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Łapówkowicz 
usłyszał zarzuty

Zatrzymany we wtorek 24-let-
ni mieszkaniec Częstochowy 
odpowie za jazdę po pijanemu i 
próbę wręczenia łapówki poli-
cjantom.

We wtorek na ul. Dąbrowskiego 
– patrol częstochowskiej drogów-
ki zatrzymał 24-latka na rutyno-
wą kontrolę. Ta wykazała, że 
mężczyzna znajduje się pod 
wpływem alkoholu. Zatrzymany 
proponował funkcjonariuszom 
200 zł łapówki, żeby uniknąć ka-
ry. Policjanci nie dość, że pienię-
dzy nie przyjęli, to oprócz wysta-
wienia mężczyźnie mandatu zło-
żyli zawiadomienie o wręczanych 
przez zatrzymanego pieniądzach.

Jak podaje podinsp. Marek 
Struski z częstochowskiej policji 
mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 
229 par. 3: „Jeżeli sprawca czy-
nu określonego w § 1 działa, aby 
skłonić osobę pełniącą funkcję 
publiczną do naruszenia przepi-
sów prawa lub udziela albo obie-

cuje udzielić takiej 
osobie korzyści mająt-
kowej lub osobistej za 
naruszenie przepisów 
prawa,podlega karze 
pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.”

Angelika Dąbek

Banknoty ze zmodernizowanym 
systemem zabezpieczeń
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Szpital w Blachowni znowu zacznie leczyć

Motocykliści zjadą  
do Częstochowy

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.)”

Firma Wienerberger, lider na rynku ceramiki budowlanej, producent cegieł Porotherm, 
klinkieru Terca, dachówek Koramic, 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

Pracownik Serwisu Technicznego
(Częstochowa, Kielce)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywać ekspozycje z cegieł 
klinkierowych, konstrukcyjnych i dachówek ceramicznych w hurtowniach 
materiałów budowlanych, prowadzić pokazy zastosowania wyrobów w czasie 
imprez promocyjnych, prowadzić szkolenia praktyczne z zakresu nowych 
technologii murowych) 
Oczekiwania:

•  prawo jazdy kat. B
•  praktyka dekarska lub murarska
•  możliwość korzystania z poczty elektronicznej
•  umiejętność przekazania swoich doświadczeń innym
•  dyspozycyjność (częste wyjazdy)

Osobie, która dołączy do naszego zespołu, proponujemy interesującą  
i samodzielną pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres 
e-mail: andrzej.czachor@wienerberger.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do dokumentów proszę dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. 133, poz. 883 z poź. zm.)”

Kolejny raz Częstochowa na 
dwa dni zmieni się w motocy-
klową stolicą Polski. A wszystko 
to za sprawą XI Motocyklowego 
Zjazdu Gwiaździstego. Pasjonaci 
ryku silników w najbliższy 
weekend (12, 13 kwietnia) przy-
jadą na Jasną Górę, aby oficjal-
nie rozpocząć sezon.

Motocykliści, którzy przyjadą 
do naszego miasta w niedziele 
wezmą udział w uroczystej para-
dzie ulicami Mstowską, Mi-
rowską oraz aleją Naj świętszej 
Maryi Panny. Tuż po niej na 
Jasnej Górze odbędzie się msza 
święta i poświęcenie pojazdów. 
W związku ze zlotem możemy 
spodziewać się utrudnień na 

częstochowskich ulicach. 
W niedzielę (13 kwietnia) w 

godzinach 10.00 – 16.00 plano-
wane jest wprowadzenie czaso-
wych zmian w organizacji ru-
chu: wyłączenie z ruchu kołowe-
go (za wyjątkiem autobusów 
MPK) ul. Pułaskiego od skrzyżo-
wania z ul. Waszyngtona do 
skrzyżowania z al. NMP oraz ul. 
Popiełuszki od skrzyżowania z 
al. NMP do skrzyżowania z ul. 
Jasnogórską oraz  wyłączenie 
dla ruchu jednego pasa jezdni 
ul. Faradaya w kierunku pół-
nocnym od skrzyżowania z ul. 
Pogodną do skrzyżowania z ul. 
Mirowską.

Ciąg dalszy na str. 3

Narodowy Bank Polski od 
kwietnia 2014 roku wprowadza 
zmodernizowany system zabez-
pieczeń banknotów powszechne-
go użytku. Banknoty o nomina-
łach 10, 20, 50 i 100 złotych bę-
dą stopniowo trafiały do obiegu z 
nowoczesnymi zabezpieczeniami.

Jak podaje Narodowy Bank 
Polski, wprowadzone w 1995 
roku zabezpieczenia oraz sy-
stem zasilania obrotu gotówko-
wego działają bez zarzutu, a 
poziom fałszerstw znaków pie-
niężnych jest w Polsce niski. 
Jednak postęp technologiczny, 
jaki daje się zauważyć w ostat-
nich latach, wymaga przepro-
wadzenia technicznej operacji 
polegającej na modernizacji za-

bezpieczeń banknotów po-
wszechnego obiegu. 

Banknoty z nowoczesnymi za-
bezpieczeniami będą stopniowo 
trafiają do obiegu od kwietnia 2014 
roku w ramach standardowych 
operacji zasilania banków w gotów-
kę oraz wycofywania banknotów 
zniszczonych lub uszkodzonych. 
Jak podaje NBP zmiana zabezpie-
czeń banknotów jest operacją czy-
sto techniczną. Projekty graficzne 
banknotów nie zmieniły się, ale za-
stosowanie nowych zabezpieczeń 
powoduje, że różnice pomiędzy 
zmodernizowanymi banknotami a 
dotychczas używanymi będą wi-
doczne. Banknot o nominale 200 
złotych na razie pozostanie bez 
zmian.  kg, więcej na str. 8

Śląski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdro
wia w Katowicach  w naj
bliższym czasie ma rozpocząć 
procedury konkursowe dla 
szpitala w Blachowni. Dzięki 
temu być może latem placów
ka znowu zacznie przyjmo
wać pacjentów.

Przypomnijmy, pod koniec 
roku 2013 szpital w Blachowni 
znalazł się w patowej sytuacji. 
30 listopada przestała obowią-
zywać umowa dzierżawy szpita-
la zawarta na 5 lat pomiędzy 
Cezarym  Skrzypczyńskim a 
Starostwem Powiatowym. Od 1 
grudnia dzierżawcą jest zwy-
cięzca przetargu, czyli Polska 
Grupa Medyczna, prowadząca 
wszechstronną i kompleksową 
działalność diagnostyczną i te-
rapeutyczną schorzeń układu 

sercowo-naczyniowego. Niestety 
płynnego przejęcia szpitala nie 
było. Aby mógł on znowu przyj-

mować pacjentów konieczne by-
ło podpisanie nowego kontrakt z 
Narodowym Funduszem Zdro-

wia, bo umowa poprzedniego 
dzierżawcy z NFZ wygasła. 

Ciąg dalszy na str. 3

Już za tydzień
w piątkowym wydaniu

„Życia Częstochowy i...”
przeczytacie:

l Fikcyjne zwolnienia Polaków
l Egzekucja z rachunku 

bankowego
l Pracodawca skontroluje stan 

chorego pracownika
l Jak odliczyć opłatę wstępną  

z leasingu

http://mail.freshmail.pl/c/eh5vuob9cd/9gym02v6z4/
http://mail.freshmail.pl/c/gzefg7um4h/9gym02v6z4/
http://mail.freshmail.pl/c/gzefg7um4h/9gym02v6z4/
http://mail.freshmail.pl/c/vwnpu0u3mk/9gym02v6z4/
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Giganci rynkowi, którzy przegrali 
Bez względu na staż i pozycję na ryn-
ku, wielkość, budżet i branżę firmy 
upadają. Historia zna kilka przypad-
ków, które zaprzeczają twierdzeniu 
„zbyt duży, by upaść”. 

Wielu z nas wybiera smartfony Apple czy 
Samsung, każdy chce posiadać laptop ob-
sługujący najnowszy Windows 8, duża 
część społeczeństwa kupuje w kilku takich 
samych popularnych dyskontach spożyw-
czych i sklepach odzieżowych jak H&M czy 
Zara. Dlaczego te firmy są dzisiaj na szczy-
cie, skoro jeszcze kilka lat temu miliardy na 
całym świecie zarabiały zupełnie inne przed-
siębiorstwa. I dlaczego duża część tych dru-
gich w ogóle już dzisiaj nie istnieje lub trzy-
ma się rynku jak może wyprzedając udziały 
albo wegetując w szczątkowej formie? 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kil-
ka: oszustwa finansowe, złe zarządzanie, 
zbyt wielka wiara w wybrany model prowa-
dzenia biznesu, a czasami tylko zmiana sty-
lu życia lub mody w danej branży. Firmy 
przedstawione poniżej przegapiły moment, 
w którym coś złego zaczęło się dziać we-
wnątrz, nie zauważyły chwili, w której ich 
produkty przestały wystarczać społeczeń-
stwu. Poniższa lista udowadnia, że jeśli 
przedsiębiorstwo nie idzie z duchem czasu i 
nie kontroluje rynku, biznes może okazać 
się brutalny. Bez względu na jej wielkość. 
n Zenith – firma wprowadziła na rynek 
radia stereo i piloty do telewizorów. W la-
tach 50. XX wieku w praktycznie każdym 
amerykańskim domu znajdował się od-
biornik Zenitha. Firma nie wytrzymała 
azjatyckiej konkurencji. Jej pakiet kontrol-
ny  zakupiła w 1995 roku LG Electronics. 
Obecnie Zenith jest dostawcą telewizji cy-
frowej do pokoi hotelowych i szpitali. 
n Nokia – przez wiele lat monopolista na 
rynku telefonów komórkowych. W pierw-
szym kwartale 2008 roku firma posiadała 
39,1% udziałów na świecie. W 2000 roku 
wartość akcji spółki wynosiła 222 mld.do-
larów. W drugiej połowie 2013 roku Nokia 
posiadała już tylko 14% udziału na rynku. 
Nokia zbyt długo czekała z wprowadze-
niem na rynek smartfona, przez co zosta-
ła wyparta przez Apple i Samsunga. 
Wprowadzenie na rynek Nokii Lumii nie 

przyniosło zadowalających efektów, przez 
co firma sprzedała w 2013 roku jeden z 
działów Microsoftowi za 5,4 mld.euro.
n Daewoo – Daewoo Group powstała w 
1967 roku. W swoim szczytowym momen-
cie wyprzedzało LG i Samsunga. W Europie 
firma pojawiła się w 1995 roku – atutem 
marki były samochody w przystępnych ce-
nach. Na upadek firmy złożyło się kilka 
czynników: azjatycki kryzys w 1998 roku, 
zła współpraca z rządem koreańskim i 
oszustwa prezesa, za które został skazany 
na 10 lat pozbawienia wolności. Wskutek 
tych wydarzeń koncern zbankrutował w 
1999 roku. W 2001 roku Daewoo Motors 
zostało sprzedana General Motors. W dniu 
dzisiejszym Daewoo jako kilka spółek zaj-
muje się obróbką stali, budowaniem okrę-
tów i usługami finansowymi.
n Polaroid – w 1996 roku przychody firmy 
wynosiły 2,2 mld.dolarów. Każdy chciał 
mieć Polaroida – znakomitej jakość aparat 
fotograficzny wywołujący zdjęcia od ręki, 
również w dobrej jakości. Złote czasy  firmy 
skończyły się wraz z pojawieniem się na 
rynku tanich aparatów cyfrowych i telefo-
nów z wbudowanym aparatem. Polaroid to 
w tym momencie razem z fotografią analo-
gową trend obowiązujący wśród hipsterów 
i alternatywnej młodzieży.
n Enron – historia tej firmy wydaje się o 
tyle zaskakująca, że przedsiębiorstwo reje-
strowało 101 miliardów (!) dolarów przy-
chodów, a przez ok. 6 lat magazyn 
„Fortune” uznawał je za najbardziej inno-
wacyjne na rynku. W 2001 roku na jaw 
wyszły gigantyczne oszustwa księgowe 
prowadzone w firmie działającej w branży 
wydobywczej, telekomunikacyjnej, energe-
tycznej i papierowej. Firma pociągnęła za 
sobą na dno Arthura Andersena, swojego 
audytora, jedną z największych firm do-
radczych na świecie. 
n Kodak: firma powstała w 1988 roku, 
specjalizowała się w branżach fotograficz-
nej i filmowej. Pierwszym produktem wy-
puszczonym przez nią była ręczna kame-
ra dostępna dla każdego. Firma zbankru-
towała w 2012 roku, ponieważ zarząd 
przegapił rozwój technologii cyfrowych. 
Kodak istnieje jeszcze w szczątkowej for-
mie, specjalizując się w druku na nietypo-
wych powierzchniach. Angelika Dąbek

Już niedługo Narodowy Fundusz 
Zdrowia ma zwracać pacjentom koszty 
leczenia w innych krajach. Uwaga! Nie 
dotyczy to każdego państwa, dofinan-
sowania nie dostaniemy również za 
każdą terapię. Dopóki przepisy nie wej-
dą w życie, zwrotu wydatków możemy 
domagać się drogą sądową.

18 marca został przyjęty projekt ustawy 
o zmianie w świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków publicznych. 
Do ustawy dodano przepis o zwracaniu 
kosztów leczenia w innych krajach Unii 
Europejskiej, oczywiście tylko tym osobom, 
którym darmowa opieka zdrowotna przy-
sługuje także w Polsce.

Finansowane będą tylko wydatki ponie-
sione za usługi medyczne gwarantowane 
we wcześniej wymienionej ustawie. Zwrot 
będzie również przysługiwał za produkty 
lecznicze i wyroby medyczne kupione w in-
nym państwie UE. Zwrot otrzymamy tylko 
wtedy, gdy uzyskamy zgodę dyrektora od-
działu wojewódzkiego NFZ.

Aby otrzymać zwrot, pacjent musi złożyć 
wniosek do swojego oddziału wojewódzkie-
go NFZ. Podstawą do zwrotu ma być rachu-
nek wystawiony przez zagraniczny pod-
miot, który wykonał działalność leczniczą, a 
także skierowania, recepty lub zlecenia na 
wyroby medyczne wydane przez osoby do 
tego uprawnione. Trzeba będzie dodatkowo 
przedstawić polskie tłumaczenie tych do-
kumentów, nie musi być ono jednak doko-
nane przez tłumacza przysięgłego, nie musi 

ono też być prawnie potwierdzone. 
Dostaniemy tyle pieniędzy, ile otrzymuje 
polska placówka medyczna za wykonanie 
takiego samego świadczenia w ramach 
NFZ.

Nowe przepisy mają wejść w życie pod 
koniec maja. Dopiero od tego momentu pa-
cjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosz-
tów leczenia za granicą, mimo że dyrektywa 
unijna, która to reguluje, powinna być 
wdrożona w kraju do 25 października 2013 
roku. 

Do czasu, gdy przepisy o opiece za grani-
cą zaczną obowiązywać w Polsce, pacjenci 
mogą upominać się o zwrot kosztów jedynie 
przed sądem, a nie bezpośrednio w NFZ. 

W prawie wszystkich państwach Unii 
przepisy o zwracaniu kosztów leczenia za 
granicą zostały już wprowadzone. 
Warunki zwrotu kosztów różnią się od 
siebie w poszczególnych krajach. W 
Finlandii na przykład wprowadzono zwrot 
nie tylko standardowych, ale też dodatko-
wych wydatków. Jednak sporo państw 
przewidziało ograniczenia w dostępie do 
usług medycznych w innych krajach, 
głównie wtedy, kiedy zabiegi wymagają 
pobytu w szpitalu dłuższego niż jeden 
dzień. Takie przepisy wprowadzono w 
Niemczech, Belgii, Irlandii i na Malcie. 
Najkorzystniej przepisy uchwaliła Litwa, 
która pozwala swoim obywatelom na do-
wolne korzystanie z usług medycznych za 
granicą, z tym że, tak jak u nas, refundu-
je je do wysokości świadczeń krajowych. 

Angelika Dąbek

Z początkiem kwietnia Trybunał 
Konstytucyjny rozpatrzył wnioski o 
zbadanie zgodności z ustawą przepi-
sów umożliwiających służbom pań-
stwowym gromadzenie danych doty-
czących abonentów.

Mówiąc prościej, omówione zostaną regu-
lacje pozwalające m.in. policji, straży 
Granicznej, kontroli skarbowej czy 
Żandarmerii wojskowej na pozyskiwanie od 
operatorów informacji wyszczególnionych 
w artykułach ustawy – Prawo telekomuni-
kacyjne.

Jak twierdzą wnioskodawcy, zaskarżane 
przepisy nie określają, których dokładnie in-
formacji dotyczą uprawnienia służb. W usta-
wie o Policji jest np. mowa o tym, że kontro-
la operacyjna polega na sprawdzaniu treści 
korespondencji, zawartości przesyłek, oraz 
stosowaniu środków technicznych, umożli-
wiających uzyskiwanie w sposób niejawny 
informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, 
szczególnie treści rozmów telefonicznych. 

Wnioskodawcy uważają, że szczególnie 
ten ostatni element zasługuje na rozpatrze-
nie jako niezgodny z konstytucyjnym stan-
dardem ochrony prawa do prywatności. 

Dotyczy to faktu, że służby mogą pozyski-
wać dane, które nie zostały precyzyjnie 
określone przez ustawę. Sformułowania ta-
kie jak „treści rozmów telefonicznych” pro-
wadzą do tego, że na podstawie tej proce-
dury może być pozyskany każdy dowód. 
Łatwo w ten sposób przekroczyć prawo do 
prywatności. Łatwe jest również zbieranie 
informacji o abonentach poza jakąkolwiek 
kontrolą oraz bez wiedzy zainteresowane-
go, a to jest niezgodne z zasadami 
Konstytucji dotyczących Ochrony Praw 
Człowieka. 

Trybunał ma rozpatrzyć także skargę 
wniesioną przez prokuraturę generalną, 
dotyczącą korzystania m.in. przez policję z 
możliwości podsłuchiwania adwokatów, 
dziennikarzy, notariuszy, radców praw-
nych i doradców podatkowych. 

Identyczna zasada ma się do doradców 
podatkowych. Jak twierdzą wnioskodaw-
cy, tak duże zezwolenia mogą prowadzić do 
wypaczenia systemu fiskalnego państwa 
(taki system ma zapewnić finansowanie 
określonych zadań publicznych nie rujnu-
jąc ekonomii funkcjonowania źródeł opo-
datkowania). 

 Angelika Dąbek

NFZ zwróci koszty leczenia  
za granicą

Jeszcze tylko do końca kwietnia bę-
dzie można złożyć roczne zeznania 
PIT, w których będzie możliwość wyka-
zania ulg i odliczeń, które pomniejszą 
dochód lub zobowiązanie podatkowe.

Odliczenia od dochodu
Za rok 2013 przyznawana jest ulga re-

habilitacyjna, która przysługuje osobom 
niepełnosprawnym lub osobom, które mają 
na utrzymaniu niepełnosprawnego do-
mownika (roczny dochód osób na utrzyma-
niu nie może przekraczać 9120 zł). Odliczyć 
można wydatki na leki, które zalecił lekarz 
specjalista, opłacenie przewodników osób 
niewidomych (do 2280 zł zwrotu na rok), 
utrzymanie psa przewodnika (do 2280 zł), 
używanie samochodu stanowiącego włas-
ność osoby niepełnosprawnej lub podatni-
ka mającego na utrzymaniu dzieci (do 16 
roku życia) i osoby niepełnosprawne (do 
2280 zł zwrotu). Ponadto uldze rehabilita-
cyjnej przysługują bez żadnego limitu zwro-
ty za inne wydatki spełniające potrzeby wy-
nikające z niepełnosprawności takie jak 
wyposażenie mieszkania, przystosowanie 
samochodu, zakup i naprawę sprzętu po-
trzebnego m.in. w rehabilitacji, zakup ma-
teriałów szkoleniowych, odpłatność za tur-
nus na obozie rehabilitacyjnym, opiekę pie-
lęgniarską, opłacenie tłumacza języka mi-
gowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej i odpłatne przejazdy 
środkami transportu publicznego związane 
z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym 
lub koloniach.

Rodzajem ulgi, którą można uwzględnić 
w zeznaniu będzie również darowizna. 
Pierwszym rodzajem będą darowizny na ce-
le publiczne dla organizacji pożytku pub-
licznego, kultu religijnego czy krwiodaw-
stwa realizowanego przez honorowych daw-
ców krwi. W zeznaniu rocznym wystarczy 
wykazać wartość darowizny, kwotę odliczo-
nej darowizny oraz dane obdarowanego. 
Limit zwrotu znajduje się w wysokości da-
rowizny – nie więcej niż 6% dochodu; w 
przypadku krwi limit ustala się według 
przeliczenia pieniężnego na ilość oddanej 
krwi (1 litr pobranej krwi to 130 zł).

Drugim rodzajem jest ulga za darowiznę 
na kościelną działalność charytatywno-
-opiekuńczą. Tu wymagane jest pokwito-
wanie odbioru darowizny oraz oświadczenie 
o przekazaniu darowizny na tę działalność. 
W tym przypadku nie istnieją żadne limity.

Zwrot dostaną również nowi użytkowni-
cy internetu. Limit zwrotu wynosi 760 zło-
tych i przysługuje kolejno po sobie nastę-

pujących dwóch latach, jeżeli podatnik ni-
gdy wcześniej nie korzystał z tej ulgi.  
Uwzględnić w rozliczeniu można również 
wydatki na nowe technologie – mogą to być 
wszystkie wydatki poniesione przez przed-
siębiorcę uzyskującego dochody z pozarol-
niczej działalności gospodarczej na nabycie 
nowych technologii. Mogą to być np. wydat-
ki na prawa autorskie licencje itd. Kwota 
odliczenia w roku wynosi 50% wydatków, 
jakie ponieśliśmy na ten cel. 

Ostatnią ulgą odliczaną od dochodu jest 
ulga odsetkowa przysługująca podatni-
kom biorącym kredyt na inwestycje związa-
ne z domem/mieszkaniem. Jeżeli inwesty-
cję zakończono w 2013 roku, odliczeniu 
podlegają te odsetki części kredytu, która 
nie przekracza kwoty odpowiadającej 
325990 zł.

Odliczenia od podatku
W tym przypadku możemy liczyć na ulgę 

prorodzinną. Dostaje ją każdy podatnik, 
którego dochody (jeśli pozostaje w związku 
małżeńskim) nie przekroczyły w minionym 
roku 112 000 zł (wspólnie z małżonkiem). 
Ulga przysługuje też osobom, które nie 
znajdują się w związku małżeńskim, a ich 
dochody nie przekroczyły 56 000 zł, z wyjąt-
kiem podatnika wychowującego samotnie 
dziecko, do którego ma zastosowanie kwo-
ta dochodu 112 000 zł. Wysokość ulgi jest 
uzależniona od liczby dzieci i liczy się ją za 
każdy miesiąc roku: 92,67 za pierwsze i 
drugie dziecko, 139,01 za trzecie dziecko i 
185,34 za czwarte i kolejne dziecko.

Do ulg należy także oszczędzanie w ka-
sie mieszkaniowej i przysługuje podatni-
kom, którzy przed 1 stycznia 2002 roku na-
byli prawa do odliczeń z tego tytułu i po tym 
dniu dokonują dalszych wpłat na kontynu-
ację gromadzenia oszczędności na tym sa-
mym rachunku i w banku prowadzącym 
kasę mieszkaniową. Wysokość ulgi wyniesie 
30% poniesionych wydatków, jednak limit 
roczny nie przekroczy więcej niż 11 340 zł. 

Jako ostatnie odliczyć od podatku będzie 
można również ulgę na nianię. Na zwrot 
może liczyć osoba prowadząca gospodar-
stwo domowe z tytułu opłacenia z własnych 
środków składek na ubezpieczenie społecz-
ne osoby w ramach umowy aktywizacyjnej. 
Dotyczy to wydatków ponoszonych do koń-
ca obowiązywania umowy zawartej przed 1 
stycznia 20017 roku (nie dotyczy wydatków 
związanych z przedłużeniem umowy po 31 
grudnia 2006 roku. 

Angelika Dąbek 
na podstawie materiałów z tygodnika Biznes i Prawo

Giganci rynkowi, którzy przegrali

Skarbówka będzie przeglądać 
nasze billingi?

Rozliczenie PIT: z jakich odliczeń  
i ulg skorzystamy w tym roku?
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Chciały jechać do Gliwic

Częstochowski rysownik - 
Grzegorz Gino Nita - poprzez por-
tal PolakPotrafi.pl zbiera pienią-
dze na wydanie autorskiego ko-
miksu „Banzaj: Kniaziówna 
Eryka”. Chcesz mu pomóc? Nic 
prostszego! Wystarczy na ten cel 
przeznaczyć kilka groszy. Każda 
suma - nawet ta najdrobniejsza - 
jest bardzo ważna. Sami decydu-
jemy, ile chcemy przekazać. 
Zbiórka trwa do 4 maja. Jeżeli do 
tego dnia nie uzbiera się zakłada-
na kwota - otrzymamy swoją 
wpłatę z powrotem. Jeśli nato-
miast projekt powiedzie się, cze-
kać będą na nas nagrody.

– Seria „Banzaj. Słowiański we-
stern kung-fu” to lekki, przygodo-
wy komiks,  pełen akcji i humoru, 
mieszający gatunki i konwencje - 
zdradza autor. Inspiracją 
dla  „Banzaja” są stare filmy 
kung-fu z Hong Kongu, westerny, 
filmy Kurosawy,  manga, ale rów-
nież prasłowiańszczyzna, „Stara 
baśń” i „Kajko i Kokosz”. W ko-
miksie czekają nas ciekawe akcje, 
niezapomniane przygody oraz za-
cięte pojedynki kung-fu! - Świat 
„Banzaja” to luźna mieszanka te-
raźniejszości ze średniowieczem, 
słowiańszczyzny z Orientem, 
sprawdzona w paru wcześniej-
szych historiach - najpierw fil-
mach wideo częstochowskiej 
Wytwórni Filmowej Chacifde, a 
potem w krótkich komiksach 
publikowanych w różnych maga-

zynach i zinach komiksowych - 
wyjaśnia Grzegorz Nita.

Aby komiks ukazał się w dru-
ku, autor musi zebrać na portalu 
crowdfundingowym  6000 zł. Ma 
na to czas do początku maja. 
Wpłacać można nawet symbolicz-
ne kwoty okazując po prostu 
wsparcie dla projektu i autora. - 
Kwota, którą określiłem jako tar-
get wynika z formatu komiksu - 
chciałbym wydać go w kolorze, 88 
stron B5 na kredzie + grubsza 
okładka - to niestety robi cenę. 
Taka kwota wykracza poza moje 
możliwości finansowe. Nie ukry-
wam, że bardzo liczę na pomoc i 
mam nadzieję, że dzięki niej pro-
jekt zakończy się sukcesem! - 
podsumowuje Grzegorz Nita. W 
podziękowaniu za wsparcie pro-
jektu wpłacający mogą otrzymać 
88 stronicowy, kolorowy album 
komiksowy, z serdecznymi po-
dziękowaniami oraz możliwość 
zdobycia innych ciekawych ga-
dżetów. Co otrzymamy? To zależy 
od wpłaconej kwoty. Autor oferuje 
również niepowtarzalną możli-
wość wprowadzenia do komiksu 
postaci wzorowanej na... wpłaca-
jącym w końcowych scenach, któ-
re jeszcze nie powstały.

Zainteresowani poznaniem sło-
wiańskiego westernu kung-fu ko-
niecznie powinni odwiedzić strony 
www.banzaj.blogspot.com oraz 
www.polakpotrafi.pl/projekt/
banzaj kg

Szpital  
w Blachowni 

znowu zacznie 
leczyć

Ku pamięci 
długoletniego 

dyrektora 
Filharmonii

W Archikatedrze Często cho-
wskiej zostanie odprawiona uro-
czysta Msza Święta Łacińska za 
świętej pamięci Zygmunta Hassę, 
wieloletniego dyrektora i dyry-
genta Filharmonii Częstocho-
wskiej. Odbędzie się ona 12 
kwietnia (sobota) o godzinie 19.

Zygmunt Hassa zmarł 29 
stycznia. Z Częstochową związa-
ny był przez 18 lat – był to czas, 
kiedy pod jego batutą często-
chowscy filharmonicy brali 
udział w wielu  wspaniałych kon-
certach, festiwalach i różnora-
kich muzycznych wydarzeniach 
w Polsce i za granicą.

Mszę świętą w Archikatedrze 
Częstochowskiej celebrować bę-
dzie ks. prof. Kazimierz Szy-
monik. Śpiewać będzie chór 
Archikatedry Częstochowskiej – 
Basilica Cantans. Wystąpi on 
pod batutą Włodzimierza Kraw-
czyńskiego i Zygmunta Nitkie-
wicza. W programie m.in. Missa 
de Angelis (gregoriańska).

kg

Dokończenie ze str. 1

Organizatorem XI Motocy klo-
wego Zjazdu Gwiaździstego im. 
ks. Zdzisława Jastrzębiec Pesz-
kow skiego  jest tradycyjnie Stowa-
rzyszenia Międzynarodowy Moto-
cyklowy Rajd Katyński. Gościem 
zlotu będzie Maciej Wróblewski. 
Wydarzeniu patronują: ks. abp. 
Wacław Depo i przeor Jasnej 
Góry o. Roman Majewski.

Program  XI Motocyklowego 
Zjazdu Gwiaździstego:

12 kwietnia (sobota)
godzina 18 - motocyklowe spot-

kanie w sali o. Kordeckiego
godzina 19 - Apel Jasnogórski 

13 kwietnia (niedziela)
Od rana zbiórka motocyklistów 

na Przeprośnej Górce
godzina 10 - parada motocykli i 

wyjazd na Jasną Górę
godzina 12 - msza święta i po-

święcenie motocykli na 
Jasnogórskich Błoniach
Więcej informacji o zbliżają-

cym się zjeździe można znaleźć 
na stronie: www.rajdkatynski.
com kgZostań sponsorem 

komiksu!

Trzy nastolatki zniknęły z 
Domu Dziecka w Kłobucku. 
Tramwajem chciały dotrzeć do 
Gliwic. Najpierw pieszo pokonały 
trasę do do Częstochowy, ich po-
dróż zakończyła się jednak na 
komisariacie.

Nastolatki zamierzały dotrzeć 
do Gliwic, gdzie mieszka wujek 
13-latki. Dziewczyna postanowi-
ła go odwiedzić, gdyż jej matka 
przebywa za granicą i nie odwie-
dza jej, ani jej brata.

13-latka namówiła na wypra-
wę dwie 15-letnie koleżanki. 
Dziewczyny wyszły z domu dzie-
cka wczesnym popołudniem we 
wtorek. Nie miały pieniędzy, 

20-kilometrowy odcinek z Kło-
bucka do Częstochowy pokonały 
pieszo. Po południu zaniepokoje-
ni wychowawcy zaczęli poszuki-
wania uciekinierek. Zawiadomili 
policję. Błąkające się dziewczyny 
zauważył motorniczy tramwaju 
na częstochowskim Rakowie. 
Nastolatki pytały go, jak mogą 
dojechać do Gliwic i szybko znik-
nęły. Późnym wieczorem dotarły 
na stację benzynową w Czę-
stochowie i poprosiły pracowni-
ków, by ci im pomogli wrócić do 
domu dziecka. Dziewczyny trafi-
ły do policyjnego komisariatu, 
skąd przewieziono je do Kło-
bucka. mag, zdj. arc

Dokończenie ze str. 1

Ani władze powiatu, ani PGM 
nie były w stanie określić, kiedy to 
nastąpi i jak długo potrwają wy-
magane prawem procedury. 
Początkowo mówiono o tym, że 
postępowania konkursowe na le-
czenie szpitalne w naszym woje-
wództwie rozpoczną się dopiero w 
trzecim kwartale 2014 roku. 
Jednak po spotkaniu starosty po-
wiatu częstochowskiego z dyrek-
cją śląskiego oddziału NFZ poja-
wiło się światełko w tunelu. Śląski 
oddział poinformował, że w 
najbliższym czasie rozpoczną się 
procedury konkursowe dla szpi-
tala w Blachowni. Dokładna data 
nie jest jeszcze znana. Kontrakty 
medyczne mają dotyczyć tych sa-
mych usług, które już wcześniej 
były wykonywane w placówce tzn. 
chorób wewnętrznych, pediatrii, 
położnictwa i ginekologii, chirur-
gii ogólnej, ortopedii i traumatolo-
gii narządów ruchu z zakresem 
skojarzonym, onkologii klinicznej 
i izby przyjęć. kg

Motocykliści 
zjadą do 

Częstochowy

Pełną parą idą przygotowania 
do trzecich już edycji Targów 
Lotnictwa Lekkiego „Para Rud-
niki”. Wydarzenie to jest jedną z 
największych tego typu imprez w 
Polsce. W tym roku targi odbędą 
się w dniach 17-18 maja, trady-
cyjnie na lotnisku Aeroklubu 
Częstochowskiego w Rudni kach.

Z roku na rok „ParaRudniki” 
cieszą się coraz większą popular-
nością. Impreza skierowana jest 
do paralotniarzy, motoparalot-
niarzy, spadochroniarzy,  miłoś-
ników mikrolotów oraz szybow-
ników i pilotów samolotów. 
Organizatorzy zakładają, że w 
tym roku z ich oferty skorzysta 

ponad 50 wystawców. 
„ParaRudniki” odbywają się na 
lotnisku, dzięki czemu jest do-
skonała okazja do tego, aby prze-
testować wystawiany sprzęt. 
Targom towarzyszyć będą zawo-
dy w ramach Polskiej Ligi 
Paralotniowej, wykłady oraz kon-
kurs filmowy. kg

Od lewej: Grzegorz Misiak - członek zarządu Aeroklubu Polskiego, Magdalena Wojciechowska - odpowiedzialna za kontakt z wystawcami,  
Walter Wojciechowski - współorganizator Polskiej Ligi Motoparalotniowej, Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Częstochowskiego Zdj. arc

Zbliżają się Targi Lotnictwa Lekkiego

http://www.rajdkatynski.com/
http://www.rajdkatynski.com/
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Recytowali w języku angielskim Ryby i nie tylko...

W Częstochowie policyjne 
konie ścigać będą m.in. pija-
nych kierowców quadów i aut 
terenowych. Rumaki przeszły 
specjalistyczne szkolenie.

W częstochowskim Zespole 
Konnym Komendy Miejskiej 
Policji pełni służbę sześć koni - 
Dumnym, Da Vinci, Don Camillo, 
Bonzo, Hamish, Blu Becerem 
opiekuje się pięciu policjantów. 
Do tej pory konne patrole służyły 
do zabezpieczania różnego ro-

dzaju imprez, patrolowania par-
ku jasnogórskiego, zwierzęta 
brały też udział w konnych zawo-
dach, gdzie zdobywały liczne tro-
fea. Teraz policyjne rumaki będą 
wspierać policjantów w ściganiu 
niezdyscyplinowanych, pijanych 
lub pod wpływem narkotyków 
kierowców quadów i aut tereno-
wych w rejonie Olsztyna, Bis-
kupic oraz rzeki Warty w 
Częstochowie.

– Konie dobrze sprawdzają 
się w trudnym terenie, w kom-

pleksach leśnych, gdzie policji 
drogowej ciężko dotrzeć radio-
wozem – wyjaśnia podinsp. 
Marek Strus ki, po. rzecznika 
prasowego KMP w Częstochowie. 
- Dlatego m.in. rejony te patro-
lują konne patrole.

Częstochowskie rumaki 
wspólnie z chorzowskimi prze-
szły m.in. na Śląsku i w Ośrodku 
Pegaz na Mirowie trzydniowe 
szkolenie, uczyły się wykorzysty-
wania swoich umiejętności jazdy 
w terenie. mag

Mundurowi czytali dzieciom

Ruszył edukacyjny projekt 
szans zawodowych i wymiany 
doświadczeń  Leonardo da Vin ci. 
Po jesiennej inauguracji w 
Częstochowie, której gospoda-
rzem była firma Eduprofesja – 
firma szkoleniowo-edukacuyna 
prowadzona przez Małgorzatę 
Kluzę i Ilonę Stębelską,  partne-
rzy spotkali się w Bułgarii w 
Veliko Tranovo. W ostatnich 
dniach lutego, reprezentujący 
nasz region uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Koniecpolu i  ich koledzy ze 
szkół z Austrii i Niemiec pozna-
wali  specyfikę bułgarskiego ryn-
ku pracy i szkoły przygotowują-
cej do zawodów m.in. bankowca, 
księgowego i ekonomisty.

Dwuletni projekt Leonardo da 
Vinci współfinansowany przez 
Komisję Europejską w ramach 
programu „Uczenie się przez całe 
życie” realizowany jest pod ha-
słem „Pierwsze kroki na europej-
skim rynku pracy”.  Partnerami  
Eduprofesji  i szkoły w Koniecpolu 
są: niemiecka Zeppelin Ge-
werberschule z Konstancji, au-

striacka Bundeshandelsschule z 
Frauenkirchen, oraz bułgarska 
szkoła ekonomiczna z Veliko 
Tarnovo. Wspólnym założeniem 
jest  budowa mostów między 
przedsiębiorcami  a szkołami 
uczącymi zawodu, udział w war-
sztatach zawodowych, staże za-
graniczne i współpraca nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych. 
Skutkuje to wzmocnieniem więzi 
między światem edukacji i pracy. 
Dzięki tym działaniom wspiera i 
promuje się mobilność na euro-
pejskim rynku pracy. Tym razem 
gospodarze podzielili się do-
świadczeniami z praktyk , które 
odbyli w przedsiębiorstwach w 
Portugalii i Austrii. Umożliwili też 
zagranicznym kolegom przyjrze-
nie się z bliska pracy w lokalnych 
bankach, firmie ubezpieczenio-
wej, rozlewni piwa, urzędzie mia-
sta, bibliotece i  miejskich wodo-
ciągach. Wykonywali tam zada-
nia, z których potem zdawali ra-
porty. Spotkania partnerskie to 
również okazja do przedstawie-
nia systemów edukacyjnych w 
szkolnictwie zawodowym w po-
szczególnych krajach, prezenta-

tycznego języka angielskiego w 
biznesie. Gospodarze zapewnili 
uczestnikom wiele atrakcji. 
Większość z nich wiązała się z 
samym miejscem spotkania. 
Veliko Tarnovo to świadek  histo-
rii Bułgarii.  Niegdyś stolica tego 
państwa, Miasto Carów, dziś 
miasto w którym żyje 75 tysięcy 
mieszkańców. Turystom oferuje 
piękną przyrodę, położone jest 
na trzech wzgórzach, oraz uni-
kalną architekturę utkaną gęsto 
na zboczach. Posiada wspaniałą 
bazę hotelową, równie wspaniałą 
lokalną kuchnię, muzea, jest nie-
zwykle gościnne. Uczniowie i ich 
opiekunowie odwiedzili  niedaw-
no otwarte muzeum figur wosko-
wych, gdzie mogli zobaczyć duży 
wycinek świata bułgarskich kró-
lów, szlachty i rzemiosła, które 
przetrwało do dnia dzisiejszego. 
W pobliskim Gabrovie zwiedzali 
Narodowy Kompleks Archi-
tektoniczno-Etnograficzny, sku-
piający zabytki architektury i rę-
kodzieła, a w Tryavnie muzeum 
rzeźby w drewnie. Kolejne spot-
kanie grup partnerskich już w 
maju w Austrii.

cja specjalizacji reprezentowa-
nych szkół i  perspektyw, jakie 
dają zawody w nich zdobywane. 
Dzięki temu młodzież dowiedzia-
ła się m.in.  o cieszących  się du-
żym zainteresowaniem u na-
szych zachodnich sąsiadów me-
chatronice i kierunkach metalo-
wych. Austriacy udowadniali, że 
przyszłość na rodzimym rynku 
pracy mają specjaliści biznesu 
cyfrowego. Polscy uczniowie 
przekonywali do zawodu techni-

ka gospodarstwa domowego i ży-
wienia, mechanika samochodo-
wego,  handlowca i logistyka. 
Eduprofesja  przedstawiając 
swoje miejsce na rynku pracy, 
mogła pochwalić się m.in. bogatą 
ofertą językową skierowaną do 
szerokiego odbiorcy, zapewniając 
m.in. naukę języków obcych dla 
biznesu i dla wyjeżdżających do 
pracy za granicę.  Również na 
miejscu dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty prak-

Tradycyjnie, jak w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca, w 
VI Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Dąbrowskiego w Często-
chowie (ul. Łukasińskiego 40) 
odbyła się wystawa akwary-
styczna. Była jednak pewna no-
wość. Poza rybami, po raz 
pierwszy odwiedzający mieli 
okazję zobaczyć ponad 700 eg-
zemplarzy egzotycznych moty-
li, chrząszczy z całego świata, 
zgromadzonych w wystawo-
wych gablotach.

Wszystko zaczęło się wiele lat te-
mu. W 1995 roku Marian Majer 
postanowił po raz pierwszy zorga-
nizować wystawę akwarystyczną. 
Na początku był sam. Później stop-
niowo dołączali do niego kolejni 
pasjonaci. Obecnie hodowcy spo-
tykają się przeważnie w każdą 
ostatnią niedziele miesiąca. Są to 
wystawcy zarówno z naszego mia-
sta, jak i ze Śląska. Łączy ich jedno 
- wszyscy bez wyjątków mogą po-
chwalić się pięknymi zbiornikami i 
doskonale utrzymanymi rybami.

Podczas wystawy można zamie-
nić, oddać, przyjąć najróżniejsze 
gatunki ryb. Zazwyczaj wystawia-
ne są te najbardziej popularne, 
które bezproblemowo się rozmna-
żają. Zawsze jest dużo mieczyków, 
molinezji, gupików, kirysów, 
zbrojników niebieskich, skalarów 

oraz welonek. Oczywiście nie bra-
kuje także gatunków bardzo wy-
magających. Zarówno amatorzy, 
jak i prawdziwi miłośnicy znajdą 
coś dla siebie, coś co chętnie zo-
baczą w swoim prywatnym, pod-
wodnym świecie. Hodowcy oferują 
także pokarmy, sprzęty renomo-
wanych firm, preparaty pielęgna-
cyjne i lecznicze. Każdy może ku-
pić również rośliny akwariowe. 
Znajdą się zarówno te dla począt-
kujących, jak i te dla wymagają-
cych sympatyków podwodnych 
ogrodów. W czasie wystaw akwa-
ryści wymieniają się wiedzą i do-
świadczeniem. Zainteresowanych 
tradycyjnie nie brakuje. Wystawę 
systematycznie odwiedzają pasjo-
naci i amatorzy. Dzieci, młodzież i 
starsi. Solo, w parach i całymi ro-
dzinami.

Podczas ostatniej wystawy poza 
rybami, po raz pierwszy odwiedza-
jący mieli okazję zobaczyć ponad 
700 egzemplarzy egzotycznych 
motyli, chrząszczy z całego świata, 
zgromadzonych w wystawowych 
gablotach. - Ponieważ wywołało to 
duże zainteresowanie wśród przy-
byłych, ekspozycja motyli i 
chrząszczy na stałe zagości na 
niedzielnych giełdach. Nie zoba-
czymy jej tylko w okresie wakacji 
(lipiec, sierpień) – zapewnia 
Marian Majer. Wstęp na wystawę 
jest wolny. kg

Blisko 200 przedszkolaków 
uczestniczyło w akcji 
„Czytamy Dzieciom”. Pod ta-
kim hasłem odbyło się czyta-
nie książek dla maluchów w 
Przedszkolu nr 5 im. Marii 
Konopnickiej w Myszkowie. W 
przedsięwzięciu uczestniczyli 
też myszkowscy policjanci.

Na zaproszenie Przedszkola nr 
5 w Myszkowie asp.sztab. 
Magdalena Modrykamień wzięła 
udział w akcji profilaktyczno-edu-
kacyjnej „Czytamy Dzieciom”. 
Celem tego przedsięwzięcia było 

propagowanie codziennego czyta-
nia dzieciom oraz zachęcanie 
najmłodszych do takiej formy 
spędzania wolnego czasu. 
Przedszkolaki z zaciekawieniem 
wysłuchały przeczytanych przez 
policjantkę i rodziców wierszy 
oraz bajek. Przy tej okazji malu-
chy wykazały się także wiedzą na 
temat bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach. W podziękowaniu za 
mile spędzony czas przedszkolaki 
zaśpiewały bajkową piosenkę. 
Spotkanie odbyło się w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. kg

Wiersze irlandzkiego nobli-
sty w dziedzinie literatury 
Seamus`a Heaney recytowali 
uczestnicy X Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Anglojęzycznej „British, 
American and Australian 
Poetry”, który odbył się w 
Gimnazjum nr 1 im. Jana III 
Sobieskiego w Częstochowie.

W konkursie wzięło udział 17 
uczestników z 10 gimnazjów z 
Częstochowy i powiatu. - Celem 
konkursu jest pogłębianie wie-
dzy uczniów o poezji anglojęzycz-
nej, rozwijanie zainteresowań 
uczniów językiem angielskim 
oraz doskonalenie umiejętności 
językowych – informuje Jadwiga 
Starnawska-Przydacz, organiza-
tor konkursu, nauczyciel języka 
angielskiego. Inne ważne cele to 
prezentacja przez uczniów talen-
tów recytatorskich i aktorskich 
oraz kształtowanie umiejętności 
prezentacji. - Komisja konkurso-
wa obradująca w składzie: Ewa 
Haberko ( Centrum Języków 
Europejskich w Częstochowie), 
Piotr Zazula (Akademia Polonijna 
w Częstochowie), Grzegorz 
Papalski (Dyrektor SOD w 
Częstochowie) oraz Arkadiusz 
Frania (doktor nauk humani-

stycznych, krytyk i poeta) wyso-
ko oceniła prezentacje uczestni-
ków konkursu – twierdzi Jadwiga 
Starnawska-Przydacz.

Największymi umiejętnościa-
mi interpretacji tekstu, popraw-
ności wymowy, znajomości języ-
ka angielskiego i ogólnym wyra-
zem artystycznym wykazali się 
uczniowie zajmujący kolejne 
miejsca -  I miejsce zajęli ex-ae-
quo - Mateusz Glen (Gimnazjum 
nr 16) i Marta Jasińska (Gim na-

zjum nr 1 ), II miejsce -Antoni 
Prus (Gimnazjum nr 3) , III miej-
sce - Paulina Wesołowska (Gim-
na  zjum nr 18) . Wyróżnieni zo-
stali: Agata Molenda (Gimnazjum 
w Lelowie), Marta Wróbel (Gim-
nazjum nr 16), Maciej Pietrowicz 
(Społeczne Gimnazjum nr 1). 
Laureaci otrzymali słowniki, 
książki i dyplomy ufundowane 
przez Wydawnictwo Pearson i 
Oxford University Press.

 kg

Rumaki ścigać będą pijanych 
kierowców

Z  Leonardo w Bułgarii
Eduprofesja i  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu mobilnie na rynku pracy
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– Moja bratowa jest dość pogod-
ną osobą, jednak bywają takie 
okresy w roku, gdy zauważam u 
niej  objawy lekkiej depresji. Ma 35 
lat, dwoje dzieci, które nie sprawia-
ją jej większych problemów. Razem 
z moim bratem stanowią naprawdę 
szczęśliwą rodzinę. Brat jest do-
brym człowiekiem, nie przysparza 
jej kłopotów. Zauważyłam jednak, 
że bratowa „spina się“ podczas każ-
dej wizyty u swojej mamy, czy na-
wet telefonicznej rozmowie z nią. 
Wtedy „wycofuje się“ w głąb siebie, 
jest milcząca, nieśmiała i zalęknio-
na. Zastanawiam się, czy nie ma na 
to wpływu jej mama, która jest bar-
dzo apodyktyczna, ciągle ją kryty-
kuje, a ona bardzo bierze wszystko 
do siebie. Gdy tylko spróbuje nieco 
odsunąć się od niej, odetchnąć, za-
czynają się kłopoty ze zdrowiem 
mamy. Ataki duszności, wysokie 
ciśnienie, bóle w klatce piersiowej 
itp. Czy to możliwe, by mama w ten 
sposób domagała się uwagi do sie-
bie? Boję się, że bratowa nabawi się 
nerwicy, bo widzę, że sytuacja ta 
zaczyna ją przerastać. Jak możemy 
z bratem jej pomóc?  – Anna, 39 lat

Opisana przez panią dość trud-
na relacja bratowej z matką rzeczy-
wiście może mieć wpływ na jej stan 
zdrowia. Jednak z drugiej strony, 
czy może pani na pewno stwierdzić, 
że tylko próba wpłynięcia na zacho-
wanie córki i chęć udziału w życiu 
jej rodziny są powodem na pogar-
szający się od czasu do czasu stan 
zdrowia? Przyczyn można się upa-
trywać na przykład w sprawach za-

wodowych, relacjach z mężem czy 
stanem zdrowia. Pani bratowa nie-
wątpliwie na tym cierpi i jeśli prze-
jawia objawy depresji, konieczna 
jest diagnoza, by można było 
stwierdzić, na ile  niepokojący jest 
jej stan oraz co konkretnie jest jego 
przyczyną. Trzeba mieć świado-
mość tego, że depresja jest poważ-
ną dolegliwością i nie należy jej ba-
gatelizować. Nieleczona może pro-
wadzić do głębokich zaburzeń psy-
chicznych i problemów, które w 
perspektywie czasu będą mieć ne-
gatywny  wpływ na całą rodzinę. 
Chorobę oczywiście można leczyć. 

By jednak było to możliwe koniecz-
na jest konsultacja z lekarzem psy-
chiatrą. Sugeruję więc namówienie 
pani bratowej na wizytę u specjali-
sty. To pozwoli ustalić faktyczne 
podłoże problemu i umożliwi udzie-
lenie szybkiej pomocy.

Z opisu matki pani bratowej wy-
łania się postać tzw. „toksycznej 
matki“. Taka osoba nie zwykła do 
chwalenia swojej pociechy, nasta-
wiona jest natomiast na stawianie 
zbyt wysokiej poprzeczki, której 
dzieci – mimo najszczerszych chęci 
- nie mogą osiągnąć. Jeśli do tego 
dodać wieczne niezadowolenie, czę-
ste karcenie, wyłoni się sylwetka 
osoby mającej destrukcyjny wpływ 
na własne dzieci. Potomstwo nie 
ma co liczyć na ciepłe słowo, czy 
wsparcie w codziennym życiu. 
Brak wsparcia w matce z kolei źle 
wpływa na rozwój dzieci, które sta-
ja się nieśmiałe, nieufne wobec oto-
czenia, mają trudności w nawiązy-
waniu kontaktów, co gorsza, mają 
niskie poczucie własnej wartości.

I w tym momencie, dorosłej już 
osobie, pomóc mogą najbliżsi po-
przez psychiczne wzmacnianie, 
podkreślanie jej sukcesów, nawet 
tych najdrobniejszych. Największe 
wsparcie pani bratowa powinna 
mieć we własnym mężu. Co do 
kontaktów z „toksyczną matką“, to 
pani bratowej dobrze zrobi ich 
ograniczenie. By zrozumiała, że te-
raz jej najbliższą rodzinę stanowią 
mąż i dzieci. Mniej kontaktów z 
matką sprawi, że bratowa nie bę-
dzie narażona na ciągłe stresogen-
ne sytuacje.

Jest koktajl, jest moc

Na pytania Czytelników 
odpowiada Sławomir Wolniak, 
lekarz specjalista psychiatra, 

ordynator Kliniki Wolmed  
w Dubiu k. Bełchatowa

Jak radzić sobie z syndromem 
”toksycznej matki”? Pomidorowy, ogórkowy, 

marchewkowy, buraczko-
wy, a może selerowy? Z jo-
gurtem naturalnym? A mo-
że z kefirem? Wybór do ła-
twych nie należy. Jedno 
jest pewne - koktajle wa-
rzywne podbiły serca wielu 
Polaków. Gustują w nich 
amatorzy zdrowej żywno-
ści, diet, ale także zwykli 
poszukiwacze różnych, wy-
jątkowych smaków.

Wiosną i latem poza pysz-
nymi owocami, mamy rów-
nież ogromny wybór świeżych 
warzyw.  Aby urozmaicić nie-
co nasz jadłospis, warto 
przyjrzeć się koktajlom wa-
rzywnym. Koktajle to posiłki 
płynne, a więc łatwe do przy-
swojenia przez organizm, i 
jednocześnie bardzo odżyw-
cze. Nie dość, że są one bar-
dzo smaczne to na dodatek 
zapewniają nam prawdziwą 
bombę witaminowo-energe-
tyczną.  Mogą one zastąpić 
nam posiłek, np. śniadanie 
lub kolację. Są doskona-
łym deserem i ochłodą na 
upalne dni. Możemy się ich 
napić w wielu restauracjach 
czy kawiarniach. Jednak są 
one bardzo proste w przygo-
towaniu, dlatego możemy je 
przyrządzać również sami w 
domu. Ogromną popularnoś-
cią cieszą się zwłaszcza kok-
tajle zielone,  których wysoka 
zawartość chlorofilu ma zba-
wienny wpływ na nasz orga-
nizm. Do przygotowania zie-
lonych napojów polecana jest 
sałata, szpinak, kapusta wło-

ska, jarmuż, pietruszka, ko-
lendra, mięta, a nawet liście 
pokrzywy. Porcje warzyw, ja-
kie mamy zamiar użyć w na-
szych koktajlach zależą prze-
de wszystkim od naszego 
smaku.  Wszystkie koktajle 
możemy przygotować na ba-
zie wody, jogurtu naturalne-
go, kefiru, śmietany lub mle-
ka. Najczęściej właśnie kok-
tajle robi się na bazie mleka i 
jego pochodnych. Produkty 
mleczne zawierają bowiem 
dużo wapnia, który neutrali-
zuje działanie szczawianów 
znajdujących się w wielu ro-
ślinach. Substancje te upo-
śledzają wchłanianie wielu 
składników mineralnych. 
Jednak pamiętajmy, mleka w 
żadnej postaci nie mogą do-
dawać do koktajli osoby 
uczulone na znajdujące się w 
nim białko. W ich przypadku 
lepsze będą napoje sporzą-
dzone z owoców, warzyw i 
wody. Dodatkowo możemy je 
doprawić różnymi przypra-
wami, np. pieprzem, solą czy 
jakimiś ziołami. Nie bójmy się 
eksperymentować, łączyć ze 
sobą najróżniejsze warzywa. 
Taki koktajl naprawdę trud-
no zepsuć.

kg
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Targi Aqua Jura
W dniach 5-6 kwietnia na terenie naszej szkoły odbyła się I Wystawa i Targi 

Akwarystyczne Aqua Jura 2014 pod patronatem medialnym Prezydenta Mia-
sta Częstochowy. Za darmo każdy zainteresowany mógł obejrzec ponad 50 
akwariów wypełnionych kilkoma tysiącami litrów wody i zawierającymi naj-
rzadsze okazy fauny morskiej  i rzecznej, m.in.: drapieżne piranie, krewetki, 
płaszczki i piękne dyskowce z największych hodowli w kraju.  Ponadto można 
było wysłuchac ponad 10 godzin interesujących wykładów i prelekcji, m.in.: 
pokaz zakładania akwarium z biotopu Tanganiki, prelekcja na temat krewe-
tek słodkowodnych, „ hodowla roślin w żelu metodą In-vitro” czy „wszystko 
o bojownikach”. Po za tym odbyło się wiele konkursów z bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami.  Można było zakupic ryby, akwaria oraz akcesoria akwarystyczne 
w promocyjnych cenach. Więcej  szczegółowych  informacji dostępnych  jest 
na stronie www,aquajura.pl.

Joanna Stolarska IIB

„Nie ma przepisu na dobry spektakl” 
– reżyserka „Moralności pani 

Dulskiej” odsłania kulisy teatru
„Dulska nie robi nic złego. Ratuje syna przed nie kochaną przez nie-

go Hanką, wyganiając ją z domu. „Wzdragam się przed jednoznaczną 
oceną bohaterów. Nie ma zła w czystej postaci(...)” – mówi pani Ewelina 
Pietrowiak – reżyserka spektaklu „Moralność pani Dulskiej”, który od  
29. marca jest grany w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Zaproszona 
przez Dyrektora częstochowskiego teatru pani Pietrowiak zgodzi-
ła się spotkać z młodymi dziennikarzami 10 dni przed premierą na 
akademickiej konferencji prasowej, aby odpowiedzieć na nurtujące 
młodzież pytania, te związane z samą sztuką, jak również z życiem 
i pracą reżysera.

Pani Ewelina Pietrowiak  to  „kobieta  orkiestra”,  ponieważ  oprócz  zajmo-
waniem się reżyserią teatralną, pracuje również jako scenografka i reżyserka 
operowa. To właśnie od tworzenia scenografii zaczęła swoją przygodę na de-
skach teatralnych. Przyznaje, że bardzo to lubi, przypomina jej to ustawianie 
klocków w jedną spójną całość, jak w dzieciństwie. Jednak zanim klocki po-
wstaną, odbywa się wytężona praca nad projektem. O operze pani Ewelina 
mówi, że jest to układanie obrazów do muzyki, co wymaga od reżysera dobrej 
znajomości utworu, ale co sprawia, że nie jest on wolny od ograniczeń. Nic 
nie może trwać tam krócej lub dłużej, każdy ruch musi być w odpowiednim 

momencie. Opera, według reżyserki jak żadna inna forma, nie wywołuje w od-
biorcach tyle emocji. W teatrze bowiem- mówi pani Pietrowiak- nie unikniemy 
zwyczajności normalnej rozmowy, jednak tu można pozwolić sobie na analizę 
postaci podczas samych prób. 
       Pani Ewelina ujawnia przed nami  swój punkt widzenia na  sam spek-

takl, który grany jest w naszym teatrze. Ta odsłona „Moralności pani Dulskiej” 
według reżyserki to kompromis między współczesnością, która widoczna jest 
w kostiumach,  scenografii,  grze  aktorskiej  a  tradycyjną wizją  tej  tragifarsy. 
Zupełnie inna jest sama bohaterka dramatu, zamiast pierwotnej wizji Zapol-
skiej- Pani Dulskiej-„babochłopa” ,jak to ujęła pani Ewelina, w tę rolę wcieliła 
się delikatna, eteryczna kobieta- aktorka  częstochowskiego teatru pani Agata 
Ochota- Hutyra. Reżyserka przyznaje, że trudno było dobrać człowieka do roli, 
choć do Teatru im. A. Mickiewicza przyszła już z gotową listą aktorów, zupeł-
nie odmienną z propozycjami ze strony Dyrekcji. Pani Ewelina Pietrowiak nie 
ukrywa pewnych problemów, zawirowań związanych z obsadą, które ukazały 
się dopiero w trakcie prób. Trafione od razu były dla niej role Dulskiej, Felicja-
na, Zbyszka, czy Hanki, jednak zmiany musiały nastąpić chociażby w postaci 
Meli, która ostatecznie zagrała gościnnie Oriana Soika. Reżyserka mówi, że 
takie problemy są bardzo pouczające dla niej samej i dodaje, że nie męczy ak-
torów, jeśli nie czują roli, nie odnajdują się w postaci, szuka kogoś innego na to 
miejsce. Przyznaje również, że młodym twarzom świeżo po szkole aktorskiej 
często łatwiej jest pracować z reżyserem, są na niego i jego pomysły otwarci, 
dlatego też tacy ludzie pojawiają się w spektaklu pani Pietrowiak. 
Głównej bohaterki sztuki Zapolskiej nie można pominąć w rozmowie z pa-

nią Eweliną. Dulska według niej paradoksalnie nie robi nic złego. Reżyserka 
podkreśla, że w swoich spektaklach stara się nie oceniać postaci, kto jest zły 
kłamie, kto jest fałszywy, kto popełnia złe czyny. „Nawet zbrodniarz ma ja-
kieś usprawiedliwienie”- według pani Eweliny. „Nie ma zła w czystej postaci 
.Gdybym robiła sztukę o Hitlerze, to bym szukała tego, co jest w nim dobre, że 
jest np. zabawny.”- mówi z uśmiechem pani Pietrowiak, po czym tłumaczy da-
lej tragizm bohaterów. Zdaniem reżyserki każdy bohater w „Moralności pani 
Dulskiej” jest w pewien sposób tragiczny, zagubiony w swoim świecie, dozna-
je rozczarowania, ale nadchodzi  taki moment, wydarzenie, krzywda, zdrada 
czy wiadomość, która sprawia, że w  ludziach się coś zmienia: dziewczynki 
dorosną, Zbyszek zmieni swój światopogląd, Dulska przejrzy na oczy. 
Pani Ewelina w rozmowie zdradza cienie i blaski zawodu reżysera. Zapytana 

o czas przygotowań sztuki do wystawienia, reżyserka odpowiada, że był to mie-
siąc pracy nad scenografią oraz dwa miesiące prób z aktorami od godziny 10 do 
14 i od 18 do 22, co zmusiło ją do mieszkania w Częstochowie przez ten okres. 
Nie ukrywała, że w domu jest tylko trzy miesiące w roku, a resztę czasu spędza 
„na walizkach”, w pracy, na deskach teatru. Co więc na to rodzina?-ktoś zapytał. 
Pani Ewelina mówi na to: „Jest różnie, powiem oględnie. Część rodziny to ak-
ceptuje, część nie. Reżyserem nie może być ktoś, kto bardzo lubi spędzać dużo 
czasu w domu z rodziną, kto preferuje stałość w życiu”. Mówi, że etat dla reżysera 
to rzadkość, a rząd raczej nie ma pomysłu na umiejscowienie w społeczeństwie 
wykonawców tego zawodu. Najdziwniejsze w tej pracy dla niej jest to, że pracuje 
się z aktorami przez wiele miesięcy i jest się z nimi bardzo blisko poprzez liczne 
rozmowy o ich emocjach, przeżyciach, odczuciach,a gdy nadchodzi czas premie-
ry, mówi się „cześć” i bardzo często już nigdy się tych ludzi nie zobaczy. Pani 
Ewelina zaskakuje uczestników konferencji faktem, że prawie nigdy nie pojawia 
się na premierze swojego spektaklu. Mówi: „Nie mam cierpliwości do premier. 
Widzę sztukę na co dzień, znam ją na pamięć. Podczas premiery idę np. kupić so-
bie nowe buty.” Z reguły nie jeździ na swoje spektakle, choć przyznaje, że czasa-
mi nikomu nie mówiąc, pojawia się na widowni, by obserwować twarze, reakcje 
odbiorców. Zdradza, że przy kolejnej sztuce będzie pracować jako scenarzysta, za 
to następnie zajmie się reżyserią tym razem opery „Uprowadzenie z Seraju”
Przepis na dobry spektakl? „Nie ma przepisu.” - odpowiada bez zastano-

wienia pani Ewelina. Jednak przyznaje, że można jedynie zwiększyć prawdo-
podobieństwo udanej sztuki poprzez pierwsze rozmowy reżysera z aktorami, 
ich zgodność, tzw. „chemię” pomiędzy nimi na próbach. Zdaniem reżyserki 
„sztukę się czuje, ocena jej jest niemierzalna”, mówi, że część rzeczy, które 
chciała powiedzieć o sztuce, powiedziała, a część rozmyła się podczas prób 
i dodaje: „Spektakl jest sumą pracy reżysera, aktorów, to nie jest przedstawie-
nie lalkowe. Ja słucham aktorów.”  
Kulisy teatru tylko w części zostały przed nami odsłonięte, niektóre tajemni-

ce muszą pozostać w ukryciu, by to, co dzieje się na scenie podczas spektaklu, 
mogło dalej zachwycać, wzbudzać podziw i emocje.

Justyna Tutaj IIB

„Granatowy sen obudził Sienkiewicza”
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5 kwietnia mury I LO od samego 
rana były wypełnione przez obecnych 
i – mamy nadzieję – przyszłych uczniów 
naszego liceum. Pomimo wcześniejszych 
obaw (związanych ze zorganizowaniem 
Dnia Otwartego w sobotę) gimnazjaliści 
dopisali i tłumnie przybyli do „Słowackie-
go”. Na gości czekało mnóstwo atrakcji. 

W sali widowiskowej można było zo-
baczyć spektakl Wesele w reżyserii Marka 
Ślosarskiego, uczestniczyć w muzycznej 
niespodziance i pokazach tanecznych. 
Gimnazjaliści mieli okazję dokładnie za-
poznać się z ofertą profili na przyszły rok 
szkolny oraz porozmawiać z uczniami i 
nauczycielami I LO. Czekało na nich rów-

nież wiele stanowisk promujących wszel-
ką aktywność „Słowaków”. Goście mogli 
dowiedzieć się o działalności strony inter-
netowej, szkolnej telewizji Słovak TV oraz 
szkolnych kół zainteresowań – „Entropii”, 
„Teatralniaka”. Nie zabrakło także stoisk in-
formujących o działalności charytatywnej 
czy osiągnięciach sportowych. Ponadto 
gimnazjaliści usłyszeli o współpracy I LO 

z Życiem Częstochowy i Powiatu oraz Te-
atrem im. Adama Mickiewicza, poznali lo-
kalną gazetkę Juliusz i, za sprawą szkolnych 
kronik, sięgnęli do przeszłości szkoły. Oble-
gane były także pracownie doświadczalne 
- chemiczna i fizyczna, a na zmęczonych i 

oszołomionych gimnazjalistów czekały ku-
linarne niespodzianki - ”babeczki Julka” i 
smakołyki niemieckiej kuchni. Sale języ-
kowe wypełniły się barwnymi zdjęciami i 
prezentacjami promującymi bogatą ofertę 
współpracy z zagranicą (wymiany polsko-
-niemieckie, polsko-ukraińska, Comenius, 
eTwinnig, AIESEC). 

To zaledwie garstka spośród tego, co dla 
młodszych kolegów przygotowali obecni 
uczniowie.

Tegoroczny Dzień Otwarty można śmia-
ło uznać za kolejny sukces Samorządu 
Uczniowskiego. Przybyli gimnazjaliści byli 
usatysfakcjonowani informacjami, jakich 
zasięgnęli na temat szkoły i gorąco wie-
rzymy, że zasilą nasze szeregi we wrześniu 
2014!

Marta Kąsiel IIIa

„Od czasu do czasu”  
– skupmy się na teatrze

The winner takes it all”  
- finał English Through Art

27 marca to wyjątkowa data dla 
wszystkich wielbicieli sztuki teatralnej 
– właśnie wtedy odchodzimy Między-
narodowy Dzień Teatru. Właśnie z tej 
okazji nasze szkolne koło TEATRALNIAK 
zorganizowało pierwszy – w ponad stu-
letniej tradycji I LO – wieczór z teatrem. 
W sali widowiskowej zgromadzili się nie 
tylko członkowie grupy, ale również ucz-
niowie naszej szkoły i ich znajomi.

Na samym początku tego nieco nowa-
torskiego wydarzenia  na przybyłych cze-
kała miła niespodzianka. TEATRALNIAK 
przygotował loterię, w której można było 
wygrać słodki poczęstunek bądź bilet na 
spektakl Teatru im. Adama Mickiewicza. 
Następnie zadowoleni goście zasiedli w 
fotelach i wysłuchali krótkiej prezenta-
cji, na którą złożyły się: osiągnięcia i pla-

ny TEATRALNIAKA oraz wprowadzenie 
do dramatopisarstwa Alana Ayckbourna. 
Sztuka w reżyserii Juliusza Machulskiego 
została przygotowana przez Teatr Telewizji. 
Niewątpliwie jej zaletą jest wybitna obsa-
da. Jan Englert, Krystyna Janda czy Edyta  
Jungowska to tylko niektórzy z aktorów, 
jakich możemy podziwiać w komedii „Od 
czasu do czasu”. Zachwyca również fabuła 
– niezwykle zabawna i przewrotna, ale mo-
mentami także wzruszająca i refleksyjna. 
Reakcje publiczności są niezbitym dowo-
dem na to, że spektakl nikogo nie pozosta-
wił obojętnym, a pomysł zorganizowania 
teatralnego wieczoru był strzałem w dzie-
siątkę! Dziękujemy wszystkim przybyłym i 
serdecznie zapraszamy do śledzenia kolej-
nych poczynań TEATRALNIAKA!

Marta Kąsiel IIIa

20 marca nasza szkoła miała zaszczyt 
gościć finalistów IV już edycji Regional-
nego Konkursu English through Art. Każ-
dego roku w projekcie tym biorą udział 
utalentowani gimnazjaliści z Częstochowy 
i regionu. Ideą konkursu English Through 
Art jest promowanie nie tylko świetnych 
wokalistów, ale także recytatorów. W te-
gorocznej edycji uczestnicy części recyta-
torskiej mieli za zadanie przygotować wy-
brany fragment utworu Williama Szekspi-
ra. Punktowane były nie tylko umiejętno-
ści językowe czy recytatorskie, ale również 
przygotowany kostium i rekwizyty. W czę-
ści wokalnej można było usłyszeć piosenki 
min. z repertuaru zespołów  The Beatles, 
ABBA czy Queen. Konkurs przebiegał w 
bardzo sympatycznej atmosferze, uczest-
nicy, mimo tremy, zaprezentowali się z jak 
najlepszej strony. Laureatom gratulujemy i 
serdecznie zapraszamy do udziału w kolej-
nej edycji w przyszłym roku!

Kinga Raźniak, kl. Ia
*Szczegóły przebiegu gali finałowej na stronie szkoły

Przybyli, zobaczyli…  
czy powrócą? 

– o Dniu Otwartym w I LO
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Zmodernizowane banknoty NBP
Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski stopniowo wprowadza do obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi  
zabezpieczeniami. Banknot o nominale 200 zł obecnie pozostaje bez zmian. Dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.

Źródło: www.nbp.pl

Zmodernizowany banknot - 10 zł

Banknot o nominale 10 złotych zdobi portret księcia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono 
dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej, z prawej – roślinny motyw spoty-
kany na romańskich naczyniach liturgicznych.
Na odwrotnej stronie umieszczono srebrny denar z wizerunkiem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem 
korony z krzyżykiem. Po obu stronach denara znajdują się stylizowane kolumny romańskie z opa-
ctwa benedyktynów w Tyńcu.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu: znak wodny z cyfrowym 
n oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
n pas opalizujący w kolorze turkusowym (3),
n korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
n wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, 

godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.

Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe 
oznaczenie nominału „10”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” 
i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka 
zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący
Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze turkusowym z cyfrowym oznacze-
niem nominału „10” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą 
pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „10”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej 
stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”, serię i numer  
banknotu oraz inne wybrane elementy.

Zmodernizowany banknot - 20 zł

Zmodernizowany banknot - 20 zł
Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej 
strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze 
sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES 
POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej – 
lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
n znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym 

polu (1),
n pas opalizujący w kolorze liliowym (3),
n korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
n wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, 

godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe 
oznaczenie nominału „20”. 
Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” 
i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka 
zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący
Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem 
nominału „20” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą 
pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej 
stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, serię i numer bank-
notu oraz inne wybrane elementy.

Zmodernizowany banknot - 50 zł

Banknot o nominale 50 złotych zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony 
widnieje ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle 
ornament gotycki.
Odwrotną stronę zdobi Orzeł Biały z pieczęci króla Kazimierza III Wielkiego, a poniżej widać berło  
i jabłko – insygnia królewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hart-
manna Schedla, podróżnika niemieckiego z końca XV wieku.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
n znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym 

polu (1),
n litera „K” płynnie zmieniająca kolor z zielonego na niebieski (3),
n korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
n wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, 

godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe 
oznaczenie nominału „50”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” 
i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka 
zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Królewska litera zmieniająca kolor (farba zmienna optycznie)
Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor stylizowanej litery „K” w koronie płynnie przechodzi z zielonego  
w niebieski.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą 
pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „50”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej 
stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, serię i numer bank-
notu oraz inne wybrane elementy.

Zmodernizowany banknot - 100 zł

Zmodernizowany banknot - 20 zł
Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej 
strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze 
sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES 
POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej – 
lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
n znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym 

polu (1),
n pas opalizujący w kolorze liliowym (3),
n korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
n wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, 

godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe 
oznaczenie nominału „20”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” 
i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka 
zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący
Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem 
nominału „20” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą 
pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej 
stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, serię i numer  
banknotu oraz inne wybrane elementy.
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Finały – dziewczęta
LP                     KTO      Z      KIM WYNIK
1 Gimn. 3 Gimn. 18 2 : 0
2 Gimn. 22 Gimn. 3 0 : 2
3 Gimn. 17 Gimn. 18 2 : 0
4 Gimn. 17 Gimn. 22 2 : 1
5 Gimn.  22 Gimn. 18 2 : 0
6 Gimn. 17 Gimn. 3 0 : 2
7 Gimn. 7 Gimn. SPSK 2 : 0
8 Gimn. 8 Gimn. 24 0 : 2

TABELA KOŃCOWA
MIEJSCE GIMN. NR PKTY SETY

I Gimn. 3 6 6 : 0
II Gimn. 17 5 4 : 3
III Gimn. 22 4 3 : 4
IV Gimn. 18 3 0 : 6
V Gimn. 7 2 2 : 0
VI Gimn. SPSK 1 0 : 2
VII Gimn. 24 2 2 : 0
VIII Gimn. 8 1 0 : 2

Drużyna gimnazjum nr 3 wystąpiła w składzie: 
Fujarka Julia, Nowicka Julia, Szynkiel Zuzia, Radecka 
Julia, Rak Wiktoria, Gałuszka Agnieszka, Weżgowiec 
Kinga, Jundzik Patrycja, Murek Natalia, Wang Eliza, 

Kędzior Zuzanna, Dobosz Martyna,
Nauczyciel –Paweł Bielak
Drużyna gimnazjum nr 17 wystąpiła w składzie: 
Zemła Wiktoria, Kościanek Karolina, Stefańska 
Aleksandra, Cieślak Karolina, Urbańska Anna, 
Ligudzińska Wiktoria,Bodziachowska Iga
Nauczyciel – Anita Krzyczmonik
Drużyna gimnazjum nr 22 wystąpiła w składzie: Knop 
Ada, Gawron Beata, Ciesielska Julia, Purgal Julia, 
Wolska Wiktoria, Szewczyk Marcelina, Kozierkiewicz 
Nikola
Nauczyciel – Iwona Biel

Finały – chłopcy
LP KTO      Z      KIM WYNIK
1 Gimn. 3 Gimn. 12 2 : 1
2 Gimn. 14 Gimn. 17 0 : 2
3 Gimn. 3 Gimn. 14 2 : 1
4 Gimn. 3 Gimn. 17 0 : 2
5 Gimn. 17 Gimn. 12 2 : 0
6 Gimn. 12 Gimn. 14 2 : 1
1 Gimn. 9 Gimn. SPSK 2 : 0
2 Gimn. 7 Gimn. 11 2 : 0

TABELA KOŃCOWA 
MIEJSCE GIMN NR PKTY SETY

I Gimn. 17 6 6 : 0

II Gimn. 3 5 4 : 4
III Gimn. 12 4 3 : 5
IV Gimn. 14 3 2 : 6
V Gimn. 9 2 2 : 0
VI Gimn. SPSK 1 0 : 2
VII Gimn. 7 2 2 : 0
VIII Gimn. 11 1 0 : 2

Drużyna gimnazjum nr 17 wystąpiła w składzie: 
Zemła Miłosz, Sieradzki Adrian, Lubczański Przemysław, 
Krysiak Maciej, Bereza Szymon, Wacek Kamil, Gałązka 
Dominik, Frej Jan, Zawalski Bartłomiej, Głąb Bartłomiej, 
Bednarek Rafał, Głąb Radosław, Głąb Bartek, Kozieł 
Konrad, Nowakowski Łukasz, Sitak Michał, Janik 
Maciej, Bartosiak Jakub, Lizura Konrad.
Nauczyciel – Wociech Pudo
Drużyna gimnazjum nr 3 wystąpiła w składzie: Hołdy 
Jakub, Wypchło Oskar, Nowak Oskar, Staszczyk Karol, 
Pasierb Adrian, Kamiński Bartek, Niemczyk Wiktor, 
Błachowicz Kacper, Teklak Dominik, Pałuszka Łukasz, 
Kupczak Kacper, Błaszkiewicz Adrian.
Nauczyciel – Kuziorowicz Jakub
Drużyna gimnazjum nr 12 wystąpiła w składzie: 
Mońka Piotr, Gałuszka Łukasz, Przybylski Kacper, 
Mordal Daniel, Braszczyński Bartek, Kubasiak Łukasz, 
Dec Szymon, Ogoński Nikodem, Jagielski Wojtek, 
Bednarczyk Szymon, Byczkowski Szymon, Burzyński 
Hubert.
Nauczyciel – Ruszel Piotr 

Gimnazjada – siatkówka
Zakończyła się kolejna impreza orga-

nizowana przez Szkolny Związek Spor
towy w Częstochowie. Tym razem ry-
walizowały drużyny siatkarskie dziew-
cząt i chłopców szkół gimnazjalnych.

Wyniki tych zawodów wliczane są do 
punktacji ogólnej współzawodnictwa 
sportowego szkół na najbardziej usporto-
wioną szkołę gimnazjalną miasta 
Częstochowy.

W kategorii dziewcząt do zawodów przy-

stąpiło 16 drużyn, które w drodze losowa-
nia zostały podzielone na 4 grupy elimina-
cyjne grając każdy z każdym.

Z każdej grupy eliminacyjnej do półfina-
łu awansowały dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy, tworząc dwie grupy półfi-
nałowe po 4 zespoły, grając również każdy 
z każdym.

Drużyny, które zajęły dwa pierwsze 
miejsca w półfinale, rozegrały finał o miej-
sca I – IV, pozostałe zespoły rozegrały finał 
B grając o miejsca V – VIII.

W kategorii chłopców do zawodów 
przystąpiło tylko 12 zespołów, co jest 
pewnym zaskoczeniem, ponieważ w la-
tach ubiegłych startowało o wiele więcej 
zespołów.

System gier był podobny do systemu 
jaki obowiązywał w  kategorii dziewcząt.

Zarówno w kategorii dziewcząt jak 
i chłopców nie odnotowano niespodzia-
nek. Ubiegłoroczni mistrzowie nie dali 
szans rywalom i ponownie zwyciężyli w tej 
rywalizacji. W kategorii dziewcząt zwycię-

żyła drużyna gimnazjum nr 3 a wśród 
chłopców drużyna gimnazjum nr 17. 

Obie te drużyny reprezentowały miasto 
Częstochowę w zawodach rejonowych, nie 
dając żadnych szans drużynom z powiatu 
kłobuckiego i powiatu ziemskiego. Drużyna 
dziewcząt  gimnazjum nr 3 zwyciężyła druży-
ny z Borowna i Przystajni, a drużyna chłop-
ców  gimnazjum nr 17 – drużyny z Mykanowa 
i Białej uzyskując tym samym awans do pół-
finałow mistrzostw Śląska szkół gimnazjal-
nych. Życzymy im powodzenia. ts

I miejsce – gimnazjum 17 Zdj. arc II miejsce – gimnazjum 3 Zdj. arc III miejsce – gimnazjum 12

I miejsce – gimnazjum nr 3 Zdj. arc II miejsce – gimnazjum nr 17 Zdj. arc II miejsce – gimnazjum nr 22 Zdj. arc
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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:
• odśnieżarki, pilarki, kosiarki, kosy 

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

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

BIURO OGŁOSZEŃ
ŻYCIA CZĘSTOCHOWY i POWIATU

Częstochowa, Al. NMP 51, tel. 533 333 049
e-mail: reklama@zycieczestochowy.pl
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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)

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n Sprzedam mieszkanie M-3 38 m2 w 
dzielnicy Ostatni Grosz, III pietro w bloku 
4-piętrowym. Zadbane, tylko do 
odświeżenia. Kuchnia w zabudowie. Niski 
czynsz. Cena 123 tys. zł (do negocjacji). 
Możliwość zakupu garażu.  
Tel. 514 608 348

n M-4 64 m2 Cz-wa, dz. Tysiąclecia, 3 
pokoje, I piętro, blok 4-ro piętrowy, piękne 
duże dwa balkony. Szeroka, przestronna 
klatka schodowa. Dwa mieszkania na 
każdym piętrze. Dużo zieleni. Mieszkanie 
zadbane. Cena 225 tys. zł.  
Tel. 509 915 295

— SPRZEDAM DOM —

n Sprzedam domek  z garażem o pow. ok. 
200 m2 zbudowany w 2000 r. na działce o 
pow. 0,98 ha w Biskupicach, ul. 
Olsztyńska. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 791 504 737

n Sprzedam domek letniskowy z działką w 
Zawadach k/Częstochowy. Cena 18.000 
zł. Tel. 660 669 951 po godz. 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 budowlaną o 
powierzchni 7.150 m2 (woda, siła, gaz) 
przy ulicy Przestrzennej 31 w Cz-wie. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

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 —

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

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

zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

n Do wynajęcia lokale: 130 m2 i 102 m2 w 
ścisłym centrum Częstochowy. Na biuro, 
gabinet lekarski, szkołę lub inną 
działalność gospodarczą. Z parkingiem i 
miejscem pod reklamę. B. atrakcyjna 
lokalizacja. Tel. 609 488 078

n Wynajmę dwa pokoje z kuchnią, łazienką 
i przedpokojem z oddzielnym wejściem. 
Tel. 508 738 206

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) 

MOTORYZACJA

— CZĘSCI I AKCESORIA —

n Ciągnik Volvo FH-12. Opony 4 szt.  
315/80R/22,5. Cena 100 zł/szt., reflektor, 
tłumik duży, amortyzator i inne.  
Tel. 660 752 305

NAUKA – KOREPETYCJE

n Angielski – lekcje dla firm, instytucji i osób 
prywatnych. Umowa, korepetycje, 
konwersacje, przygotowanie do 
egzaminów (test gimnazjalny, matura, 
LCCI) lektor szkoły wyższej, 17 lat 
doświadczenia.  
admiral_piett@wp.pl  tel. 508 569 307

n Korepetycje – j. angielski dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Anglistka po 
studiach w Polsce i w Anglii. Cena 35 zł/
godz. lekc. Tel. 603 402 953

n Korepetycje – WOS – przygotowanie do 
matury, poziomy podstawowy i 
rozszerzony. Analiza źródeł, danych 
statystycznych, map, wykresów, tabel, 
arkuszy egzaminacyjnych, materiały do 
zajęć. Nauczyciel szkoły średniej.  
Tel. 796 635 001

SPRZEDAM

— BIŻUTERIA —

n Obrączki złote, nowe – sprzedam.  
Tel. 34 3234 238

— BUDOWNICTWO —

n Sprzedam regały magazynowe 2,20 x 1,0 
x 0,5 m. Cena 50 zł/szt. Tel. 603 350 752

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

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

— ELEKTRONIKA —

n Sprzedam organy Korg i-30, wzmacniacz 
100 W z dwoma kolumnami (mikser), 
podnóżki pod organy, futerał. Nowe 
Tel. 796 161 725

n Sprzedam mp3, jpeg. Cena 50 zł.  
Tel. 535 575 511

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

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n Sprzedam dmuchawę do zboża, siewnik 
konny przystosowany do ciągnika, 
kultywator, wałek przekaźnika mocy, silnik 
kołnierzowy 5,5 kW. Tel. 882 076 595

— RÓŻNE —

n Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule – 
opłacone. Tel. 535 575 511

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

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

n Stolik kawowy z efektem podświetlonej 
nieskończoności. NOWY. Robię również 
na zamówienie –200 zł. Tel. 535 575 511

n Sprzęt do gastronomii – zmywarka, 
frytkownica, meble, kasa fiskalna – 
NOWE. Tel. 516 649 827

USŁUGI

n Sprzątanie, mycie okien. Tel. 535 575 511

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

n Tłumiki, katalizatory do wszystkich typów 
samochodów. Wymiana - szybko i 
solidnie. Częstochowa, ul. Staszica 2/4.  
Tel. 502 328 937

n Zaplatanie kół rowerowych – 
motocyklowych. 
Naprawa pomp wodnych. Sprzedam 
silniki I faza, moc 1,1 kW, 0,75 kW, 0,25 
kW. Sprzedam pompę głębinową 
Grudziądz.  
Tel. 34 322 07 54, 532 409 301

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

n Tapety natryskowe, malowanie, 
gipsowanie, panele itp. Tel. 510 179 652

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

n Usługi blacharsko-dekarskie –wszystkie 
pokrycia. Wykonawstwo, montaż 
obróbek, rynien, paneli. Tel. 606 745 541

n Wycinka – usługi piłą spalinową.  
Tel. 508 703 286

n „ZŁOTA RĄCZKA” – drobne naprawy 
domowe. Tel. 505 974 325

n Obcinka drzew - sprawnie.  
Tel. 730 506 014

n Prace porządkowe – w domu, pwinicy, na 
strychu, na podwórzu. Tel. 730 506 014

n DACHY - całoroczne usługi blacharsko-
dekarskie, drobne naprawy.  
Tel. 505 736 977

n Usługi blacharsko-dekarskie: pokrycia, 
naprawy, montaż rynien, paneli.  
Tel. 513 456 235

n „ZŁOTA RĄCZKA” – wykonuję drobne 
naprawy domowe. Tel. 513 462 240

n Wróżenie z kart. Tel. 607 191 464

n Tarot – wróżby. Bioenergoterapia. 
Tel. 34 317 31 89, kom. 883 11 80 12

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 —

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

n Dam pracę – dobre wynagrodzenie! 
Tel. 503 155 154

— SZUKAM PRACY —

n Zaopiekuję się starszą osobą  
– 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, mgr 
administracji, szuka pracy w kancelarii. 
Tel. 784 957 911

MATRYMONIALNE

n Mężczyzna 29 lat szuka kobiety w celu 
przyjaźni  i miłego spędzenia czasu. Wiek 
od 18 do 55 lat. 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 

NAUKA
KURSY-SZKOLENIA

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK

– KURSY KWALIFIKACYJNE: 
l pielęgniarstwo rodzinne dla: 
pielęgniarek i położnych;  
l anestezjologiczne i intensywnej opieki; 
l opieki długoterminowej, paliatywnej, 
kardiologiczne.

– KURSY SPECJALISTYCZNE:
szczepienia, endoskopia, leczenie ran, 
dializoterapia, inne.

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

e-mail: admin@oswiata-czw.net
www.oswiata-czw.net

USŁUGI 
POGRZEBOWE

USŁUGI 
POGRZEBOWE
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Mercedes-Benz C 2.2CDI AVANGARDE 
SALON POLSKA, kombi, 2003, 191 000 km, 

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

SEAT ALTEA 1.6 102KM.SUPER STAN Z 
NIEMIEC, 2006, 159 000 km, 102 KM 

benzyna, czerwony, 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

Renault Scenic 1.6-16V 100%ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2002, 159 000 km, 107 KM 

benzyna, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kier. wielofunkcyjna, 
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., 
niezależne ogrzewanie, cz. parkowania, 
podgrz. prz. szyba, I właśc., 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, c. 
zamek, klimatyzacja, radio, wspom. kier., 
komputer, kierownica wielofunkcyjna, 
podgrzewana przednia szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Ford Focus C-Max 1.8-16V - INSTALACJA 
GAZOWA, 2007,  

158 000 km, 125 KM benzyna+LPG, granatowy-metallic, 
alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, 
kier. wielof., podgrz. przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Citroën C3 1.4- JAK NOWY, 15 tys./km.
2010, 15 000 km, 75 KM benzyna, niebieski-

metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,  
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

Opel Astra 1.6-16V-TWINPORTI  
- JAK NOWY, 2006, 112 000 km, 105 KM 

benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, 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, garażowany

Renault Clio 1.5 DCI ŚLICZNY Z NIEMIEC, 
2004, 159 000 km, 65 KM diesel, czarny-

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

Toyota RAV-4 2.0D4D - ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2005, 146 000 km, 116 KM diesel, 

srebrny-metallic, hak, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Volkswagen Golf 2.0 115KM. -IDEAŁ Z 
NIEMIEC, 1999, 218 000 km, 115 KM 

benzyna, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, podgrz. 
fotele, 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 pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

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 powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna,pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

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, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

Mazda 3 2.0-16V SUPER STAN Z NIEMIEC
2006, 101 000 km, 150 KM benzyna, szary-

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

Opel Corsa D 1.3 CDTI - ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, 2007, 138 000 km, 75 KM diesel, 

czarny-metallic, 2/3 drzwi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, 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

Toyota Yaris 1.4D4D IDEAŁ Z NIEMIEC
2003, 172 000 km, 75 KM diesel, szary-

metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

Volkswagen Passat, 2002, kombi, 2002, 
224 000 km, 130 KM diesel, czarny-metallic, 

ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, tempomat, 
czujnik deszczu, podgrzewana przednia 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

Ford Focus 1.8TDCI - ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, kombi, 2004, 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, 
tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, 
podgrzewana przednia szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

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., I właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy,  
garażowany

29.800 zł

23.800 zł

18.500 zł

21.000 zł

22.500 zł11.800 zł

49.800 zł

16.800 zł

16.800 zł

27.900 zł

10.000 zł

34.500 zł 11.900 zł

23.500 zł

29.800 zł

10.000 złFord Fiesta 1.2-16V - ŚLICZNY Z NIEMIEC, 
2006, 121 000 km, 70 KM benzyna, bordowy-

metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
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

15.500 zł

24.800 zł

20.800 zł

13.500 zł

13.800 zł

16.900 zł

Oferta wybrana z dnia 10.04.2013 r.

Mercedes-Benz CLK 230, kabriolet, 1998, 
180 km, 193 KM benzyna+LPG, 2/3 drzwi, 

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

18.500 zł

Ford Mondeo 2.0TDCI FULL OPCJA 
SUPER STAN, kombi, 2002, 204 000 km, 130 

KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., podgrz. przednia 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

10.500 zł
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Sprint na Wyrazowie
Po zimowej przerwie mi-

łośnicy sportów samochodo-
wych wreszcie mogą wrócić 
na tor. Niebawem będzie do-
skonała okazja do tego, aby 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści za kierownicą. A wszyst-
ko to za sprawą niedzielnego 
(13 kwietnia) sprintu, który 
odbędzie się na torze 
Wyrazów.

– Sprint to jedna z kilku 
ważniejszych imprez organizo-
wanych przez Automobilklub 
Częstochowski – podkreśla 
Romuald Nowakowski, dyrek-
tor zawodów. W najbliższą nie-
dzielę miłośnicy motoryzacji 
kolejny raz będą mogli spraw-
dzić swoje umiejętności za kie-
rowcą. Oczywiście nad wszyst-

pi zapoznanie się z trasą. 
Natomiast tuż po godzinie 12 
zawodnicy wystartują według 
numerów startowych. 

Oczywiście sprint będzie roz-
grywany z podziałem na klasy. 
W związku z faktem, że na nasz 
tor przyjeżdżają zawodnicy z 
różnych miast Polski, tym bar-
dziej namawiam do udziału w 
imprezie. Z pewnością pokaże 
ona nasze duże częstochow-
skie środowisko motoryzacyj-
ne, skupiające różnych pasjo-
natów – wyjaśnia Romuald 
Nowakowski z Automobilklubu 
Czę stochowskiego. Kibice tra-
dycyjnie będą mogli zobaczyć 
najróżniejsze marki aut, a tak-
że różne style jazdy poszczegól-
nych kierowców. 

– Cała impreza zakończy się 
wręczeniem pucharów dla zdo-
bywców miejsc na podium w po-
szczególnych klasach – dodaje 
Romuald Nowakowski. Auto mo
bilklub Częstochowski zadbał 
także o dodatkowe atrakcje dla 
kibiców. Wśród zgromadzonych 
rozlosowane będą darmowe 
przeglądy wakacyjne w wybra-
nych warsztatach samochodo-
wych. Wstęp dla kibiców jest tra-
dycyjnie bezpłatnie. – Zapla
nowaliśmy także dodatkowe nie-
spodzianki. Jakie? Przekonają 
się o tym wszyscy, którzy w 
najbliższą niedzielę pojawią się 
na torze Wyrazów – podsumo-
wuje Romu ald Nowakowski.

kg
zdj. Martin Buza

kim czuwać będą sędziowie. Impreza rozpocznie 
się o godzinie 8.00 i zakończy się o 16.30.  W 
tym czasie kibice będą mogli zapoznać się z or-

ganizacją wyścigu. Od 8 do 11 odbędzie się 
część organizacyjna tzn. odbiory, badania 
wszystkich samochodów. Po godzinie 11 nastą-
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 Alfa Romeo 159 Bezwypadkowy klimatronik 
skóra, kombi, 2010, 173 095 km, 116 KM 
diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat
pierwszy właściciel, bezwypadkowy

29.900 zł

 Ford Fiesta 1.4 TDCi Bezwypad klima serwis
2009, 119 210 km, 70 KM diesel, srebrny-
metallic, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

23.900 zł

 Opel Zafira Bezwypad klimatronik serwis, 
kombi, 2008, 149 346 km, 100 KM diesel, 
szary-metallic, 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

 Alfa Romeo GT JTD Bezwyp Klimatr Serwis 
Bose, sportowy / coupe, 2004, 147 401 km, 
150 KM diesel, złoty-metallic, 2/3 drzwi, 
alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, kier. 
wielof.,serwisowany w ASO, bezwypadkowy

18.900 zł

 Ford Focus Bezwypadkowy klima serwis,
2005, 180 002 km, 110 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

14.900 zł

 Peugeot 307 1.4HDi Bezwypad klima serwis, 
2005, 141 361 km, 68 KM diesel, srebrny-
metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

13.900 zł

 Audi A4 TDi 143PS Bezwypadkowy serwis
kombi, 2010, 192 251 km, 143 KM diesel, 
czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 49.900 zł

 Ford Mondeo TDCi Bezwypad klimatron 
serwis, kombi, 2010, 169 412 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., podgrz. prz. szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

31.900 zł

 Renault Laguna Bezwypadkowy klimatron 
serwis, kombi, 2009, 182 103 km, 130 KM 
diesel, szary-metallic, hak, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kier. wielofu., czu. 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 29.900 zł

 Audi Q7 3.0TDi Bezwypadkowy 157000 km
2006, 157 112 km, 233 KM diesel, automat, 
szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, kier. wielof., cz. parkowania,  
I właściciel, serwisowany w ASO 73.900 zł

 Honda Civic 1.4DSI Bezwyp klimatron 
serwis, 2008, 147 215 km, 83 KM benzyna, 
czarny-metallic, alufelgi, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 26.900 zł

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

 BMW 525 D Bezwypad klimatronik serwis, 
kombi, 2005, 223 385 km, 177 KM diesel, 
czarny-metallic, hak, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, kier. wielof., cz. 
parkowania, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 32.900 zł

 Jaguar X-Type 2.0D Bezwypadk klimatronik 
2004, 165 189 km, 130 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, cz. deszczu, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, bezwypadkowy

17.900 zł

 Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypad 
klimatron serwis, 2006, 155 300 km, 130 KM 
diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

32.900 zł

 Cadillac BLS 1.9D Bezwyp skóra navi 
serwis, 2008, 84 132 km, 150 KM diesel, 
srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 28.400 zł

 Land Rover Freelander II S Bezwypadkowy 
klimatronik, serwis, 2007, 162 201 km, 152 
KM diesel, czarny-metallic, hak, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, kier. wielof.,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

43.900 zł

 Toyota Verso D4D Bezwypad klimatron 
serwis, 2009, 158 000 km, 126 KM diesel, 
srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, I właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 40.900 zł

 Chrysler Grand Voyager 2.5D Bezwypad 
klimatron serwis, 2006, 1 713 451 km, 
grafitowy-metallic, przyc. szyby, ABS, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO 20.900 zł

 Mercedes-Benz E 270 AVANTGARDE 
Bezwypadkowy Serwis Skóra, 2003, 190 155 
km, 177 KM diesel, automat, srebrny-metallic, 
alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, 
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 31.900 zł

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

31.900 zł

 Citroën C2 1.4HDi Bezwypad klima serwis
2006, 164 787 km, 68 KM diesel, szary-metallic
2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

12.900 zł

 Mercedes-Benz S 320 CDI Bezwyp navi 
bixenon serwis, 2003, 230 302 km, 204 KM 
diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, 
szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkowania, regul. wys. podwozia,   
 29.900 zł

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

51.900 zł

 Citroën Xsara Picasso 2.0HDi 
Bezwypadkowy klima, 2003, 160 552 km,  
90 KM diesel, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

9.900 zł

 Opel Astra 1.7CDTi Bezwyp klima serwis, 
2010, 134 300 km, 110 KM diesel, czarny-
metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, 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

37.900 zł

 Volkswagen Touareg 3.0TDi V6 Bezwyp 
klima serwis, 2009, 140 101 km, 240 KM 
diesel, automat, szary-metallic, hak, alufelgi, 
szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, blokada 
dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wieof., cz. 
parkow., regul. wys. podwozia, pierwszy 
właściciel  75.900 zł

 Fiat Bravo 1.9 JTD Bezwypadkowy serwis
2007, 169 301 km, 120 KM diesel, złoty-
metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20.900 zł

 Opel Insignia Bezwypadkowy klimatron navi 
serwis, kombi, 2009, 159 471 km, 110 KM 
diesel, czarny-metallic, przyciemniane szyby, 
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO 41.900 zł

 Volvo S80 D5 Bezwypad klimatron serwis, 
2007, 256 401 km, 163 KM diesel, automat, 
szary-metallic, alufelgi, ABS, alarm, poduszki 
pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, kier. wielof., cz. parkowania, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany 40.900 zł

Oferta wybrana z dnia 10.04.2014 r.
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Raków z szansami  
na punkty w Kluczborku
Częstochowski Raków w 

najbliższą sobotę, 12 kwietnia 
będzie szukał punktów w 
Kluczborku, gdzie zmierzy się z 
MKS-em.

W rundzie jesiennej sezonu 
2013/2014 częstochowianie po-
konali na własnym boisku 3:0 
drużynę sobotniego rywala. 
Rewanż może być jednak znacz-
nie trudniejszy. Zespół z 
Kluczborka bardzo dobrze radzi 
sobie w rundzie wiosennej. Na 
pięć rozegranych spotkań zgro-

madził dziesięć punktów. W 
ostatniej kolejce wygrał na wyjeź-
dzie z UKP Zielona Góra, a Raków 
zremisował u siebie z Polonią 
Bytom. 

Obie drużyny dzieli w tabeli 
tylko jeden punktów. Zarówno 
Raków jak MKS Kluczbork znaj-
dują się w strefie spadkowej. 
Częstochowianie zajmują 9. 
miejsce z dorobkiem 31 punk-
tów. MKS jest jedenasty. 

Początek meczu o godz. 16.
KR

Włókniarz kończy treningi 
punktowane. W niedzielę 

inauguruje sezon w Lesznie
Częstochowski Włókniarz 

przegrał w środę, 9 kwietnia 
we Wrocławiu w treningu 
punktowanym 45:32 z 
Betardem Spartą. Kolejny 
mecz kontrolny drużyna 
Piotra Żyto miała rozegrać w 
czwartek na własnym torze z 
PGE Marmą Rzeszów.  Na prze-
szkodzie stanęły jednak wa-
runki atmosferyczne. 

W środę we Wrocławiu pod 
nieobecność Rune Holty, 
Michaela Jepsena Jensena i 
Grigorija Łaguty najlepiej w czę-
stochowskiej drużynie zaprezen-
tował się Peter Kildemand. 
Duńczyk zdobył osiem punktów. 
Problemy sprzętowe miał 
Grzegorz Walasek, którego moto-
cykle zdefektowały w dwóch jego 
ostatnich biegach. Po siedem 

punktów wywalczyli Mirosław 
Jabłoński i Artur Czaja. Reszta 
spisała się słabo.

Najlepszym zawodnikiem go-
spodarzy okazał się Tomasz 
Jędrzejak, zdobywca 11 puntów. 
O „oczko” mniej zapisał na swoim 
koncie Sebastian Ułamek, który 
startował w Sparcie jako gość. 

Ostatni sprawdzian dla często-
chowskiego zespołu ma odbyć 
się w piątek 11 kwietnia w 
Rzeszowie. Walkę o ligowe punk-
ty rozpocznie w niedzielę, 13 
kwietnia na wyjeździe z Unią 
Leszno. 

Początek tego meczu o godz. 
19. Spotkanie będzie transmito-
wane przez nSport.

KR
Betard Sparta Wrocław - 
KantorOnline Włókniarz 

Częstochowa 45:32

KantorOnline Włókniarz 
Częstochowa

1. Peter Kildemand - 8 (2,2,3,1) 
2. Rafał Szom bierski - 1 (d,0,1,) 
3. Mirosław Ja błoński  
 - 7 (d,2,2,3) 
4. Hubert Łęgowik - 2 (u,1,d,1) 
5. Grzegorz Walasek - 5 (3,2,d,d)
6. Artur Czaja  - 7+1 (2,0,2*,3), 
7. Rafał Malczewski  - 2 (1,0,1)

Betard Sparta Wrocław
9. Sebastian Ułamek (gość)  
 - 10 (3,3,1,3), 
10. Zbigniew Suchecki  
 - 6 (1,1,3,1), 
11. Tomasz Jędrzejak  
 - 11 (3,3,3,2), 
12. Patryk Dolny  
 - 7+3 (2*,1,2*,2*), 
13. Jurica Pavlic - 5 (2,3,d,0), 
14. Mike Trzensiok - 0 (d,d,d), 
15. Patryk Malitowski  
 - 6+1 (3,1*,2)

W  dniu 09.03.2014 Stowarzyszenie Kibiców Częstochowskiego 
Włókniarza z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Olsztyńskiej 

123/127 na podstawie zezwolenia numer SO.5311.8.2014 z dnia 
17.02.2014,  wydanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy 

przeprowadziło zbiórkę publiczną. Celem zbiórki stanowiło dofinansowanie 
rehabilitacji Kamila Cieślara polegającej na leczeniu komórkami 

macierzystymi. W wyniki zbiórki uzyskano kwotę 475 zł 54 gr oraz 5 euro 
i 11 eurocentów. Jedynym kosztem przeprowadzenia zbiórki publicznej 

poniesionym przez organizatora była opłata skarbowa w wysokości 82 zł. 
Stowarzyszenie pragnie podziękować serdecznie wszystkim ofiarodawcom  

i życzy Kamilowi Cieślarowi powrotu do pełnej sprawności.

Skra będzie chciała się 
przełamać

Częstochowska Skra będzie 
mieć w sobotę, 12 kwietnia oka-
zję do przełamania strzeleckiej 
niemocy. Drużyna Jana Wosia 
zmierzy się na wyjeździe ze 
Swornicą Czarnowąsy.

Częstochowianie bezbramko-
wo zremisowali dwa ostatnie 
spotkania, co zaniepokoiło sztab 
szkoleniowy. Nie potrafili zdobyć 
bramki w Radzionkowie i na 
Stolzle Stadion przeciwko rezer-
wom Piasta Gliwice.

W rundzie jesiennej Skra po-
konała Swornicę na własnym 
boisko, ale łatwo nie było. 
Rewanż zapowiada się jeszcze 
trudniej, bo Swornica ma szansę 
na awans do fazy mistrzowskiej. 

Sobotni rywal częstochowskiej 
drużyny zajmuje obecnie szóste 
miejsce, tracąc tylko punkt do 
czwartego Piasta II Gliwice. 

Początek spotkania o godz. 16.

KR

Rusza sezon rugby
W sobotę, 12 kwietnia na sta-

dionie przy ul. Kopalnianej 4 od-
będzie się pierwszy w tym sezo-
nie Turniej Polskiej Ligi Rugby 7 
w Częstochowie. Zawody będą 
połączone festynem inaugurują-
cym sezon rugby. Organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrakcji.

W turnieju wystartuje sześć 
drużyn. Oprócz Rugby Club 
Częstochowa będą to: Obliks 
Bełchatów, K.S. Rugby Wrocław, 
GRC Łódź, Czarni w Bytomiu i 

Husar Bolesławiec. 
Poza sportowymi emocjami na 

wszystkich kibiców czekać będą 
liczne atrakcje. Organizatorzy 
przygotują specjalną strefę do 
grillowania. Będzie specjalny 
plac do gier i zabaw z piłką do 
rugby. Najmłodsi będą mogli po-
bawić się w dmuchanym zamku. 

Początek turnieju o godz. 11. 
Gry finałowe przewidziano na 
godz. 14. Wstęp wolny. 

KR

Gołota od kilku dni  
w Częstochowie

Legendarny pięściarz wagi 
ciężkiej Andrzej Gołota, który bę-
dzie gościem specjalnym gali 
boksu zawodowego Fight Night 
8: The Legend, spotkał się z ucz-
niami częstochowskich szkół 
oraz odwiedzi najmłodszych pa-
cjentów Miejskiego Szpitala 
Zespolonego.

Pięściarz przyleciał do kraju 
wraz z małżonką Mariolą na za-
proszenie grupy NG Promotions 
oraz firmy StanCar Megaszlif, 
aby uczestniczyć w zaplanowa-
nej na 12 kwietnia gali boksu za-
wodowego Fight Night: The 
Legend. – Słyszałem, że z 
Częstochową coś się dzieje, jest 
jakieś zamieszanie.Zobaczymy 
co jest grane. Czy pojawiły się ja-

kieś talenty? – powiedział po 
przylocie Andrzej Gołota.

Z legendą polskiego boksu 
można było  spotkać się w czwar-
tek w hipermarkecie M1, gdzie 
odbył się media trening. Podczas 
tego spotkania kibice  mogli zo-
baczyć w ringu bohaterów, któ-
rzy już w sobotę skonfrontują się 
w różnych stylach walki podczas 
Fight Night 8: The Legend.

W piątek o godz. 18 w pubie 
Stacherczak odbędzie się oficjal-
ne ważenie zawodników.

Gala rozpocznie się o godz. 19 
w Hali Sportowej Częstochowa. 
Bezpośrednią transmisję z im-
prezy przeprowadzi telewizja 
FightBox HD.
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Poznaj wyjątkowe 
produkty wielkanocne

Wielkanoc zbliża się wielkimi kro-
kami. Ci, którzy chcą poczuć jej 
przedsmak w najbliższy weekend po-
winni koniecznie odwiedzić Centrum 
Handlowe Auchan Częstochowa. Już 
dziś (11.04.) rozpoczyna się tam 
świąteczny jarmark.

Na specjalnych stanowiskach goście 
galerii handlowej będą mogli podziwiać 
wyjątkowe wielkanocne dekoracje. Wśród 
nich znajdą się między innymi barwne pi-
sanki czy drewniane figurki. 

Atrakcją jarmarku będzie także spot-
kanie z Kołem Gospodyń Wiejskich. Panie 
nie tylko zaprezentują na stanowisku 
swoje produkty, lecz także wykonają tra-
dycyjne wielkanocne przyśpiewki i pieśni. 
Nie zabraknie także stoisk oferujących 
zdrową żywność. 

– Wielkanoc to wyjątkowy czas dlatego 
chcemy zaprezentować gościom naszej 
galerii handlowej równie wyjątkowe świą-

teczne dekoracje, a także przekazać 
najmłodszym tradycje Wielkiej Nocy. 
Dodatkowo wydarzenie to będzie okazją 
do podziwiania prac lokalnych artystów – 
mówi Aleksandra Rzońca, menedżer 
Centrum Handlowego Auchan Czę sto
chowa. W trakcie trwania kiermaszu od-
będzie się również wiele  konkursów 
i quizów o tematyce wielkanocnej, w któ-
rych będzie można wygrać ciekawe upo-
minki. Atrakcje będą czekać także na 
najmłodszych.

Wielkanocny jarmark odbędzie się 
w Centrum Handlowym Auchan Czę sto
chowa przy ulicy Krakowskiej 10 
w Poczesnej. Targi będzie można odwie-
dzić od piątku 11 kwietnia do niedzieli 13 
kwietnia w godzinach od 10.00 do 20.00.

Organizatorami Jarmarku Wielka
nocnego są: gazeta „Życie Częstochowy 
i Powiatu” oraz  Centrum Handlowym 
Auchan Częstochowa.
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