwis, 2006, 120 000 km, 140 KM diesel, 
automat, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

25.900 zł

 Seat Leon TDi Bezwypad klimatron serwis, 
2008, 186 125 km, 105 KM diesel, szary-
metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, kier. wielof., czujnik 
parkowania, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 26.900 zł

 CADILLAC BLS 1.9D Bezwypadk. skóra, 
navi serwis, 2008, 84 137 km, 150 KM diesel, 
srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, 
system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 27.400 zł

 Hyundai i10 CRDi Bezwypadkowy Klima 
90.000 km-serwis, 2008, 90 477 km, 75 KM 
diesel, srebrny-metallic, światła przeciwmgłowe, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

16.900 zł

 Suzuki Swift 1.3 Bezwyp klima 
46000-serwis, 2010, 46 600 km, 92 KM 
benzyna, szary-metallic, alufelgi, przyc. szyby, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kier. wielof., serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

24.900 zł

 Chevrolet Tacuma SX Bezwypad 
klimatronik skóra, 2008, 91 893 km, 108 KM 
benzyna, hak, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
skóra, c. zamek, radio, wspom. kier., kier. 
wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

14.400 zł

 Kia Sportage Bezwypad Klima Skóra 
Serwis, 2005, terenowy, 144 359 km, 112 KM 
diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

25.900 zł

 Volkswagen Passat CommonRail Bezwyp 
navi serwis, 2008, kombi, 201 020 km,  
140 KM diesel, niebieski-metallic, alufelgi, 
przyc. szyby, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, czujnik parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

30.900 zł

 Chrysler Grand Voyager 2.5D Bezwypad 
klimatron serwis, 2005, 171 345 km, 143 KM  
diesel, grafitowy-metallic, przyciemniane szyby, 
ABS, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, 
tempomat, kier. wielof., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

19.900 zł

 Mercedes-Benz B 180 CDi Elegance serwis, 
2006, 174 200 km, 110 KM diesel, czarny-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 28.900 zł

 Volkswagen Phaeton TDi Bezwypad Serwis 
Stan-Ideał, 2008, 146 224 km, 240 KM diesel, 
automat, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, 
ABS, ASR, alarm, 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. parkowania, 
regul. wys. podwozia, podgrz. prz. szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 67.900 zł

 Citroën Berlingo 1.9D Bezwypadkowy 
klima serwis, 2004, kombi, 173 280 km, 
71 KM diesel, szary-metallic, hak, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 13.400 zł

 Mercedes-Benz ML 350 Bezwypadkowy 
Skóra, 2006, 59 816 km, 272 KM benzyna, 
automat, srebrny-metallic, alufelgi, szyberdach, 
ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., cz. 
parkow., regul. wys. podwozia 53.900 zł

 Volkswagen Tiguan 2.0TDI 4MOTION 
Bezwypad serwis, 2008, SUV, 174 453 km, 
140 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system 
nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

49.900 zł

 Citroën C4 Picasso HDi Bezwypadkowy 
klimatronik serwis, 2007, kombi,  
196 944 km, 110 KM diesel, czarny-
metallic, hak, przyc. szyby, ABS, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, cz. 
deszczu, kier. wielof., I właściciel, 
serwisowany w ASO 24.900 zł

 Opel Astra 1.7CDTi Bezwyp klima serwis, 
2010, 134 010 km, 110 KM diesel, czarny-
metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

35.900 zł

 Volvo S80 D5 Bezwypad klimatron serwis, 
2007, 257 000 km, automat, szary-metallic, 
alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, system nawigacji, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, podgrzewane fotele, czujnik 
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

39.900 zł

Oferta wybrana z dnia 8 maja 2014 r.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

KARNISZE

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

LOMBARDY

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

l Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

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

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

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

UBEZPIECZENIA

 

ZDROWIE

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień  

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia  

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

DERMATOLOGIA

GABINET 
DERMATOCHIRURGII 

ESTETYCZNEJ  
I LASEROWEJ 

lek. Kinga Nicer 
spec. dermatolog-wenerolog  

& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma)
• bezoperacyjne usuwanie  

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

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

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

lipoterapia 

LASEROTERAPIA
– trwałe usuwanie zbędnego 

owłosienia  
(nogi, bikini, pachy, wąsik)

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie

DERMATOCHIRURGIA
• plastyczne usuwanie zmian 

skórnych
 • zamrażanie brodawek;  
• leczenie wrastających paznokci; 
• obliteracja żylaków i drobnych 

naczyń
• wideodermatooskopia 

komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

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

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

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

TRANSPORT

WAGI
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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)

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
n Nowy Dwór Gdański. Miejscowość 

letniskowa, blisko morze, Gdańsk, 
Elbląg. Nowy dom 216 m2 z ogródkami 
do zamieszkania od zaraz. Kanalizacja, 
2 łazienki, CO, woda, siła, gotowe, 
ogrodzone. Oddam za 210 tys. 
Możliwość zamiany na mniejszy obiekt 
lub dobre mieszkanie Tel. 885 316 431

n Nowy Dwór Gdański. Miejscowość 
letniskowa, blisko morze, Gdańsk, 
Elbląg. Nowy dom 216 m2. 2 łazienki, 
kanalizacja, garaż, woda. Zamieszkac 
od zaraz, ogrodzony. Media gotowe z 
CO włącznie. Ogródek z przodu i tyłu. 
Możliwość dokupienia przylegającego 
ogrodu 750 m2. Za 210 tys. zł. 
 Tel. 885 316 431

n Sprzedam domek letniskowy z działką 
w wysokim lesie sosnowym blisko rzeki 
w Zawadach k/Częstochowy. Cena 
18.000 zł. Tel. 660 669 951 po 1600.

n Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 
170 m2 pow. mieszkalnej. Stradom, 
ulica Admiralska. 2008 r. Do 
wprowadzenia. Działka 1150 m2 szer. 
44 m, zagospodarowana, garaż na 2 
auta z kanalizacją, bramy na pilota. 
Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. 
Ewentualnie wynajmę firmie lub osobie 
prywatnej, inne propozycje.  
Tel. 693 626 999

n Dom 100 m2 z garażem na 2 auta ma 
wsi, ok. Koniecpola, po kapitalnym 
remoncie + bud. gospod., działka 7000 
m2. Oaza ciszy, lasy. Inne propozycje.  
Tel. 693 626 999

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n Sprzedam działkę w ROD 
„Społemowiec”, ul. Kopalniana w 
Dźbowie, 400 m2 z ładnym domkiem. 
Tel. 794 357 323

n Sprzedam 5 ha działki budowlane, 
okolice Koniecpola, z aktualnym planem 
zagospodarowania. Mieszkanie, parkingi, 
pensjonat, super pod dom seniora + 
dom do zamieszkania z działka 7000 m2. 
Inne propozycje. Tel. 693 626 999

n Żwirownia – piaskownia 1,82 ha w 
Działoszynie. Koncesja na 10 lat, 5 
otworów z opisem, pełna dokumentacja 
geologiczna. Super cena! Inne 
propozycje. OKAZJA! Tel. 693 626 999

— WY NAJMĘ —
n Wynajmę lokal 52 m2 po kapitalnym 

remoncie (siła, woda) na usługi lub 
produkcję w pobliżu klasztoru.  
Tel. 34 322 39 74

n Wynajmę M3 – 50 m2, III Aleja NMP, 
loggia, parking, pralka, lodówka, 
umeblowanie. Może być na krótszy 
okres. 1000 zł/m-c (możliwa sprzedaż). 
Tel. 602 307 570

n Wynajmę lokal użytkowy przy głównej 
ulicy. Duża witryna, CO, siła, wys. 3 m. 
Na studio urody, biuro, gabinet lekarski 
(odbiór sanepidu) – możliwa sprzedaż. 
Tel. 602 307 570 

n Wynajmę nową halę 150 – 200 m2 . 
Warunki UE. Może być z garażem na 
dwa auta, ogrzewane. Lisiniec – 
Grabówka. Inne propozycje.  
Tel. 693 626 999 

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

SPRZEDAM
— ART SPORTOWE —

n Tablica do koszykówki z napisem Magic 
Johnson. Cena 30 zł. Tel. 795 936 240

— BIŻUTERIA —
n Obrączki złote, nowe – sprzedam.  

Tel. 34 3234 238
— ELEKTRONIKA —

n Sprzedam telewizor Panasonic + DVD. 
Tel. 535 575 511

n Sprzedam nową drukarkę Canon 
iP1900 - nieużywaną. Tel. 692 515 893

— ODZIEŻ —
n Sprzedam suknię ślubną z salonu 

Nobla, rozmiar 36, ecru, francuska 
koronka, na niską osobę, stan bardzo 
dobry. Cena 500 zł. 
quinlain@interia.eu Tel. 514 608 329

n Kurtka skórzana męska – rozmiar XL, 
na podpince, kolor oliwka cieniowana – 
nowa – 200 zł. Tel. 693 659 990

— RÓŻNE —
n Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule. 

Tel. 535 575 511
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n mata masująca nefrytowa BODY HELP 
i 2 materace wełniane pojedyncze  
z merynosów. Tel. 887 466 547

USŁUGI
n Tarot – wróżby. Tel. 34 317 31 89,  

kom. 883 11 80 12
n Czyszczenie dywanów i tapicerki.  

Tel. 504 681 678
n Gipsówka, malowanie, tapeta, karton-

gisp, paneke, płytki, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n Sprzątanie, mycie okien.  
Tel. 535 575 511

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

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

n Wróżenie z kart. Tel. 607 191 464
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 Naprawa telewizorów – montaż i 
ustawianie anten, dojazd do klienta.  
Tel. 608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji 
GPS. Częstochowa, al. Wolności 18  
(w bramie). Tel. 888 14 99 69,  
794 64 54 95

PRACA

— DAM PRACĘ —

Fabryka Rzeczy Ładnych Neo-Spiro 
do biura w Częstochowie poszukuje 

osoby na stanowisko 

SZEFA DZIAŁU MARKETINGU  
I SPRZEDAŻY 

Wymagane doświadczenie  
w kierowaniu zespołem oraz w pracy 
związanej z marketingiem i sprzedażą  
- minimum 2 lata. 

CV prosimy przesyłać na adres  
praca@neo-spiro.pl

n Zatrudnię kosmetyczkę z kilkuletnim 
doświadczeniem. Tel. 794 136 493

n Zatrudnię malarzy do pracy w Norwegii. 
Tel. 505 069 400

— SZUKAM PRACY —
n Opiekunka szuka pracy, kilkuletnie 

doświadczenie. Tel. 535 575 511

n Kierowca z własnym 6-osobowym 
samochodem szuka pracy.  
Tel. 603 350 752

n Podejmę pracę na wtryskarkach, prace 
magazynowe, gospodarcze, w 
ochronie. Posiadam orzeczenie o 
niepełnosprawności. Tel. 519 453 121

n Studentka IV roku prawa, szuka pracy  
w kancelarii, stażu. Tel. 784 957 911

MATRYMONIALNE

n Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od 18 – 
55 lat w celu przyjaźni  i miłego spędzenia 
czasu. Tel. 510 573 919

n Wesoła blondynka, korpulentna, 64 lata 
pozna samotnego pana bez uciążliwych 
nałogów do 70 lat. Musi mieć mały, stały 
dochód. Najchętniej ze śródmieścia, ale 
to nie warunek. Tel. 786 259 182

n Rozwiedziony po czterdziestce pozna 
kobietę, bardzo chętnie puszystą. Uroda i 
wiek kobiety obojętne. Tel. 515 130 498 

n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 48 lat, 
stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel matrymonialny.  
Tel. 660 006 217 

USŁUGI POGRZEBOWE

ART. ROBOCZO-
-OCHRONNE

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

Projekt „Ekologicznie w przyszłość” POKL.08.01.01-24-128/13 współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZAMY WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW  
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ  

Z TERENU WOJ. ŚLĄSKIEGO, POSIADAJĄCYCH UMOWĘ O PRACĘ   
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„EKOLOGICZNIE W PRZYSZŁOŚĆ”
Oferujemy BEZPŁATNE szkolenie zawodowe w zakresie  

Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
Szkolenie składa się z 3 modułów:

•	 Systemy solarne – termiczne (30h)
•	 Pompy ciepła (30h )
•	 Systemy solarne – fotowoltaiczne (40h)

 PROJEKT skierowany jest do przedsiębiorstw,  które skorzystały dotąd lub nie ze wsparcia  
w zakresie projektów szkoleniowych i doradztwa w ramach poddziałania 8.1.1 i 8.1.2  

w latach 2007-2012

ZAPEWNIAMY: Wykwalifikowaną kadrę wykładowców, zimne i ciepłe wyżywienie, 
ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia oraz potwierdzające nabyte kwalifikacje i kompetencje.

Kontakt:
Ul. Szkolna 10a, 42-263 Wrzosowa k /Częstochowy

Tel. 510491784
e-mail : a.gaik@fundacjaq.org.pl
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Siatkarze AZS-u  
w reprezentacji Polski B

Bartosz Bednorz i Michał 
Kaczyński z AZS-u Częstochowa 
zostali powołani do reprezentacji 
Polski B na mecze w Lidze 
Europejskiej. 

Polski Związek Piłki Siatkowej 
zgłosił po raz pierwszy do rozgry-
wek Ligi Europejskiej zaplecze 
reprezentacji Polski. Trenerem 
Polski B został szkoleniowiec 
Asseco Resovii Rzeszów Andrzej 
Kowal. Jego asystentem będzie 
Mieszko Gogol, który pracował 
w AZS. Rolę statystyka reprezen-

tacji będzie pełnił Karol Rędzioch, 
który taką samą funkcję ma 
w częstochowskim klubie. 

Pierwsze mecze Ligi 
Europejskiej Polacy rozegrają 6 
czerwca w Miliczu i 8 czerwca 
w Wałbrzychu z Czarnogórą. 
Później zmierzą się jeszcze 
w Larissie i Trikali z Grecją, 
Płocku z Rumunią i Baku 
z Azerbejdżanem. 

Turniej finałowy Ligi 
Europejskiej odbędzie się 19 i 20 
lipca. KR

Podstępne WZW

Warta Poznań bez Rasiaka w meczu  
z Rakowem

W sobotę, 10 maja na wyjeź-
dzie częstochowski Raków zmie-
rzy się z Wartą Poznań. Obie dru-
żyny przystąpią do tego meczu z 
problemami kadrowymi.  W eki-
pie gości zabraknie Bartosza 
Soczyńskiego, a gospodarze za-
grają bez swojego najlepszego 
strzelca Grzegorza Rasiaka.

Warta Poznań nadal ma szan-
se na awans do I ligi, bo do dru-
giej w tabeli Bytovii Bytów traci 
tylko pięć punktów. Z kolei 
Raków walczy o utrzymanie. 

Częstochowianie na razie znaj-
dują się w strefie spadkowej, ale 
mają tyle samo punktów, co 
znajdujący się nad kreską Gryf 
Wejherowo. 

Drużyna Jerzego Brzęczka za-
gra w Poznaniu bez Bartosza 
Soczyńskiego. Obrońca Rakowa 
pauzuje za nadmiar żółtych kar-
tek. Nie wiadomo czy w sobotę 
wystąpią  Krzysztof Napora, 
Artur Pląskowski i Radosław 
Strzelecki. Wszystkich zabrakło 
w meczu przeciwko Odrze, a 

obecnie trenuje indywidualnie. 
Być może w kadrze Rakowa zo-
baczymy Brazylijczyka Vitinho. 

O pechu może mówić Warta. 
Poznaniacy będą musieli do koń-
ca sezonu radzić sobie beż 
Grzegorza Rasiaka, swojego naj-
lepszego strzelca. Napastnik, 
który zdobył w rundzie jesiennej 
w Częstochowie jedyną bramkę, 
doznał kontuzji stawu skokowe-
go. 

Mecz rozpocznie się o godz. 16.
KR

Skra przegrała pierwszy raz w grupie mistrzowskiej
Częstochowska Skra przegrała 

w środę, 7 maja pierwszy mecz w 
grupie mistrzowskiej i na ple-
cach czuje już oddech drugiego w 
tabeli LKS-u Nadwiślan Góra. 
Drużyna Jana Wosia uległa na 
wyjeździe 1:0 BKS-owi Bielsko-
Biała.

Przed drugą kolejką grupy mi-
strzowskiej Skra miała cztery 
punkty przewagi nad Nadwi śla-

nem Góra. Rywale wykorzystali 
potknięcie częstochowian, poko-
nali 2:1 rezerwy Ruchu Chorzów i 
zbliżyli się do lidera na jeden 
punkt. 

Częstochowianie od początku 
meczu w Bielsku mieli pod gór-
kę. Na początku drugiej połowy 
stracili Rafała Skwarczyńskiego, 
który z grymasem bólu upadł 
przy linii bocznej. Na nieszczę-

ście Skry chwilę potem gospoda-
rze wyszli na prowadzenie. 
24-letni Przemysław Brychlik 
zdobył bramkę w 68. minucie 
meczu, wykorzystując zamiesza-
nie w polu karnym. Mimo prób 
Marcina Kowalskiego i Adriana 
Musiała Skrze nie udało się 
strzelić wyrównującego gola. 

Kolejne spotkanie drużyna 
Jana Wosia rozegra już w sobotę, 

10 maja na Stolzle Stadion przy 
ul. Loretańskiej. Jej rywalem bę-
dzie również zespół z Bielska-
Białej, trzeci w tabeli Rekord. 

Początek spotkania o godz. 17. 
KR

Tabela
1. Skra Częstochowa  
 57 55:14
2. Nadwiślan Góra  56  55:19
3. Rekord Bielsko-Biała  

 51  42:20
4. Górnik Wesoła  
 48  43:19
5. BKS Stal Bielsko-Biała  
 44  40:22
6. Ruch II Chorzów  
 40  50:31
7. Piast II Gliwice  
 40  39:35
8. Pniówek Pawłowice  
 39  34:29

SPORT

O szansach i wyzwaniach pol-
skiej hepatologii będą dyskutowali 
w Częstochowie eksperci podczas 
Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji 
Pozarządowych działających na 
rzecz osób z chorobami wątroby. 
Odbędzie się on w sobotę (10 maja) 
w godzinach 13.30 – 18.00 na 
Jasnej Górze.

Zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) wirusowe zapalenie 
wątroby to obecnie jedna z czterech 
najgroźniejszych chorób zakaźnych. 
Szacuje się, że z wirusami HBV i HCV 
żyje w sumie ponad 500 milionów 
osób na całym świecie. Zakażenia wi-
rusami hepatotropowymi to aktualnie 
jeden z najważniejszych problemów 
epidemiologicznych zdrowia publicz-
nego. Wirusowe zapalenie wątroby jest 
8. pod względem liczby zgonów przy-
czyną śmierci na świecie. To choroba 
100 razy bardziej zakaźna niż wirus 
HIV i występująca w populacji częściej 
niż jakikolwiek nowotwór. Co 12. oso-
ba na świecie jest nosicielem wirusa 
zapalenia wątroby typu B (HBV) lub 
typu C (HCV). Oznacza to, że ryzyko 
rozwoju u niej pierwotnego raka wą-
troby jest 100-krotne w porównaniu 
z ryzykiem rozwoju tego nowotworu 
w populacji ogólnej. Jedna trzecia po-
pulacji miała styczność z jednym 
z tych wirusów.

W przypadku WZW C często używa 
się określenia „cichy zabójca”. Wynika 
to z faktu, że podczas pierwszego eta-
pu choroby jedynie 30% pacjentów 
obserwuje jakiekolwiek objawy. 
Rzadko zostają one skojarzone z wiru-
sem HCV. Konsekwencje są drama-
tyczne. Zakażenie może prowadzić do 
ciężkiego zapalenia wątroby, którego 
powikłania obejmują stany poważne-
go zagrożenia zdrowia, takie jak nie-
wydolność wątroby, konieczność 
przeszczepu wątroby, marskość wą-
troby czy rak wątrobowokomórkowy.

Świadomość społeczna dotycząca 
wirusowego zapalenia wątroby typu B 
i C jest niewielka.  Z tego też powodu 

po raz 12. organizacje pozarządowe, 
lekarze i eksperci z całej Polski spotka-
ją się w Częstochowie, by szukać po-
mocy dla polskich pacjentów z proble-
mami hepatologicznymi. - Ideą tego 
spotkania, otwartego dla wszystkich 
słuchaczy, jest edukacja w zakresie 
schorzeń wątroby, które często prze-
biegają bezobjawowo. Wciąż brakuje 
Polakom wiedzy na temat dróg zakaże-
nia, podstawowych działań profilak-
tycznych i diagnostyki – informują ini-
cjatorzy wydarzenia.

Tematem tegorocznego Zjazdu 
w Częstochowie będą między innymi: 
skuteczna diagnostyka, możliwości 
wykonywania badań i ich wartość kli-
niczna. Wśród paneli tematycznych 
znajdą się również zagadnienia doty-
czące nowych programów terapeu-
tycznych. Wydarzenie będzie okazją 
do zbiorowej i indywidulanej konsul-
tacji ze specjalistami w dziedzinie he-
patologii, transplantologii, endokryno-
logii, psychologii i pediatrii. Wśród 
prelegentów 12. Zjazdu znaleźli się: dr 
n. med. Arkadiusz Pisula – specjalista 
chorób zakaźnych z ID Clinic 
w Mysłowicach, dr n. med. Ewa 
Janczewska – Kazek – specjalista 
chorób zakaźnych z ID Clinic 
w Mysłowicach, dr n. med. Katarzyna 
Kalita – specjalista w dziedzinie medy-
cyny nuklearnej z Zakładu Medycyny 
Nuklearnej UM w Łodzi i prof. dr n. 
med. Wiesław Kryczka – Ordynator 
Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 
Koordynatorem medycznym Zjazdu 
jest dr n. med. Zbigniew Deroń – 
Ordynator Oddziału Obserwacyjno - 
Zakaźnego Wojewódzkiego Specja-
listycznego Szpitala im. dr Władysława 
Biegańskiego w Łodzi.

Głównym organizatorem Zjazdu jest 
Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze 
Schorzeniami Wątroby na Tle 
Wirusowym „ SOS - WZW „ działające 
na terenie powiatu częstochowskiego 
i ościennych powiatów województwa 
śląskiego.

kg

Włoski Cyrk Medrano  
po raz pierwszy w Polsce!

Olbrzymi namiot, piękny wystrój,  wy-
godny amfiteatr, 100 zwierząt, 40 arty-
stów, 100 osób obsługi technicznej, 60 
pojazdów transportujących wyposażenie 
cyrku oraz naczepy campingowe – tak w 
największym skrócie można scharakte-
ryzować Narodowy Włoski Cyrk Medrano, 
który przybył do Polski. Organizatorem 
występów w naszym kraju jest Agencja 
Artystyczna TRAMP.

Cyrk Medrano jest jednym z najwięk-
szych cyrków w Europie. Prowadzi go rodzi-
na Casartelli - jedna z najbardziej znanych 
dynastji cyrkowych na naszym kontynencie. 
Dotychczas cyrk odwiedził już wiele krajów, 
m.in. Francję, Słowenię, Cypr, Turcję, 
Węgry, Rumunię, Austrię, Czechy i Słowację.

Prezentowany przez niego program jest za-
wsze na najwyższym poziomie światowym. 
Cyrk Medrano łączy elementy tradycji i no-
woczesności. Tradycja to typowe numery cyr-
kowe, liczna gromadka zwierząt i chociażby 
wysypana trocinami arena - starsi zapewne 
pamiętają tak charakterystyczny zapach tro-
cin w cyrku. Nowoczesność to przede wszyst-
kim wspaniałe oświetlenie ledowe, piękna 
muzyka cyrkowa i kostiumy. Przed publicz-

nością prezentują się brazylijscy akrobaci na 
motorach w kuli śmierci, ekwilibryści, komi-
cy. Poza tym są pokazy słoni indyjskich i 
afrykańskich, żyraf, koni, wielbłądów, lam. 
Największym aplauzem widowni cieszy się 
„Baśn o Alladynie” - cyrkowa inscenizacja 
opowieści o Alladynie z udziałem artystów, 
zwierząt egzotycznych, tancerzy, z przepięk-
ną muzyką, kolorowymi kostiumami i grą 
świateł. Przepiękne stroje, wspaniała muzyka 
i choreografia, estetyka, miła obsługa wido-
wiska - to wszystko sprawia, iż doznania ar-
tystyczne widza na długo pozostaną w jego 
pamięci. Cyrk w naszym mieście zaprezentu-
je się: 13.05. (wtorek) godz. 18:00, 14.05. 
(środa) godz. 18:00, 15.05. (czwartek) godz. 
18:00 na parkingu Centrum Handlowego 
M-1 (al. Wyzwolenia). Ceny biletów są zróżni-
cowane w zależności od miejsca na widowni i 
wynoszą: dorośli od 30zł do 80 zł, dzieci od 
15zł do 40 zł. kg 

Więcej informacji o Cyrku Medrano  
na polskim profilu 

www.facebook.com/Cyrk.Medrano
oraz na stronie Cyrku Medrano 

www.medrano.it

http://www.facebook.com/Cyrk.Medrano
http://www.medrano.it/
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Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, 
która powstała w 1994 roku  

w Poczesnej koło Częstochowy oferując wyspecjalizowane usługi 
z zakresu naprawy samochodów ciężarowych, naczep-przyczep, 

autobusów i pojazdów budowlanych.
Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Mechanik - Elektromechanik Samochodowy
Miejsce pracy: Częstochowa

Wymagania:  •  Wykształcenie  min. zawodowe (mechanika, elektromechanika 
samochodowa lub pokrewne) – mile widziane wykształcenie techniczne; 
•  Udokumentowane doświadczenie w zakresie naprawy samochodów ciężarowych, 
naczep i autobusów; •  Bardzo dobra znajomość zagadnień mechaniki / elektromechaniki 
samochodowej; •  Umiejętność diagnozowania usterek; •  Dbałość o powierzone mienie 
oraz narzędzia; •  Umiejętność pracy w zespole; •  Chęć podnoszenia kwalifikacji;  
•  Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność; •  Sumienność i rzetelność w 
wykonywaniu powierzonych czynności; •  Duża motywacja w realizacji założonych celów 
i zadań; •  Prawo jazdy kat. B – mile widziane kat. C

Oferujemy: •  Zatrudnienie na umowę o pracę; •  Możliwość rozwoju zawodowego  
i pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu; •  Pracę w firmie  
o ugruntowanej pozycji rynkowej; •  Możliwość poszerzania kompetencji poprzez 
uczestniczenie w szkoleniach technicznych; •  Wynagrodzenie podstawowe + premia 
motywacyjna uzależniona od indywidualnych efektów; •  Pracę w przyjaznej atmosferze; 
•  Pomoc w relokacji – mieszkania pracownicze

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  
lub zgłoszenie się osobiście w siedzibie firmy:   

Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, tel. 506 128 320
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Uśmiechnij się
Ogrodnik zauważył, że do jego 

ogrodu co nocy zakrada się złodziej 
jabłek. Wkurzony postanowił złapać 
delikwenta. Zaczaił się w nocy i cze-
ka. W końcu złodziej zjawił się. Gdy 

był już na drzewie nasz ogrodnik 
szybko podbiegł i złapał biednego 
złodzieja za jaja. Zapanowała błoga 
cisza, co bardzo zdumiało ogrodnika. 
Spytał on:

– Ktoś ty?
Nie uzyskał jednak odpowiedzi. 

Zacisnął mocniej jaja złodzieja – też 
cisza. Zdziwiony i zdenerwowany za-
cisnął ręce z całej siły, jak tylko potra-
fił najmocniej, i jeszcze raz pyta:

– Kim ty, u diabła jesteś?!
Na to cichy głos odpowiedział mu:
– Jasiu...
– Który? We wsi dużo Jasków!
– To ja, Jasiu niemowa...

k    k    k
Dwaj ogrodnicy pracują w parku. 

Jeden wykopuje dziurę, a drugi od-
czekuje minutę i ją zasypuje. 
Zdziwiony przechodzień pyta: 

– Obserwuję was od pewnego 
czasu i nie mogę zrozumieć, dlacze-
go wykopujecie dziurę po to, by ją 
natychmiast zasypać. 

– Ach, to proste! – odpowiada je-
den z ogrodników. – Zwykle pracuje-
my we trzech, ale ten, który sadzi 
drzewa, jest dzisiaj nieobecny…


