
..i ty możesz 
zostać 

komandosem!
Chcesz zostać komando-

sem mimo że nie jesteś żoł-
nierzem? Nic prostrzego! 
Jednostka Wojskowa Koman-
dosów stacjonująca w Lubliń-
cu uruchamia ośrodek szkole-
niowy otwarty dla...cywilów.

Do tej pory jednym z warun-
ków, aby zostać komandosem 
było uregulowanie stosunku do 
służby wojskowej. Z tego też po-
wodu do rekrutacji zgłaszali się 
przede wszystkim żołnierze lub 
przedstawiciele służb munduro-
wych. Niebawem to się jednak 
zmieni.  Lubliniecka Jednostka 
Wojskowa Komandosów urucha-
mia Ośrodek Szkoleniowy Wojsk 
Specjalnych. To właśnie w nim 
organizowany będzie kurs „Com-
mando”, podczas którego będą 
szkoleni cywile. 

Kandydaci na komandosów – 
oczywiście po przebrnięciu przez 
między innymi testy sprawnoś-
ciowe i psychologiczne - będą 
strzelać z broni używanej przez 
komandosów, ćwiczyć taktykę i 
biegać po poligonach. Kuransi 
przejdą też szkolenie ogólnowoj-
skowe oraz poznają podstawy 
działań taktycznych w opera-
cjach specjalnych. Całość potrwa 
około pół roku.

Pierwszy kurs dla cywilów w 
Jednostce Wojskowej Komando-
sów w Lublińcu ma rozpocząć się 
jesienią 2015 roku. Weźmie w 
nim udział nie więcej niż 30 kan-
dydatów. Nabór nie został jeszcze 
ogłoszony. kg

PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 KWIETNIA 2015 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 42 (399)
Nr ISSN 22 99 4440

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Podaruj 

1% 
podatku na jedyne 

w Częstochowie  
Hospicjum dziecięce 

przy ul. Krakowskiej 45a
KRS 0000056401

www.hospicjum-czestochowa.pl

Zrobił awanturę, zostawił 
”
tajemniczy” 

prezent, bo chciał dostać się do prezydenta
Specjalna ekipa prokuratorów 

zajmie się kościołem

Buduj bez zezwolenia!

Specjalnie przeszkolona grupa 
prokuratorów zajmie się śledz-
twem w sprawie zniszczenia koś-
cioła na Cmentarzu Kule. Sprawa 
trafiła do Prokuratury Rejonowej 
Północ.

Przypomnijmy, pod koniec lutego 
zniszczona została elewa-
cja kościoła rektorskiego 
pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego w Tajemnicy 
Emaus, położonego na 
częstochowskim cmenta-
rzu Kule. 

Wandale na murach oraz 
drzwiach świątyni namalo-

wali czarnym sprayem różnego rodza-
ju symbole, napisy i znaki.

Mundurowych o zaistniałej sytuacji 
powiadomił administrator cmenta-
rza. P olicjanci przeprowadzili oględzi-
ny miejsca zdarzenia. Natomiast w li-
stopadzie 2012 roku nieznani spraw-
cy podpalili drzwi świątyni.

Na razie nie udało się ustalić spraw-
ców ani jednego, ani drugiego czynu. 
Poszukiwania jednak nadal trwają.

Śledztwo poprowadzą prokuratorzy, 
którzy przeszli odpowiednie przeszkole-
nia i specjalizują się w zwalczaniu prze-
stępstw propagujących nawoływanie do 
nienawiści na tle rasowym, narodowoś-
ciowym czy religijnym. mag

Uproszczenie i skrócenie 
procedur w większości inwe-
stycji budowlanych to najważ-
niejsze korzyści płynące z pod-
pisanej przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego nowe-
lizacji prawa budowlanego.  Ma 
ona przede wszystkim  uspraw-
nić proces budowlany - 
w szczególności przez zniesie-
nie obowiązku uzyskania decy-
zji o pozwoleniu na budowę 
w stosunku do niektórych 
obiektów budowlanych.

Na nowelizację prawa budow-
lanego inwestorzy czekali już od 
dłuższego czasu. Wreszcie do-
czekali się. W obowiązujących 
dotychczas przepisach wprowa-
dzono szereg zmian, które po-
zwolą na zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych inwestorów 
budowlanych oraz doprowadzą 
do przyspieszenia procesu uzy-
skiwania zgody budowlanej (za-
równo w formie pozwolenia na 
budowę jak i w formie milczącej 
zgody). Nowelizacja usprawnia 
proces budowlany, w szczegól-
ności przez zniesienie obowiązku 
uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę w stosunku do nie-
których obiektów budowlanych. 

Obowiązkowe elementy pro-
jektu budowlanego będą ogra-
niczone – nie trzeba będzie do-
łączać oświadczeń o zapewnie-
niu dostaw energii, wody, cie-
pła, gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia 
obiektu do sieci wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, ciep-
lnych, gazowych, elektroener-
getycznych, telekomunikacyj-
nych, jak również oświadczenia 
zarządcy drogi o możliwości po-
łączenia działki, na której bę-
dzie obiekt, z drogą publiczną. 
W ustawie przewidziano także 
inne ułatwienia, które przyczy-
nią się do usprawnienia proce-
su inwestycyjnego.

Najważniejsze zmiany:
l zniesienie wymogu uzyskiwa-

nia pozwolenia na budowę 
i przebudowę typowego domu 
jednorodzinnego, którego ob-
szar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub dział-
kach, na których został zapro-
jektowany,

l zniesienie wymogu uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę nie-
których obiektów budowlanych 
(np. wolno stojące parterowe 
budynki gospodarcze, w tym 
garaże, altany oraz przydomo-
we ganki i oranżerie (ogrody zi-
mowe) o powierzchni zabudo-
wy do 35 m2, przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m2 powierzchni 
działki, wolno stojące partero-
we budynki rekreacji indywi-
dualnej rozumiane jako bu-
dynki przeznaczone do okreso-
wego wypoczynku o powierzch-
ni zabudowy do 35 m2, przy 
czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać 
jednego na każde 500 m2 po-
wierzchni działki, wolno stojące 
parterowe budynki stacji trans-
formatorowych i kontenero-
wych stacji transformatoro-
wych o powierzchni zabudowy 
do 35 m2),

l wprowadzenie możliwości roz-
poczęcia wszystkich robót bu-
dowlanych, na podstawie decy-
zji w miejsce decyzji ostatecznej,

l uproszczenie formalności do-
tyczących projektu budowla-
nego (ograniczenie obowiąz-
kowych elementów projektu 
budowlanego przez likwidację 
obowiązku dołączania do nie-
go oświadczeń o zapewnieniu 
dostaw energii, wody, ciepła, 
gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia 
obiektu do sieci wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, ciep-
lnych, gazowych, elektroener-
getycznych, telekomunikacyj-
nych, jak również oświadcze-
nia zarządcy drogi o możliwo-
ści połączenia działki, na któ-
rej będzie obiekt, z drogą pub-
liczną,

Ciąg dalszy na str. 9

Nawet 3 lata więzienia grożą mężczyź-
nie, który zakłócił pracę częstochowskie-
go magistratu i zostawił „tajemniczy” 
prezent. Było podejrzenie, że w paczce 
może być...bomba.

W środę (8.04.) w godzinach porannych do 
sekretariatu w urzędzie miasta w Częstocho-
wie wtargnął mężczyzna. Wokół głowy miał 
owiniętą chustę. Mężczyzna chciał koniecznie 
rozmawiać z prezydentem. Spotkał się z od-
mową... Zdenerwowany całą sytuacją, poin-
formował o pozostawieniu koszyka na piętrze 
urzędu, w którym pozostawił „prezent” dla 
prezydenta. Twierdził, że jeśli ktoś go dotnie, 
stanie mu się krzywda. Dodał, że przesyłka 
jest cały czas monitorowana. Chwilę później 
mężczyzna wyszedł z urzędu i udał się w kie-

runku centrum. - W sprawie nie było słowa o 
podłożeniu ładunku wybuchowego, niemniej 
jednak okoliczności i charakter zdarzenia 
spowodowały, że sytuacje tę potraktowano w 
sposób szczególny. Skierowany na miejsce 
zespół pirotechniczny dokonał szczegółowych 
sprawdzeń całego budynku. Na ten czas, de-
cyzją prezydenta z budynku urzędu, zostało 
ewakuowanych ok. 300 osób – tłumaczy 
podinspektor Joanna Lazar. Czynności za-
kończone o godzinie 10.40 potwierdziły brak 
zagrożenia. Po kilku minutach w ręce mun-
durowych wpadł sprawca całego zajścia. 
46-letni częstochowianin został zatrzymany. 
Przedstawiono mu zarzut wywierania wpły-
wu na czynności urzędowe. 46-latek przyznał 
się do winy. O dalszym jego losie zadecyduje 
prokurator i ewentualnie sąd. kg
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Wojciech Malajkat i Sambor 
Czarnota w częstochowskim 

teatrze

Czytanie na Bieganie

Koncert 
”
Gwiezdne 

Wojny” przełożony!

VIII LOS zaprezentowało swoje atuty
– Nasza szkoła jest kame-

ralna, przyjazna, nowoczesna 
i bezpieczna. Każdy uczeń 
znajdzie tu bardzo dobre wa-
runki do nauki i  rozwoju swo-
ich zainteresowań – tak 
o swojej placówce mówi Ilona 
Walczak-Dądela, dyrektor VIII 
Liceum Ogólnokształcącego 
Samorządowego w Częstocho-
wie. Szkoła niedawno otwo-
rzyła swoje drzwi dla gimna-
zjalistów. Na licznie przyby-
łych gości czekało mnóstwo 
niespodzianek.

Gimnazjaliści mogli odwie-
dzać szkołę przez dwa dni. - 
Mam nadzieję, że podczas tych 
dni otwartych pokazaliśmy bar-
dzo dużo ciekawych rzeczy – mó-
wi Ilona Walczak-Dądela. – 
W pierwszym dniu zapropono-
waliśmy warsztaty graffiti dla 

gimnazjalistów. Poprowadził je 
nasz absolwent Michał Błach. 
Jego dziełem jest między innymi 
Świtezianka na jednym z bloków 
w dzielnicy Trzech Wieszczy. Ten 
uznany częstochowski artysta 
wraz z naszymi gośćmi tym ra-
zem malował ściany naszej szko-
ły. Efekt jest taki, że na naszym 
patio powstał cudowny mural. 
Mamy nadzieję, że będzie on 
atrakcją dla naszych obecnych 
i przyszłych uczniów – podkreśla 
Ilona Walczak-Dądela. Podczas 
drugiego dnia goście mogli zoba-
czyć każdy zakątek szkoły, wziąć 
udział w ciekawych zajęciach 
i zapoznać się z ofertą kształce-
nia. W nadchodzącym nowym 
roku szkolnym w VIII LO Samo-
rządowym proponuje następują-
ce kierunki kształcenia:
l klasa pod patronatem Akade-

mii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie (liczba miejsc: 30)
Grupa I – 15 osób -  przedmio-
ty realizowane w zakresie roz-
szerzonym: j. polski, wiedza 
o społeczeństwie,  historia; 
przedmioty uzupełniające: 
edukacja medialna, edukacja 
filmowa.
Grupa II – 15 osób -  przed-
mioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: język angielski, 

wiedza o społeczeństwie; 
przedmioty uzupełniające: 
edukacja informatyczna, edu-
kacja medialna.

l klasa sportowa z dyscypliną 
wiodącą: piłka siatkowa dziew-
cząt i chłopców   (liczba miejsc: 
22) - przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym: bio-
logia, język angielski; przed-
mioty uzupełniające: pierwsza 
pomoc, chemia praktyczna, fi-
zyka sportu.
Dzień Otwarty był również 

okazją do doskonałej zabawy. - 
Przygotowaliśmy szereg atrakcji. 

Na uwagę z pewnością zasługi-
wał pokaz Capoeira oraz koncert 
zespołu AmperA. 

Z pewnością przedsięwzięcie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc naszych absolwentów, 
którzy chętnie do naszej szkoły 
wracają. W zespole AmperA śpie-
wa bowiem Kuba Bociąga,  
a pokaz Capoeiry wraz ze swoimi 
kolegami z Klubu Sportowego 
przygotował Adam Rak.  
A dlaczego spośród wielu często-
chowskich szkół warto wybrać 
właśnie Liceum Samorządowe? 
– Na ten temat mogłabym mówić 

naprawdę długo. Mamy niepo-
wtarzalny klimat. Naszą zaletą 
bez wątpienia jest bezpieczeń-
stwo i przede wszystkim kame-
ralność. Znamy wszystkich ucz-
niów i do każdego z nich podcho-
dzimy indywidualnie, odpowied-
nio dobierając metody pracy, co 
skutkuje doskonałym poziomem 
kształcenia. Warto podkreślić, że 
dzięki funkcjonującej od kilku 
lat klasie sportowej możemy po-
chwalić się bardzo wieloma suk-
cesami w tej dziedzinie. Prowa-
dzimy z uczniami efektywne 
szkolenie siatkarskie, wspiera-
my aktywność we wszystkich 
dyscyplinach sportu, propaguje-
my zdrowy styl życia. Nasi wy-
chowankowie otoczeni są troską, 
uwagą i  wszechstronną  opieką 
pedagogiczno – psychologiczną. 
Najlepszą recenzją działań szko-
ły są opinie zadowolonych ucz-
niów i ich rodziców, jak również 
ciepłe wspomnienia absolwen-
tów. Najważniejsze, że uczniowie 
mogą u nas w przyjaznej atmo-
sferze uczyć się i rozwijać swoje 
pasje... Tych zalet jest naprawdę 
wiele i nie sposób wszystkich 
wyliczyć – podsumowuje 
z uśmiechem na ustach Ilona 
Walczak-Dądela.                                                                              

kg, zdj. kg

„Trener życia” w reżyserii 
Wojciecha Malajkata to naj-
nowsza propozycja Teatru im. 
Adama Mickiewicza. Na de-
skach poza aktorami z często-
chowskiego zespołu zobaczy-
my również Sambora Czarno-
tę. Premiera spektaklu odbę-
dzie się w najbliższą sobotę 
(11.04.) o godzinie 19.00.

„Trener życia”  autorstwa Ni-
cka Reeda to opowieść o dwojgu 
ludziach, z których ona nie od-
najduje się w gąszczu życia, a on 
uświadamia sobie, że droga, któ-
rą dotychczas przemierzał, wie-
dzie na manowce... Dlaczego 
częstochowski teatr zdecydował 
się sięgnąć po ten tytuł? - Po-
wiem szczerze...mamy pecha z 
Piotrem Machalicą, bo interesu-
jemy się tytułami, które jeszcze 
nie miały swojej prapremiery, ale 
tak zwlekamy z decyzjami reali-
zacyjnymi, że one już zdążą pra-
premierę mieć – zdradza Robert 
Dorosławski, dyrektor często-
chowskiego teatru. - Tak było 
między innymi z „Metodą”, którą 
zrobił Tomek Dudkiewicz z Tea-
trze Komedia i tak samo było z 
„Trenerem życia”, którego czyta-
liśmy  świeżo po przekładzie. 
Przymierzaliśmy się do tej reali-
zacji przed czterema laty, ale wy-
przedził nas Teatr Syrena, gdzie 
spektakl wyreżyserował właśnie 
Wojciech Malajkat – dodaje. 
Częstochowski teatr od jakiegoś 
czasu stara się odchodzić od ty-
powej farsy. - Te rzeczy, które są 
śmieszne na naszej scenie, są 
bardziej o czymś. Wzbudzają  
śmiech, ale w tej drugiej war-
stwie mają konkretny przekaz, 
podtekst. Podobnie było też z wy-
borem tego materiału. Jest to ro-
dzaj komedio-dramatu – wyjaś-
nia Robert Dorosławski.

Reżyserem spektaklu jest Woj-
ciech Malajkat, który w warszaw-
skiej realizacji grał również głów-
ną rolę. - W Częstochowie praco-
wało mi się naprawdę dobrze. 
Spotkałem się tutaj z profesjona-
listami – nie tylko ze strony akto-
rów, ale również całego zaplecza 
obsługującego przedstawienie. 
Bardzo mnie to cieszy, chociaż 
właściwie nie spodziewałem się 
niczego innego – podkreśla ze 
śmiechem reżyser. Na deskach 
przed publicznością wystąpią 
Sylwia Karczmarczyk, Iwona 
Chołuj, Maciej Półtorak oraz goś-
cinnie Sambor Czarnota. - Do 
Częstochowy przyjechałem za-
nim zdecydowałem się na kon-
kretną obsadę tej sztuki.  Miałem 
przyjemność obejrzeć przedsta-
wienie „Hamlet”. Wtedy też zoba-
czyłem część zespołu. Później 
długo rozmawiałem z z Piotrem 
Machalicą, dyrektorem arty-
stycznym częstochowskiego tea-
tru. Wspólnie z nim wybraliśmy 
aktorów, którzy zagrają w „Tre-
nerze życia”. Chciałem, żeby do 
obsady dołączył  Sambor Czar-
nota pracujący w łódzkim Tea-
trze im. S. Jaracza – tłumaczy 
Wojciech Malajkat. Popularny 
aktor telewizyjny długo nie za-

stanawiał się nad tą propozycją. 
- Do częstochowskiego teatru 
mam ogromny sentyment. Do 
tego tekst autorstwa Nicka Ree-
da jest naprawdę doskonały – 
twierdzi Sambor Czarnota. - 
Uważam, że temat tej sztuki jest 
ponadczasowy i aktualny w każ-
dym miejscu na świecie. Jest to 
historia nie korporacji, ale o 
konkretnych relacjach. Znaj-
dziemy w niej wyścig szczurów, 
w którym młodzi ludzie muszą 
się odnaleźć, muszą znaleźć 
swoje miejsce... Wisi nad nimi 
presja, chcą coś osiągnąć… Sztu-
ka mówi też o tym, jak my potra-
fimy zachować siebie – swój krę-
gosłup moralny, to, co w nas 
drzemie, to, co dostajemy w mło-
dości od swoich rodziców i auto-
rytetów. Nic tylko przyjść i obej-
rzeć – zachęca Sambor Czarnota.

Premiera spektaklu „Trener 
życia” odbędzie się w sobotę (11 
kwietnia) o godzinie 19.00. Nie-
stety bilety już się wyprzedały. 
Wciąż jednak możemy kupić 
wejściówki na inne terminy. 
Spektakl będzie grany też: 12, 
13, 15 i 16 kwietnia.

INFORMACJE I ZAMÓWIE-
NIA: 34 372 33 27 (47, 57)
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Fundacja studencka „Mło-
dzi Młodym” zaprasza na nie-
typową akcję „Czytanie na 
Bieganie”. - Zaplanowaliśmy, 
że w tym roku będziemy się 
spotykać co sobotę i niedzielę 
– o ile pozwoli na to pogoda – 
w centrum naszego miasta, 
aby wspólnie poczytać i wy-
mienić się książkami – pod-
kreślają organizatorzy.

Nazwę akcji „Czytanie na 
Bieganie” wymyślił  Aleksander 
Wierny, naczelnik wydziału 
kultury, promocji i sportu czę-
stochowskiego urzędu miasta. 
- Praktycznie  wygląda to tak, 
że na niewykorzystanej część 
placu Biegańskiego od godz. 
10  zbierają się mieszkańcy 
miasta, którzy czytają oraz wy-
mieniają się książkami – opo-
wiadają organizatorzy. Pierw-
sze „Czytanie na Bieganie” 
miało miejsce  27 i 28 września 
ubiegłego roku, kolejne nato-
miast 28 i 29 marca. - Każdy  
mógł przyjść i przekonać się, że 
książka nie musi być towarem 
luksusowym.  Zebrano  na pla-

cu ok. 10 tys. książek, z któ-
rych wiele znalazło nowych czy-
telników.  Jest to spontaniczna 
inicjatywa  - mówi Paweł Le-
chowski, członek rady progra-
mowej FSMM. - Prosimy miesz-
kańców miasta o opróżnianie 
strychów,  przynoszenie ksią-
żek, które tym sposobem mogą 
trafić w ręce kolejnych czytelni-
ków, a nie na makulaturę. 
Książki można wziąć do ręki, 
poczytać, wymienić się albo na-
być w cenie makulatury – pod-
sumowuje.

kg

Mamy smutną wiadomość 
dla fanów muzyki Johna Wil-
liamsa. Niestety, zaplanowa-
ny na niedzielę (12.04.) kon-
cert Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Częstochow-
skiej oraz chóru Collegium 
Cantorum, podczas którego 
mieliśmy usłyszeć muzykę... 
z „Gwiezdnych wojen”, zo-
stał przełożony.

– Z przyczyn niezależnych 
od nas jesteśmy zmuszeni do 
zmiany terminu koncertu na 
12 września – poinformował 
organizator wydarzenia. – Ter-
min przesunięty jest tak dale-

ko ze względu na terminy 
wszystkich biorących udział w 
przedsięwzięciu. Był to najbliż-
szy możliwy termin – dodał. 

Kupione bilety zachowują 
ważność. Jednak ci, którzy 
chcą je zwrócić, mogą to zro-
bić. Zwrotu można dokonać w 
niedzielę (12 kwietnia dniu za-
planowanego koncertu) w Hali 
Sportowej Częstochowa. – 
Wszystkich bardzo przepra-
szamy i liczymy na to, że mimo 
to pojawicie się na koncercie 
we wrześniu - podsumował or-
ganizator.

kg

Terminy spotkań akcji 
„Czytanie na Bieganie”, 

czyli kiermasz przeczytanej 
książki, przesłuchanej płyty 

i obejrzanego filmu:
kwiecień: 11-12, 19, 25-26
maj: 2-3, 9-10, 17, 23-24,  

30-31
czerwiec: 6-7, 21, 27-28
lipiec: 4-5, 11-12, 19, 25-26
sierpień: 1-2, 8-9, 16, 22-23, 

29-30
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Napadł na stację benzynową

Umowa na budowę basenu 
podpisana

Policjanci ustalają 
okoliczności pożaru 
kamienicy przy ulicy 
Barbary w Często-
chowie. W tej spra-
wie zatrzymali już  
37-latka. Mężczyzna 
usłyszał zarzut nie-
umyślnego sprowa-
dzenia katastrofy po-
żaru.

Do zdarzenia doszło 
w niedzielę wielkanoc-
ną (5 kwietnia) tuż po 
godzinie 21.00. Jak in-
formował oficer dyżur-
ny straży pożarnej, 
ogień objął całe podda-
sze niezamieszkałego 
budynku. Na miejscu 
natychmiast pojawiła 
się straż pożarna. Ze 
względu na problemy z 
zasilaniem pojazdów w 
wodę (niskie ciśnienie 
w hydrantach) do zda-
rzenia sukcesywnie 
dysponowano kolejne 
zastępy gaśnicze.

Wewnątrz budynku 
znaleziono mężczyznę. 
Został on ewakuowa-
ny. Bez większych 
obrażeń trafił do szpi-
tala na obserwację. 
Istniało ryzyko, że 
ogień przeniesie się na 
sąsiednią kamienicę - 
jej dach został częścio-
wo nadpalony. Z tego 
też powodu mieszkań-
cy pobliskiej kamieni-

cy zostali ewakuowani. 
Osoby zostały skiero-
wane do podstawione-
go autobusu, w któ-
rym bezpiecznie mogły 
przeczekać akcję gaś-
niczą.

Jak się okazało, 
sprawcą całego zdarze-
nia prawdopodobnie 
był 37-latek przebywa-
jący w pustostanie. - 
W toku prowadzonego 
pod nadzorem proku-
ratury śledztwa usta-
lono, że mężczyzna 
próbował nocować w 
tym miejscu – mówi 
podinspektor Joanna 
Lazar, oficer prasowy 
częstochowskich mun-
durowych. - Ze wstęp-
nych badań jak i oko-
liczności zdarzenia wy-
nika, że do pożaru do-
szło na skutek  zapró-
szenia ognia przez za-
trzymanego. Proceso-
we czynności mające 
na celu wyjaśnienie 
przyczyny pożaru po-
zwoliły zatrzymanemu 
mężczyźnie, doprowa-
dzonemu do Prokura-
tury Rejonowej Często-
chowa Północ, przed-
stawić zarzut nie-
umyślnego sprowadze-
nia katastrofy pożaru, 
za co grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 
3 - podsumowuje.

kg

       

Odpowie za 
wywołanie pożaruPolicjanci z Lublińca zatrzyma-

li sprawcę napadu na stację ben-
zynową w Kochanowicach, do 
którego doszło we wrześniu 2013 
roku. Napastnik sterroryzował 
pracownika stacji i ukradł paliwo, 
pieniądze, alkohol oraz słodycze. 
Przez kilkanaście miesięcy ukry-
wał się przed wymiarem spra-
wiedliwości. Od listopada ubiegłe-
go roku był poszukiwany listem 
gończym. Ostatecznie wpadł 
w Bytomiu.

15 września 2013 roku, kilkana-
ście minut przed 14.00, na stację 
benzynową w Kochanowicach wje-
chała alfa romeo. Kierujący, po za-
tankowaniu pojazdu, nałożył na 

twarz kominiarkę, a następnie 
wszedł do wnętrza budynku. Przed-
miotem przypominającym broń 
sterroryzował pracownika stacji, żą-
dając wydania pieniędzy. Napastnik 
ukradł gotówkę, wódkę oraz słody-
cze. W chwili, gdy zamierzał opuścić 
teren stacji, pracownik podjął próbę 
jego obezwładnienia. Napastnik 
zdołał jednak odeprzeć atak. Ude-
rzył go w głowę i uciekł w kierunku 
Lublińca.

Sprawcę napadu, którym okazał 
się 49-letni mieszkaniec Pawonko-
wa, policjanci z Wydziału Kryminal-
nego lublinieckiej komendy zatrzy-
mali w grudniu 2013 roku. Decyzją 
prokuratora wobec podejrzanego za-
stosowano wówczas dozór policyjny. 

- Pomimo takiego obowiązku, w cią-
gu kolejnych miesięcy mężczyzna 
nie stawiał się na wezwania sądu 
i prokuratury oraz nie zgłaszał się do 
jednostki policji – mówi st. asp. Iwo-
na Ochman, oficer prasowy lublinie-
ckich stróżow prawa. - W paździer-
niku zastosowany środek zamienio-
no na tymczasowy areszt, a w listo-
padzie 2014 roku Sąd Okręgowy 
w Częstochowie wydał za 49-latkiem 
list gończy. Bandyta przez kilkana-
ście miesięcy ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwości - dodaje. 
Kilka dni temu przestępcę namierzy-
li lublinieccy kryminalni. Został za-
trzymany  w Bytomiu. Mężczyzna 
trafił już do zakładu karnego.

kg

Częstochowska firma „PRZE-
MYSŁÓWKA” S.A. zajmie się 
kompleksową przebudową basenu 
przy IV Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Henryka Sienkiewicza. 
Inwestycja pochłonie ponad 12 
mln.

Z uwagi na stan techniczny, 
obiekt musi zostać wyburzony i 
zbudowany od podstaw, dlatego in-
westycja podzielona będzie na dwa 
etapy.

W tym roku nastąpi rozbiórka ist-
niejącego budynku pływalni wraz z 
zapleczem i przygotowanie nowej 
konstrukcji obiektu w stanie suro-
wym. 

Harmonogram prac ma uwzględ-

niać mniejsze ich nasilenie w czasie 
majowych matur.

– Druga część zadania obejmie 
budowę nowej krytej pływalni. Przy 
szkole powstanie parterowy, częś-
ciowo podpiwniczony budynek po-
wiązany z układem komunikacyj-
nym szkoły i sali gimnastycznej. Na 
parterze powstaną: hol wejściowy, 
recepcje i kasy, sanitariaty, szatnie, 
bufet z zapleczem, przebieralnie 
damska i męska, sanitariaty i natry-
ski dla użytkowników basenu, biuro 
obsługi, pomieszczenie ratowników 
z aneksem pierwszej pomocy oraz 
pomieszczenia techniczne – infor-
muje biuro prasowe magistratu.

W nowej pływalni powstaną dwa 
baseny: pływacki o wymiarach: 

25x12,5m i głębokości 2 m oraz 
dwutorowy basen służący do nauki 
pływania o wymiarach 12,5x4m z 2 
dyszami masażu karku oraz 4 pod-
wodnymi dyszami masażu pleców. 
Inwestycja ma skończyć się pod ko-
niec grudnia 2016 roku. Pochłonie 
ponad 12 mln zł.

Wymiary gabarytowe obiektu:
l powierzchnia zabudowy  

 - 1 535 m2

l powierzchnia całkowita  
 - 2 820 m2

l powierzchnia użytkowa netto  
 - 2 040,50 m2

l kubatura brutto  
 - 14 0988,60 m3

kg
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Moda to nasza pasja
Pokaz mody „Caramella mo-

da” oraz „Laroka” kolekcja 
wiosna-lato 2015 mieli okazję zo-
baczyć wszyscy, którzy 28 marca 
pojawili się w klubie Retro.

– Gościem specjalnym naszego 
wieczoru była Natalia Siwiec. Fry-
zury  naszych modelek przygoto-
wało Atelier Spinka, a  makija-
żem zajęła się  Joanna Będuch.

O urodę modelek zadbał nato-
miast gabinet medycyny Este-
tycznej oraz dermatologii Aderm 
serwis dr Agaty Kusiby – Stra-
żyńskiej  - wylicza Dagmara Ja-

rosik wlsćicielka Vision models.
Goście klubu Retro zobaczyli 
najnowsze trendy, które będą 
królować wiosną i latem tego ro-
ku. Poza tym zaprezentowane 
zostały zegarki z salonu Rybiccy 
oraz okulary z salonu Optimax 
Fenig. - Kolekcje zarówno firmy 
Laroka i Caramella moda były 
bardzo wyjątkowe.Królowały od-
cienie sycylisckiego wina oraz 

kwiatu kwitnącej wiśni, kolory 
limonki oraz oczywiście czerń, 
która nigdy nie wyjdzie z mody – 
podkreśla Dagmara Jarosik. - 
Moda modą jednak warto, aby 
każda z nas miała swój własny 
styl.Trzymajmy się tego, co kie-
dyś powiedziała Coco Chanel 
„Moda się zmienia natomiast 
styl pozostaje” – podsumowuje 
Dagmara Jarosik. ts
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla oprocentowania 4,9% (przykład reprezentatywny wyliczony na dzień 13.01.2015 r.) wynosi 20,40% dla parametrów: cał-
kowita kwota kredytu: 9 365,14 zł, 36 miesięcznych rat, kredytowana prowizja 1 717,87 zł, miesięczna opłata operacyjna za obsługę kredytu 10 zł. Bank uzależnia decyzję 
o udzieleniu kredytu od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.meritumbank.pl oraz 
w placówkach Banku. Meritum Bank ICB S.A. stosuje zasady określone w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń powiąza-
nych z produktami bankowymi. Treść Rekomendacji dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich: www.zbp.pl. Dane aktualne na dzień: 13 stycznia 2015 r. Niniejsza 
informacja nie stanowi oferty  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Placówki Partnerskie Meritum Banku
Częstochowa, ul. Krakowska 32, tel. 730 811 113
Godziny otwarcia: pn–pt: 9.00 – 17.00
Częstochowa, ul. Kościuszki 16/3A, tel. 796 090 206
Godziny otwarcia: pn–pt: 9.00 – 17.00

SAME KONKRETY



Zbyt szybkie i agresywne odchudzanie może 
wyrządzić wiele szkód w naszym organizmie. Nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to przede 
wszystkim dietom cud „zawdzięczamy” złe samo-
poczucie, odwodnienie, zmęczenie...

Ze zdrowiem nie warto eksperymentować - sku-
teczna dieta to nie cud! - Twoja motywacja + nasza 
wiedza i doświadczenie! Razem osiągniemy cel! - 
tym hasłem szczyci się firma Lekki Kęs. Catering 
dietetyczny to fachowa pomoc i indywidualne 
podejście do klienta.  Wywiad żywieniowy, który 
przeprowadza dietetyk pozwala na ustalenie od-
powiedniej diety dostosowanej do potrzeb i gu-
stów kulinarnych klienta, uwzględniając alergie 
pokarmowe, a także ukierunkowanej na cel, któ-
ry chcemy osiągnąć. Catering Dietetyczny Lekki 
Kęs zdobywa coraz więcej fanów i zadowolonych 
klientów, którym udało się zrzucić zbędne kilogra-
my. Nic dziwnego... Posiłki przygotowywane przez 
Lekki Kęs są bogate w błonnik, witaminy i minera-
ły, skomponowane specjalnie z myślą o osobach, 
które cenią sobie zdrowy styl życia. W szczególno-
ści korzystają z niego osoby, które nie mają czasu 
na liczenie kalorii, wyszukiwanie przepisów, zaku-
py i przygotowywanie posiłków.  Lekki Kęs to nie 

tylko odchudzanie, ale także sposób odżywania 
i propozycja dla osób dbających o zdrowie i urodę.

A kto za tym wszystkim stoi? Sztab fachowców  
- dietetyków i wspaniałych kucharzy, którzy dbają  
o  jakość i smak potraw.

Jak to działa?
Pierwszy etap to bezpłatna konsultacja diete-

tyczna -dobór kaloryczności diety i jadłospisu na 
podstawie analizy danych.

Posiłki dostarczane są na podstawie złożonego 
zamówienia. Kurier o stałej porze dostarcza zestaw 
pięciu gotowych posiłków na cały dzień. Posiłki do-
wożone są codziennie. Godzina i miejsce dostawy 
zostaną wcześniej uzgodnione.

Któż z nas nie chciałby zrzucić zbędnych kilogramów na wiosnę? Zwłaszcza teraz po wielkanocnej 
uczcie... Ci, którzy liczą na diety cud niestety mogą się rozczarować. W walce ze zbędnymi kilogramami 
pomoże nam jedynie zmiana sposobu odżywiania.

Schudnij na wiosnę z dietą Lekki Kęs

Osobisty Catering Dietetyczny
zadzwoń teraz 34 307 07 67

www.lekkikes.pl

Finał ogólnopolskiej olimpiady  
w częstochowskim 

”
Prusie”

Wiedzę należy kochać. Jest 
to najpotężniejsza zwycięska 
siła, którą człowiek włada – 
słowami Feliksa Chwaliboga 
31. marca 2015 roku rozpo-
częła się gala otwarcia XXXVI-
II. edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy Elektrycznej i 
Elektronicznej pod honoro-

wym patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka oraz me-
rytorycznym patronatem  
Akademii Górniczo – Hutni-
czej w Krakowie.

Początki Olimpiady sięga-
ją 1973 roku, kiedy to odbyła się 

jej pierwsza edycja, jako wspólna 
inicjatywa krakowskich uczelni i 
średnich szkół technicznych. 
Opiekę merytoryczną nad kon-
kursem sprawowały  wówczas 
krakowskie uczelnie.

W pierwszych latach uczestni-
cy Olimpiady rywalizowali w jed-
nej - elektrycznej - grupie tema-

tycznej. W kolejnych edycjach 
dołączyła do niej sekcja elektro-
niczna, co spowodowało wzrost 
liczby szkół uczestniczących w 
zawodach, z równoczesnym tery-
torialnym rozszerzeniem zasięgu 
konkursu na inne województwa. 
W 2009 roku Komitet Główny 
Olimpiady zdecydował się na 
zwiększenie liczby grup o teleko-
munikację, automatykę i me-
chatronikę.

Obecnie, w trakcie XXXVIII 
edycji, młodzież  rywalizowała w 
sześciu kategoriach: elektronicz-
nej, elektroniki medycznej, infor-
matycznej, teleinformatycznej, 
elektrycznej i mechatronicznej.

Komitet Główny Olimpiady 
tworzą pracownicy naukowi Wy-
działu Elektrotechniki, Elektro-
niki, Automatyki, Informatyki i 
Inżynierii Biomedycznej na Aka-
demii Górniczo- Hutniczej w 
Krakowie. Zawody są przepro-
wadzane w różnych ośrodkach 
regionalnych na terenie kraju.

W tym roku wyróżnienie to 
przypadło Zespołowi Szkół im. 
Bolesława Prusa w Częstocho-
wie, przy współudziale Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, w którym odbędą się 
zawody praktyczne w katego-
riach elektryk, elektronik i elek-
tronika medyczna.

W tegorocznej rywalizacji 
wzięło  udział 373 uczestników z 
74 szkół ponadgimnazjalnych z 
całej Polski i Ukrainy. Współza-
wodniczyli oni w jednej z sześciu 
- wcześniej wymienionych - grup 
tematycznych.  Oprócz wiedzy 
teoretycznej, na etapie pisem-
nym, sprawdzane były umiejęt-
ności praktyczne uczestników 
podczas wykonywania dwu ćwi-
czeń laboratoryjno - projekto-
wych. Najlepsi z każdej grupy te-
matycznej walczyli o miano lau-
reata lub finalisty olimpiady.

Finał miał charakter otwarty. 
Młodzież  odpowiadała przed Ko-
misją Konkursową, w obecności 
innych uczestników oraz widzów 
na wylosowane przekrojowe py-
tania, obejmujące zagadnienia z 
przedmiotów zawodowych. O za-
jętym miejscu zadecydowała su-
ma zdobytych przez uczestnika 
punktów.

Dyplomy i nagrody rzeczowe,  
indeks wyższej uczelni oraz za-
świadczenie o zwolnieniu z eta-
pu pisemnego egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje za-
wodowe otrzymali następujący 
laureaci:

- w kategorii elektrycznej:
1. Mateusz Dudek
2. Dominik Wojcieszczak
3. Dawid Kasieczka

4. Wojciech Pawlak
5. Jakub Lenartowicz
6. Paweł Basta

- w kategorii elektronicznej:
1. Dominik Górni
2. Grzegorz Węgrzyn
3. Radosław Brzozowski
4. Daniel Dmitrzak
5. Justyna Serafin
6. Mikołaj Grabara

- w kategorii mechatronicznej:
1. Sebastian Pokój
2. Łukasz Jeleń
3. Kamil Smyczek
4. Michał Waszak
5. Mikołaj Markiel
6. Piotr Tomaszuk

- w kategorii 
teleinformatycznej:

1. Michał Wielgus
2. Krzysztof Bulanda
3. Szymon Rzążewski
4. Marcin Bogacz
5. Patryk Jarosz
6. Artur Czernia

- w kategorii elektronika 
medyczna:

1. Daniel Moździerz
2. Michał Kurzawa
3. Jacek Pikuła
4. Mateusz Jurczak
5. Robert Łabus
6. Dawid Włodraczyk

- w kategorii informatycznej
1. Artur Pelczar
2. Piotr Czytański
3. Szymon Kuczaty
4. Adrian Jeleń
5. Daniel Sawka
6. Grzegorz Kolano  

i Marek Lewiński

Organizatorzy XXXVIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej 
dziękują licznie przybyłym goś-
ciom, wyrażają wdzięczność 
sponsorom nagród, chylą czoła 
przed zwycięzcami i gratulują 
nauczycielom.

Materiały organizatora
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Dzień Otwarty  
w I LO  

im. J. Słowackiego
11 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 13.00

Zapraszamy  
na Dzień Otwarty  

w Słowackim. 
W programie m.in.: 

spektakl „Kartoteka” 
w reż. Marka 
Ślosarskiego  

w wykonaniu szkolnego 
koła teatralnego,  
koncert zespołu  
Set the Point, 

prezentacje klas, 
pokazy doświadczeń, 

wiele atrakcji!!! 
niespodzianek.

Wyjątkowa noc w Słowackim
„Haśka. Poświatowska in art”

Członkowie TEATRALNIAKA, 
niewątpliwie natchnieni ocie-
pleniem aury i kwitnącymi bza-
mi, 28 marca rozpoczęli już ko-
lejny, wiosenny sezon podróży 
teatralnych. Tym razem nasz 
wybór padł na Teatr Muzyczny 
ROMA i musical „MAMMA 
MIA!”. Sporej części naszego ko-
ła towarzyszyła tym razem licz-
na grupa nauczycieli.

Dla niewtajemniczonych - wi-
dowisko na podstawie piosenek 
ABBY i libretta Catherine John-
son opowiada historię Sophie, 
młodej dziewczyny, która bierze 
ślub na greckiej wyspie. Zaprasza 
na uroczystość najbliższych przy-
jaciół oraz trzech „potencjalnych 
tatusiów” - dwudziestolatka była 
bowiem wychowywana przez 
samotną matkę, Donnę. Perype-
tie narzeczonych i ich gości koń-
czą się, rzecz jasna, happy en-
dem, jednak zakończenie zaska-
kuje każdego widza!

Mieliśmy przyjemność być 
świadkami niesamowitego, dwu-

ipółgodzinnego show, w którym 
zobaczyliśmy między innymi Ro-
berta Rozmusa czy Dariusza 
Kordka. Wszyscy artyści (zarów-
no ci widoczni na scenie, jak i 
członkowie orkiestry grający mu-
zykę na żywo) wykonują kawał 
dobrej roboty. Jedyne zastrzeże-
nia można mieć do polskiego 
przekładu piosenek szwedzkiego 
kwartetu - bardziej wymagający 

widzowie mogą uznać nowe 
wersje przebojów za mało do-
kładne lub nieporywające do 
tańca tak jak ich oryginalne wer-
sje.

Niemniej jednak z całą pew-
nością MAMMA MIA to wspa-
niała rozrywka dla wszystkich - w 
końcu każdy ma w sobie coś z 
Dancing Queen...

Mateusz Deska IIIa

„Z Temidą na Ty”- 
„Daktyloskopia i oględziny 

miejsca zdarzenia”
23 marca 2015 r. w naszej 

szkole gościliśmy przedstawicie-
li Rady Studenckiej Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Opolskiego. Byli to członko-
wie koła naukowego medycyny 
sądowej. 

Sam wykład dotyczył zasad za-
bezpieczania materiału na miej-
scu zbrodni oraz daktyloskopii. 
Poznaliśmy  metody identyfikacji 
tożsamości niezbędne w rozwią-
zywaniu spraw kryminalnych. 
Jak się okazało prawdziwa praca 
w kryminalistyce ma niewiele 
wspólnego z serialami kryminal-
nymi. Jest kilka metod identyfi-
kacji – głownie z DNA i przez dak-
tyloskopię, czyli odczytywanie in-
formacji z linii papilarnych. Po-
nadto istnieją takie techniki śled-
cze jak traseologia (na podstawie 
śladów), badanie radiologiczne, 
a nawet rozpoznanie tożsamości 
na podstawie uzębienia, kości i 
głosu. Potem swoich sił w tej 
dziedzinie mogli spróbować nasi 
uczniowie. Chętny musiał zało-
żyć specjalny kombinezon i ręka-
wice po to, aby nie doszło do 
kontaminacji, czyli zmieszania 
śladów – jak wyjaśnij student. Po 
zabezpieczeniu uczeń mógł ścią-
gać ślady z kubka oraz wykryć z 

pozoru niewidoczne odciski na 
kartce papieru. Zebrani mieli 
również okazję obejrzeć z bliska 
ślady czerwieni wargowej i odci-
ski palców. Ponadto mogli przyj-
rzeć się zawartości walizki z nie-
zbędnym w tej pracy wyposaże-
niem - jak na przykład pędzel z 
puchu marabuta, proszek UV, ot-
wieracz szczęk, pistolet do kleju 
czy specjalny płyn luminolowy, 
który pozwala wykryć ślady krwi 
nawet sprzed 15 lat! Na koniec 
studenci opowiedzieli o studiach 
na wydziale prawniczym i możli-
wościach, jakie one dają oraz od-
powiadali na pytania. Przyszli 
prawnicy z naszej szkoły jeszcze 
długo po skończeniu spotkania 
zasypywali gości pytaniami.

Paulina Grzyb IIa

Mamma mia! 
czyli Teatralniak i przyjaciele w rytmie ABBY

W 80. rocznicę urodzin jednej 
z najsłynniejszych polskich poe-
tek XX wieku, Haliny Poświa-
towskiej, Częstochowa, miasto 
rodzinne artystki, przygotowało 
projekt „Haśka. Poświatowska 
in art” popularyzujący jej doro-
bek artystyczny. 

I LO im. J. Słowackiego, które-
go poetka była uczennicą, zaan-
gażowało się w miejski projekt.  
21 marca 2015 r. w godz. 20.00-

22.00 obyła się akcja „Sentymen-
talna podróż po Słowackim”. 
Zwiedzający mogli: posłuchać 
poezji w wersji tradycyjnej i śpie-
wanej w kawiarence poetyckiej, 
obejrzeć wykonane przez ucz-
niów prezentacje multimedialne 
o wybitnych absolwentach I LO – 
Halinie Poświatowskiej, Kalinie 
Jędrusik, Elżbiecie Wojnowskiej, 
Krystynie Maciejewskiej;  zwie-
dzić wystawę prac plastycznych 
autorstwa „Słowaków”, obcować 
z wszechobecną tego dnia poe-
zją, a przede wszystkim poczuć 
klimat ponadstuletniej szkoły.
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Będziemy Cię zawsze pamiętać, Julio

Komitet Pomocy dla Julii Janik 
powołany  przy Gimnazjum nr 12  
im. Jana Matejki w Częstochowie 

informuje, że w trakcie trwających od 3 października 
2013r akcji charytatywnych  

zebrano na leczenie Julii Janik 242357,28 gr.  
Zebrane fundusze w całości zostały przeznaczone na 

bardzo kosztowne leczenie dziewczynki. 

Wszystkim darczyńcom oraz osobom dobrej woli 
serdecznie dziękujemy!

Doskonale pamiętamy pierw-
szy dzień w gimnazjum, kiedy 
poznałyśmy Julię Janik. Pode-
szła do nas i  uśmiechnięta po-
wiedziała po prostu: „Cześć, je-
stem Julka”.  Ten szczery uśmiech 
właśnie był i będzie jedyny 
w swoim rodzaju, dlatego szyb-
ko się zaprzyjaźniłyśmy.

Spędzałyśmy czas jak typowe 
nastolatki, chodziłyśmy na długie 
spacery, robiłyśmy mnóstwo zdjęć, 
tańczyłyśmy. Łączyły nas wspólne 
pasje, byłyśmy zasłuchane w mu-
zyce zespołu „Dżem”, rozmawiały-
śmy o podróżach. Marzeniem Julki 
była podróż do Istanbułu.

Julka była mistrzynią w pie-
czeniu brownie, ciasto rozpły-
wało się w ustach i w czasie 
naszych spotkań szybko znika-
ło z talerzy. 

Pamiętamy wyprawionego 
przez nią sylwestra, doskonale 

się razem bawiłyśmy, a później 
z jej balkonu oglądałyśmy sztucz-
ne ognie.

Wiele się zmieniło, gdy Julia 
dowiedziała się o swojej choro-
bie. Nie przewidziałyśmy, że ra-
dość z planowania przyszłości 
przerodzi się w konieczność ko-
rzystania z każdej wspólnie spę-
dzonej chwili. Julka przebywała 
w szpitalach na badaniach, kon-
sultacjach, a jej stan zdrowia czę-
sto uniemożliwiał wspólne spot-
kania i rozmowy. Nawet wtedy, 
gdy dolegliwości nie ustępowały, 
Julka nie narzekała, nie pokazy-
wała swojego cierpienia i zawsze 
witała nas w wesołym nastroju. 

Dalej była uśmiechnięta i zaraża-
ła swoim optymizmem. To cho-
roba wpłynęła na plany Julki do-
tyczące jej przyszłości. Pragnęła 
ukończyć medycynę i pomagać 
innym. Pokazała, że mimo choro-
by i cierpienia nie można się 

poddawać i należy cieszyć się 
każdym dniem.

Kiedy samopoczucie Julii na to 
pozwalało, wychodziłyśmy do 
naszej ulubionej kawiarni na tort 
bezowy. To były niezapomniane 
chwile.

Lubiła spotykać się ze swoją 
klasą i jak nikt inny marzyła, by 
z powrotem zasiąść w szkolnej 
ławce.

Byłyśmy po raz kolejny zasko-
czone, gdy zobaczyłyśmy Julkę 
na koncercie charytatywnym 
w klubie Politechnik zorganizo-
wanym dla Niej. Wiedziałyśmy, 
że w tym dniu miała chemiotera-
pię we Wrocławiu. Chęć spotka-

nia się z nami była tak wielka, że 
Julia odnalazła w sobie siłę, aby 
przyjechać do Częstochowy 
i uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Jula była nie tylko naszą przy-
jaciółką, ale również wzorem do 
naśladowania. To my czerpały-
śmy od niej radość i siłę. Wiemy, 
że ciągle jest przy nas i uśmiecha 
się promiennie.

Piosenka w wykonaniu Bir-
dy – „People help the peo-
ple”, która towarzyszyła 
wszystkim zorganizowanym 
dla Julii akcjom, zawsze bę-
dzie nam Ją przypominać.

Klementyna Mazurek
Zosia Pulcer
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Buduj bez zezwolenia!

Na wesoło
Robotnik krzyczy do majstra: 
– Majster, Edek spadł z 
rusztowania! 
– To mu wyjmijcie ręce z kieszeni... 
Będzie wypadek przy pracy. 

v    v    v
Jeden robotnik rozdeptał ślimaczka. 
Kolega go pyta: 
– Ty, dlaczego rozdeptałeś tego 
biednego ślimaczka? 
– Nie wytrzymałem, cały dzień za 
mną łaził. 

Dokończenie ze str. 1

l	w	 przypadku	 wystąpienia	 bra-
ków	 formalnych	we	wniosku	 o	
pozwolenie	 na	 budowę,	 organ	
administracji	będzie	musiał	we-
zwać	 inwestora	 do	 ich	 uzupeł-
nienia,	w	ciągu	14	dni	od	dnia	
złożenia	wniosku,

l	zniesienie	terminu	na	zawiado-
mienie	właściwego	organu	o	za-
mierzonym	 terminie	 rozpoczę-
cia	robot	budowlanych,	dla	któ-
rych	wymagane	jest	pozwolenie	
na	budowę,	zgłoszenie	budowy,	
lub	zgłoszenie	przebudowy,	(po-
zostawiono	obowiązek	zawiado-
mienia	o	zamierzonym	terminie	
rozpoczęcia	robot	budowlanych	
projektanta	sprawującego	nad-

zór	 nad	 zgodnością	 realizacji	
budowy	z	projektem	oraz	orga-
nu	nadzoru	budowlanego),

l	skrócenie	czasu	oczekiwania	na	
tak	zwaną	„milczącą	zgodę”	na	
użytkowanie	 (brak	 sprzeciwu	
administracji)	-	z	21	do	14	dni	-	
w	przypadku	obiektów	oddawa-
nych	 do	 użytkowania	 na	 pod-
stawie	zgłoszenia,

l	rozszerzenie	 katalogu	 obiek-
tów	 oddawanych	 do	 użytko-

wania	 na	 podstawie	 zgłosze-
nia	 (zgłoszenie	 zastąpi	 obec-
nie	wydawane	pozwolenie	na	
użytkowanie),	 na	 przykład	 o	
myjnie	 samochodowe,	 par-
kingi	i	stawy	rybne,

l	wprowadzenie	 możliwości	 wy-
stąpienia	 z	 wnioskiem	 o	 umo-
rzenie	 lub	 rozłożenie	 na	 raty	
opłaty	legalizacyjnej	za	dokona-
nie	samowoli	budowlanej.

kg

Ustawa	z	dnia	20	lutego	2015	r.	o	zmianie	ustawy	-	Prawo	bu-
dowlane	oraz	niektórych	innych	ustaw	została	podpisana	16	mar-
ca.	Dokładna	data	wejścia	przepisów	w	życie	nie	jest	znana,	gdyż	
trzeba	poczekać	na	ich	publikację	w	Dzienniku	Ustaw.	Wiadomo	je-
dynie	tyle,	że	przepisy	zaczną	obowiązywać	3	miesiące	po	publika-
cji.	Niektóre	z	przepisów	mają	vacatio	legis	do	1	stycznia	2016	roku.

Rada	Ministrów	 przyjęła	 pro-
jekt	 zmiany	 ustawy	 o	 pomocy	
państwa	 w	 nabyciu	 pierwszego	
mieszkania	przez	młodych	ludzi.	
Nowe	 rozwiązania	 mają	 przede	
wszystkim	 ułatwić	 rodzinom	
wielodzietnym	 zaciągnięcie	 kre-
dytu	z	dopłatą	państwa	i	umożli-
wić	im	nabycie	mieszkania.	
Rząd	chce	zachęcić	wielodziet-

ne	rodziny	do	korzystania	z	kre-
dytów	 mieszkaniowych	 progra-
mu	 „Mieszkanie	 dla	 młodych”	
(„MdM”).	 Aby	 wzmocnić	 proro-
dzinne	oddziaływanie	programu	
MdM	zwiększono	kwotę	dofinan-
sowania	 wkładu	 własnego	 do	
kredytu	hipotecznego	dla	osób	i	
rodzin	z	dziećmi.	Jeśli	w	rodzinie	
będzie	 dwoje	 dzieci	 dofinanso-
wanie	wzrośnie	z	15	do	20	proc.,	
w	przypadku	trójki	i	większej	ich	
liczby,	 wsparcie	 zwiększy	 się	 z	
15	do	30	proc.	Jednocześnie	dla	
rodzin	z	co	najmniej	trójką	dzie-
ci	wzrośnie	dofinansowanie	me-
trażu	mieszkania	z	50	do	65	m	
kw.	-	Dla	rodzin	z	trojgiem	dzie-
ci,	w	połączeniu	ze	zwiększeniem	
podstawy	 wymiaru	 wsparcia,	
oznacza	to	wzrost	wysokości	do-
finansowania	 wkładu	 własnego	
o	160	proc.	-	dodała	minister.
Dla	osób	i	rodzin	wychowują-

cych	 co	 najmniej	 troje	 dzieci	
zniesiono	także	warunek	„pierw-
szego	mieszkania”	i	limitu	wieku	
dla	 rodziców.	 Oznacza	 to,	 że	 z	
programu	 będą	 mogły	 skorzy-
stać	osoby	i	rodziny	z	trójką	dzie-
ci	(lub	większą	ich	liczbą),	które	
wprawdzie	mają	mieszkanie,	ale	
chcą	kupić	większy	lokal	i	w	ten	

sposób	poprawić	swoje	warunki	
bytowe.	 Takich	 rodziców	 i	 osób	
nie	 będzie	 dotyczył	 limit	wieku.	
Obecnie	 przynajmniej	 jeden	 z	
kupujących	 nie	 może	 mieć	
ukończonych	35	lat.
Kolejne	ułatwienie	zakłada,	że	

do	 umowy	 kredytu	 z	 kredyto-
biorcą	 będzie	 mogła	 przystąpić	
dowolna	osoba.	Obecnie	może	to	
być	 ktoś	 z	 najbliższej	 rodziny.	
Rozwiązanie	 to	 pomoże	 zwięk-
szyć	udział	w	programie	osób	nie	
mających	zdolności	kredytowej.
Zmiany	 poszerzą	 katalog	

mieszkań	dostępnych	w	ramach	
programu.	 Dofinansowanie	
wkładu	własnego	 będzie	można	
uzyskać	do	nabycia	mieszkania	
budowanego	 przez	 spółdzielnie	
mieszkaniowe	 na	 rzecz	 swoich	
członków	 lub	mieszkania,	które	
powstały	w	wyniku	przebudowy	
lub	adaptacji	budynku,	a	nie	tyl-
ko	w	wyniku	budowy.	W	prakty-
ce	 umożliwi	 to	 objęcie	 progra-
mem	 adaptowanych	 budynków	
niemieszkalnych,	strychów	 i	 re-
witalizowanych	kamienic.
Jak	wynika	z	danych	za	2014	

r.,	czyli	pierwszego	roku	funkcjo-
nowania	 programu,	 najliczniej-
szą	grupą	jego	beneficjentów	by-
ły	 osoby	 samotne	 (52,03	 proc.	
umów	 zawartych	 na	 dofinaso-
wanie	zakupu	mieszkania).	Mał-
żeństwa	 bezdzietne	 stanowiły	
drugą	co	do	wielkości	grupę	be-
neficjentów	 -	 24,59	 proc.	 Na	
ogólną	sumę	13	968	zawartych	
umów	 kredytowych,	 tylko	 37	 z	
nich	 dotyczyło	 małżeństw	 z	 co	
najmniej	trójką	dzieci	(0,26	proc.	
wszystkich	zawartych	umów).
Realizację	programu	Mieszka-

nie	dla	Młodych	przewidziano	na	
pięć	lat	–	od	2014	do	2018	roku.	
Ustawa	budżetowa	przewiduje	w	
każdym	roku	inny	limit	środków	
na	wypłatę	dofinansowań.	Tego-
roczny	limit	wynosi	715	mln	zł,	z	
czego	 wykorzystano	 już	 ok.	 22	
proc.,	licząc	na	podstawie	złożo-
nych	na	ten	rok	wniosków.

kg

MdM dla rodzin  
wielodzietnych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/443/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/443/1
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Podwórko Nivea  
– głosuj na nasze miasto!

Nivea planuje zbudować  
40 rodzinnych placów zabaw 
dla dzieci i rodziców. Chcesz, 
aby dwa z nich powstały w 
Częstochowie? Weź udział w 
internetowym głosowaniu!

Podwórko NIVEA to rodzinny 
plac rekreacji z takimi atrakcja-
mi, jak m.in. latające kule, gór-
ski szlak, ruchome piaski, karu-
zele, czy zjeżdżalnie.

Do tej pory w całej Polsce po-
wstało 100 takich placów. W tym 
roku Nivea ogłosiła internetowy 
konkurs na budowę kolejnych 
40. Rekreacyjne podwórka znaj-
dą się w tych lokalizacjach, któ-
re zbiorą największa liczbę gło-
sów internautów. Głosowanie 
rozpoczęło się 3 kwietnia i po-
trwa do 31 maja. Będzie podzie-
lone na dwie tury. Z końcem 

kwietnia poznamy pierwsze 20 
zwycięskich lokalizacji, a kolej-
nych 20 zostanie ogłoszonych 
pod koniec maja.

Do konkursu zgłoszono ponad 
tysiąc propozycji z całej Polski, w 
tym dwie z Częstochowy. Szansę 
na budowę podwórka mają dziel-
nice Trzech Wieszczów (przy uli-
cy Filomatów) oraz Północ (przy 
ul. Gombrowicza).

Każdy uczestnik może co-
dziennie oddać jeden głos na wy-
braną przez siebie lokalizację - 
im więcej głosów, tym większa 
szansa na wygraną.

Aby wziąć udział w zabawie, 
wystarczy posiadać aktywny 
adres e-mail.

Swój głos można oddać na 
stronie http://www.nivea.pl/
podworko

kg

Wybraliśmy najpiękniejszy 
budynek w Polsce

Po raz ósmy wybieraliśmy 
najciekawszą inwestycję ar-
chitektoniczną w naszym kra-
ju. Podczas kolejnej edycji ple-
biscytu na bryłę roku wśród 
nominowanych były przede 
wszystkim budynki publiczne. 
W finałowej dziesiątce znala-
zły się zarówno muzea, teatr, 
jak i wiejska biblioteka oraz 
niewielki dworzec PKP. Inter-
nautów najbardziej urzekła 
jednak lodowa góra, czyli Fil-
harmonia im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie.

W w plebiscycie oddanych zo-
stało 15 tys. głosów. Za budowlą 
ze Szczecina zagłosowało 4307 
osób (28% głosujących). Gmach 
imponuje nie tylko swoim wyglą-
dem zewnętrznym – wewnątrz 
architekci stworzyli przemyślany 
układ. pomieszczeń. 

Drugie miejsce w plebiscycie 
zdobyła metamorfoza dworca kole-
jowego w Rumii. Trzecie natomiast 
biblioteka w niewielkim Szynwał-
dzie. Niestety wśród nominowa-
nych do konkursu zabrakło repre-
zentantów naszego regionu. kg

http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
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Domy ekologiczne  
- oszczędność na lata

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

Ekośmieciarki

Zdrowy i czysty dom

Mieszkańcy czterech pol-
skich miast – Chorzowa, Kra-
kowa, Katowic i Wrocławia mo-
gą za darmo oddawać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny nie wychodząc z domu.

W ramach kampanii społecz-
nej  „włącz  eco  wyobraźnię” 

kursują tam elektrośmieciarki, 
które oferują bezpłatną usługę 
odbioru  zużytego  elektrosprzę-
tu.  Aby  z  niej  skorzystać,  wy-
starczy  zadzwonić.  A  może 
z  podobną  usługą  do  miesz-
kańców  wyjdzie  także  Często-
chowa? Warto!

DF

Każdy z nas chce mieszkać 
w zdrowym i czystym środowi-
sku. Sami możemy zadbać, aby 
w naszym domu było jak naj-
mniej szkodliwych substancji 
z farb, wykładzin czy urządzeń.

Warto używać przyjaznych dla 
siebie  i środowiska środków czy-
stości: proszków do prania bez fo-
sforanów  (z  naturalnymi  deter-
gentami  z  orzecha  kokosowego 
lub orzechów piorących) oraz pły-
nów i proszków do sprzątania na 
bazie sody i octu. Sięgnijmy też do 
metod sprzed lat, które są nie tyl-
ko  proste  i  tanie,  ale  przede 
wszystkim skuteczne, a przy tym 
przyjazne  dla  środowiska  oraz  – 
co  ważne  –  dla  naszych  organi-
zmów,  często  osłabionych 
wszechobecną chemią.
Podstawowym środkiem czysz-

czącym  w  każdym  domu  może 
być  soda  oczyszczona.  Wykorzy-
stuje się ją w zasadzie do wszyst-
kiego  –  zmieszana  z  niewielką 
ilością wody do konsystencji  pa-
sty  wyczyści  brudną  kuchenkę, 
zmyje  przebarwienia  po  kawie, 
czy herbacie, doszoruje przypalo-
ne naczynia. Proszek sprawdzi się 
jako czyścik do dywanów i tapice-
rek;  to  także  wszechstronny  od-
plamiacz.
Drugim  zapomnianym  współ-

cześnie produktem jest ocet. War-

to  go  wykorzystywać  do  mycia 
okien (rozcieńczony z wodą w pro-
porcji 1:10). W parze z sodą two-
rzy  doskonały  odkamieniacz  do 
rur. Sok z cytryny przyda się na-
tomiast do wyczyszczenia piekar-
nika.
Dobrze  jest  zainwestować 

w urządzenia do oczyszczania po-
wietrza  z  fruwających  drobinek 
kurzu,  sierści  zwierząt  oraz  po-
chłaniających  część  szkodliwych 
związków chemicznych. Te urzą-
dzenia często  jednocześnie  zmie-
niają jonizację powietrza na ujem-
ną – korzystną dla nas. Nawilżacz 
oczyszczający  filtruje  powietrze 
z kurzu, pyłków, bakterii i wszyst-
kich  innych  szkodliwych  mikro-
organizmów, czyli tego, co powo-
duje ból głowy, senność, rozdraż-
nienie, problemy z koncentracją.
A do malowania używajmy farb 

ekologicznych  bez  lotnych  roz-
puszczalników (np. benzyny lako-
wej), które wysychając nie emitu-
ją toksycznych związków. Najtań-
szym jednak sposobem na miesz-
kanie w  zdrowym  i  czystym śro-
dowisku jest ustawienie w domu 
odpowiednich roślin. Wzbogacają 
one powietrze w tlen i pochłaniają 
wiele  szkodliwych  substancji. 
Warto więc mieć w domu np. pa-
protkę, dracenę, bluszcz, drzewko 
pomarańczowe lub cytrynowe.

 DF

Większy wydatek przy bu-
dowie domu ekologicznego 
już po kilku latach wyrówna 
się w procesie zużywania 
przez taki dom, np. energii 
elektrycznej. A korzyści jest 
jeszcze więcej....

Od paru  lat coraz więcej Pola-
ków  spełniających  marzenia 
o własnym kawałku ziemi stawia 
na ekologię inwestując w tak zwa-
ne domy pasywne. Taki rodzaj do-
mu,  jak  i  przebudowa  zwykłego 
budynku na bardziej ekologiczny 
kosztuje,  ale  oszczędność  na 
ogrzewaniu, na energii i na zuży-
ciu  innych  surowców  szybko  się 
zwraca.
Czym  są  domy  pasywne  lub 

energooszczędne i w jaki sposób 
różnią  się  one  od  zwykłego  bu-
dynku  mieszkalnego?  Od  kilku 
lat  szalenie popularne  za  grani-
cą, w Polsce znajdują coraz szer-
sze grono fanów – są to budynki 
wykonywane w taki sposób, aby 
ich  produkcja  szkodliwych  dla 
środowiska substancji (np. dwu-
tlenku węgla) była w przyszłości 
jak najmniejsza.
W takich domach redukcja za-

potrzebowania na ciepło jest tak 
duża,  że  niepotrzebny  jest  już 
tradycyjny  znany  nam  system 
ogrzewana,  a  jedynie  dogrzewa-
nie  powietrza  wentylacyjnego  . 
Do wyrównania zapotrzebowania 
na ciepło wykorzystuje się także 
promieniowanie  słoneczne,  od-
zysk ciepła z wentylacji oraz zy-
ski cieplne pochodzące z innych 
źródeł np. urządzenia  elektrycz-
ne i mieszkańcy, wiatr  i energia 
słoneczna.
Jak  wspomniane  było  wcześ-

niej  dom pasywny wyróżnia bar-
dzo  niskie  zapotrzebowanie  na 
energię  do  ogrzewania  –  poniżej 
15  kWh/(m2-rok).  W  ciągu  roku 
do ogrzania jednego metra potrze-
ba więc 15kWh, co odpowiada 1,5 
litra oleju opałowego, 1,7 m3 gazu 
ziemnego,  lub  2,3  kg  węgla.  Dla 
porównania,  zapotrzebowanie  na 
ciepło  dla  zwykłych  budynków 
wynosi  obecnie  120  kWh/(m2-

-rok). Aby osiągnąć tak dużą róż-
nicę w zminimalizowaniu zużycia 
energii  wszystkie  przegrody  ze-
wnętrzne  posiadają  niski  współ-
czynnik  przenikania  ciepła.  Po-
nadto  zewnętrzna  powłoka  bu-

dynku jest nieprzepuszczalna dla 
powietrza.
Domy pasywne to również wy-

magania  – wszystkie  okna  głów-
nych pomieszczeń np. sypialni czy 
kuchni muszą wychodzić na połu-
dnie  (to  duże  ograniczenie  przy 
projektowaniu).
Jak wspomniano wcześniej du-

że  są koszty budowy  takiego do-
mu: co najmniej 30 tys. kosztuje 
pompa  cieplna,  izolacja  (nawet 
trzykrotnie  większa  niż  w  zwy-
kłym  domu),  okna  i  wentylacja. 
Różnica  pomiędzy  tradycyjnym 
domem, a domem pasywnym we-
dług  różnych  źródeł  to  nawet 
o 1/3 większe koszty budowy, in-
ne źródła mówią o 20%.
Od 2013 roku można się ubie-

gać o dopłaty od  rządu na domy 
pasywne  i  energooszczędne – 30 
tys.  na  te  pierwsze  i  50  tys.  na 
drugie.  Jednak  między  innymi 
z powodu kosztów  i ograniczonej 
kreatywności  w  projektowaniu 
wiele osób decyduje się na domy 
po  prostu  energooszczędne  (lub 
nie do końca pasywne, jak kto wo-
li). Są tańsze, a uzyskanie dopłaty 
od rządu jest łatwiejsze i większe. 
Ekologia  zaczyna  się  już  od  pro-
jektu. Pamiętajmy o tym ustalając 
metraż,  zastanówmy  się  dobrze, 
czy  dom  o  wybranej  przez  nas 
wielkości nie jest za duży. Te nie-
potrzebne metry też będą zużywać 
energię i surowce.
Bardzo dużą rolę odgrywa dach 

– to przez niego ucieka najwięcej 
ciepła, tak więc lepiej jest zbudo-
wać  dom  piętrowy  (z  mniejszym 
zadaszeniem) niż rozłożyć całą po-
wierzchnię  domu  tylko  na  jedno 
piętro. Nieekologiczne są też łama-
ne dachy, zwarta bryła jest lepsza 
niż rozczłonkowana.
Projektując  dom  pod  kątem 

przeznaczenia  pomieszczeń  pa-
miętajmy o tym, gdzie będziemy 

spędzać najwięcej czasu, o wiele 
lepiej  jest  jednak ustawić kuch-
nię,  salon  czy  łazienkę w  części 
domu wychodzącej na południe, 
a  spiżarnię,  albo  sypialnię  na 
północ.
Wybór  materiałów  budowla-

nych również niech będzie podyk-
towany troską o środowisko, naj-
lepiej  wybrać  takie,  przy  którego 
uzyskiwaniu  lub  produkcji  nie 
jest emitowana do atmosfery duża 
ilość dwutlenku węgla i dwutlen-
ku siarki: drewno, kamień, cegła 
lub  glina  (ich  zaletą  jest  również 
długie oddawanie ciepła). Dobrym 
i pewnie tanim rozwiązaniem bę-
dzie cegła pochodząca z rozbiórki.
Gotowy  budynek  również  mo-

żemy zamienić na bardziej ekolo-
giczny.  Rozmieszczenia  pomiesz-
czeń nie zmienimy, to fakt, ale jest 
wiele  sposobów,  aby  ilość  ciepła 
i  zużywanej  energii  była  dużo 
mniejsza. Po pierwsze, jeszcze jed-
na  warstwa  izolacji,  skutecznie 
ochroni  ściany  przed  wyziębie-
niem, możliwa jest wymiana okien 
na potrójnie szklone (robią furorę 
np. w Szwecji), zakup kotła na pa-
liwa  odnawialne  (będziemy mogli 
palić m.in. słomę czy trociny), ko-
minek  z  wkładem  grzewczym 
i  dystrybucją  gorącego  powietrza 
(pozwala wykorzystać 90% energii 
pochodzącej  ze  spalania).  O  do-
płaty  możemy  się  także  starać 
w  przypadku  zakładania  baterii 
słonecznych  pobierających  ener-
gię właśnie z promieni słońca lub 
wiatraków  pobierających  energię 
z wiatru.
Zgodnie z unijną dyrektywą ta-

kie budynki w 2020  r. mają być 
standardem w polskim budowni-
ctwie.  Póki  co  domy  pasywne 
w Polsce są bardziej modne, a do-
my  energooszczędne  zyskują  co-
raz więcej fanów.

 ad

Alternatywne źródła energii
Ogrzewanie węglowe można 

zastąpić innymi rozwiązania-
mi, które są nie tylko ekolo-
giczne (ograniczają emisję 
dwutlenku węgla do atmosfe-
ry), ale skuteczne. Wpływają 
tez na nasze samopoczucie.

Przy budowie lub modernizacji 
domów  jednorodzinnych  warto 
zainteresować się możliwościami 
zainstalowania  kolektora  sło-
necznego  lub  pompy  ciepła. 
W  pierwszym  przypadku  wyko-
rzystuje się energię słońca, którą 
zmienia  się  na  energie  cieplną. 
Nośnikiem ciepła może być ciecz 
lub  gaz.  Kolektory  słoneczne  są 
wykorzystywane  do  ogrzewania 
wody  użytkowej,  wspomagania 
centralnego  ogrzania  czy  chło-

dzenia budynków. Z badań wyni-
ka, że jeden kolektor płaski może 
zmniejszyć  emisje  dwutlenku 
węgla od 150 do 300 kg rocznie. 
Pompa  ciepła  ogrzewa  pomiesz-
czenie,  pobierając  ciepło  z  oto-
czenia  np.  z  gruntu,  wody  lub 
powietrza.  Oprócz  ciepła  potrafi 
dostarczyć także chłód.
Innym  rodzajem  efektywnej 

instalacji są grzejniki konwekto-
rowe, które działają wykorzystu-
jąc  mechanizm  unoszenia  się 
ciepłego  powietrza. Dodajmy,  że 
grzejniki  konwektorowe  mogą 
funkcjonować  jako  samodzielny 
system grzewczy, jak i pomocni-
czy np. wraz z ogrzewaniem pod-
łogowym, które jest coraz częściej 
stosowanym  rozwiązaniem.  Nie-
zaprzeczalnymi atutami tego sy-

stemu są: komfort użytkowania, 
mniejsza  utrata  ciepła,  niższe 
koszty eksploatacji. Częściej sto-
suje się go w budynkach dopiero 
wznoszonych, gdyż w  już  istnie-
jących  montaż  takiej  instalacji 
wiąże się z koniecznością wymia-
ny podłogi, co podnosi koszty.
Innym  sposobem  ogrzewania 

są elektryczne promienniki pod-
czerwieni,  które  przetwarzają 
energię elektryczną w ciepło pod 
postacią  promieniowania  pod-

czerwonego.  Można  też  zainwe-
stować w oszczędny piec akumu-
lacyjny,  który  pobiera  energię 
elektryczną  wtedy,  gdy  jest  ona 
najtańsza (np. w porze nocnej ta-
ryfy), a następnie stopniowo od-
daje ciepło. Nagrzewa się bowiem 
dość długo.
W  starych  budynkach  warto 

dokonać przeglądu i modernizacji 
instalacji  centralnego  ogrzewa-
nia. Być może zdecydujemy się na 
zmianę systemu na bardziej efek-

tywny i przede wszystkim tańszy. 
Wykorzystując odnawialne źródła 
energii możemy mieszkać zdrowo 
i ekologicznie oraz cieplej. Zadbaj-
my  także  o  bardziej  prozaiczne 
czynności,  jak uszczelnienie  sto-
larki  okiennej  i  drzwiowej,  ocie-
plenie  budynku  na  zewnątrz 
w  domach  wielorodzinnych, 
a w jednorodzinnych – ocieplenie 
stropodachów  czy  ścian.  Straty 
ciepła będą wtedy znacznie mniej-
sze.  DF
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Znamy listę obiektów nomi-
nowanych w konkursie „Zaby-
tek Zadbany 2015”. Wśród 
nich jest jeden z województwa 
śląskiego.

Zabytek Zadbany to ogólno-
polski konkurs Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Procedurę konkur-
sową  prowadzi Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa. W tym roku do 
rywalizacji przystąpiło 70 obiek-
tów ze wszystkich województw 
w Polsce. To właśnie spośród 
nich specjalne jury wyłoniło no-
minowanych. Wśród nich jest 
jeden zabytek z województwa 
śląskiego. Jury zdecydowało, że 
na uwagę zasługuje budynek 
nadszybia z wieżą wyciągową, 
budynek wagowni i wentylatora 
w zespole Szybu Maciej w Za-
brzu. Wszystkie są elementami 
wzniesionego w latach 1922-
1928 zespołu obiektów techno-
logicznych, pomocniczych i so-
cjalnych szybu West/Zachod-
niego (późniejszy Maciej) kopal-
ni węgla kamiennego Concor-
dia. Budynki są dla naszego re-
gionu przykładem naziemnej 
zabudowy związanej funkcjo-

nalnie z szybem o charakterze 
wydechowym i wydobywczym 
z początku wieku XX. Reprezen-
tant naszego województwa zo-
stał nominowany w kategorii 
Architektura przemysłowa 
i dziedzictwo techniki.

Laureatów konkursu pozna-
my na uroczystej gali Międzyna-
rodowego Dnia Ochrony Zabyt-
ków, która odbędzie się 21 kwiet-
nia w Białymstoku.

Ocenie jury konkursowego 
podlega jakość i zakres prac 
konserwatorskich, restaurator-
skich lub budowlanych, a także 
wykonane rewitalizacje zabyt-
ków. Konkurs promuje właściwe 
użytkowanie zabytkowych 
obiektów, ochronę substancji 
zabytkowej podczas wykonywa-
nych remontów, utrzymanie 
estetycznego wyglądu budowli 
oraz ich otoczenia, które nie-
rzadko również wpisane jest do 
rejestru zabytków.

Więcej na temat 
nominowanych obiektów:

http://www.nid.pl/pl/Dla_
wlascicieli_i_zarzadcow/Ak-
tualnosci/news.php?ID=2799

kg

Zadbane zabytki 
nominowane

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 
kwietnia na całym świecie. Jego ideą w Polsce jest prezentowa-
nie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i świa-
towego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwa-
torów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przy-
czynili się do ich ratowania.

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2799
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2799
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2799
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Decyzja zapadła – altany 
zostają

PRODUCENT BLACH I RYNIEN

OCYNK: 350gr/m2
WIECZYSTA GWARANCJA

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:

WRZOSOWA, ul. KATOWICKA 42

CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH

Tel. 34 327 41 51

dachprojekt@dachprojekt.net

www.dachprojekt.net

Po tej informacji wielu dział-
kowców z pewnością odetchnie 
z ulgą. Prezydent podpisał no-
welizację ustawy Prawo budow-
lane, przygotowaną przez oby-
watelski komitet ustawodaw-
czy we współpracy z MIiR 
i RCL. Wprowadza ona defini-
cję „altany działkowej” 
i umożliwia legalizację istnie-
jących obiektów, które speł-
niają ustawowe wymagania.

Projekt powstał, bo w styczniu 
2014 r. Naczelny Sąd Administra-
cyjny (NSA) orzekł, że zgodnie 
z prawem budowlanym altana to 
budowla o lekkiej konstrukcji, 
często ażurowej, stawiana w ogro-
dzie, przeznaczona do wypoczyn-
ku i ochrony przed słońcem 
i deszczem. Wtedy wielu dział-
kowców zostało postawionych 
pod ścianą bowiem, jeśli wybudo-
wali obiekt o wymiarach zgod-
nych z prawem budowlanym, ale 
o konstrukcji niezgodnej z defini-
cją, orzeczono nakaz rozbiórki. 
I w ten oto sposób istnienie cha-
rakterystycznych, małych, muro-
wanych domków – jakich na tere-
nie ogródków działkowych jest ca-
łe mnóstwo – stanęło pod zna-
kiem zapytania, bo obiekty te nie 
mieściły się  w definicji altany za-
wartej w orzeczeniu NSA i według 
prawa były... samowolą budowl-
ną.  Nowe przepisy mają pomóc 
w legalizacji  obiektów budowla-
nych stojących na terenach ro-
dzinnych ogrodów działkowych.

Aby działkowiec nie miał wąt-
pliwości czy obiekt budowlany 
znajdujący się na jego działce 
spełnia wymagania określone 
w definicji altany działkowej, bę-
dzie miał możliwość wystąpienia 
do nadzoru budowlanego z wnio-
skiem o wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego, że domek jest 
altaną. Za taki wniosek nie bę-
dzie pobierana opłata skarbowa. 
Po otrzymaniu wniosku z odpo-
wiednimi dokumentami, inspek-
tor nadzoru budowlanego na 

miejscu sprawdzi, czy obiekt 
spełnia parametry przedstawione 
w dokumentach. Jeśli organ nad-
zoru budowlanego potwierdzi 
zgodność – działkowiec otrzyma 
zaświadczenie, jeśli odmówi wy-
dania zaświadczenia – właściciel 
ogrodu będzie miał prawo za-
skarżenia tej decyzji.

Warto podkreślić, że ustawa 
legalizuje obiekty wybudowane 
na terenie rodzinnych ogrodów 
działkowych przed dniem wejścia 
w życie nowelizacji, spełniające 
wymagania przewidziane dla al-
tany działkowej. W przypadku al-
tan już objętych postępowaniami 
dotyczącymi wydania decyzji 
o nakazie rozbiórki - postępowa-
nia te będą umarzane. Ustawa 
wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzien-
niku Ustaw. 

Projekt nowelizacji prawa bu-
dowlanego przygotował Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop 
rozbiórkom altan”. Poprawki do 
niego, w konsultacji z komitetem, 
zaproponowały Rządowe Cen-
trum Legislacji oraz Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.  kg
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Miejskie lokale  
do wynajęcia

l	dwóch	przy	Alei 
Najświętszej Maryi Panny 
39/41	o	pow.	ponad	14	m2 i 
ponad	43	m2	–	stawka	
wywoławcza	50	zł;

l	przy	Alei Najświętszej 
Maryi Panny 24	o	pow.	
ponad	49	m2	(30	zł);

l	przy	Alei Najświętszej 
Maryi Panny 73  
o	powierzchni	lokalu	79	m2  
i	piwnicy	ponad	8	m2	(50	zł);

l	przy	ul. Nowowiejskiego 2  
o	powierzchni	lokalu	-	182	
m2	i	piwnicy	33	m2	(30	zł).

Do	 wynajęcia	 w	 drodze	
przetargu	pisemnego	jest	na-

Miasto ogłosiło dwa prze-
targi – pisemny i w drodze 
licytacji – na wynajem 42 
lokali użytkowych i 5 ga-
raży.

Ustny	 nieograniczony	 prze-
targ	 w	 formie	 licytacji	 dotyczy	
pięciu	 wolnych	 obecnie	 lokali	
użytkowych	 położonych	 w	 ści-
słym	centrum	miasta:

tomiast	37	lokali	użytkowych	
i	5	garaży	w	różnych	dzielni-
cach	miasta.	
Wśród	nich	są	m.in.	lokale	

przy	ulicach:	św.	Augustyna,	
Waszyngtona,	 Krakowskiej,	
Katedralnej,	 Ogrodowej,	 Pił-
sudskiego,	 Warszawskiej,	
Rydla,	 alei	 Pokoju	 i	 garaże	
przy	 ul.	 Kontkiewicza,	 Kra-
kowskiej,	Pawiej	i	Słowackie-
go.	 Pełen	 wykaz	 lokali	 użyt-
kowych	 do	 wynajęcia	można	
znaleźć	na	tablicy	ogłoszeń	w	
Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	Miasta	Częstochowy.
Stawka	czynszu	za	1	m2 w 

przypadku	lokali	użytkowych	
wynosi	 od	 4	 do	 25	 zł,	 a	 w	
przypadku	 garaży	 od	 4	 do	 8	
zł.	Wszystko	 oczywiście	 zale-
ży	 od	 lokalizacji,	 wielkości	
powierzchni	 użytkowej,	 czy	
atrakcyjności.
Oba	przetargi	zaplanowano	

na	 20	 kwietnia.	 Spotkanie	
odbędzie	 się	 w	 sali	 nr	 108	
Urzędu	Miasta	Częstochowy.

kg



PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 KWIETNIA 2015 17.

Chyba w każdym domu jest 
jakiś, choćby niewielki, przed-
miot z wikliny – koszyk, do-
niczka, pojemnik na nici 
i igły… Z tego tworzywa wypla-
ta się też bardzo modne meb-
le ogrodowe. Niestety, ich lek-
kość i wygoda nie idą w parze 
z odpornością na zabrudzenia.

Aby zachowały swój natural-
ny, ekologiczny charakter wyko-
nane są bowiem najczęściej 
z surowych witek wikliny. Co 
robić, żeby wciąż były piękne? 
Przede wszystkim do mycia nie 
należy używać mydła i deter-
gentów, gdyż pod ich wpływem 
wiklina szarzeje. Duże zabru-
dzenia najlepiej usuwać roztwo-
rem wody, soli i amoniaku. Pro-
porcje: łyżeczka soli i cztery łyż-
ki amoniaku na litr wody. Mięk-
ką szczoteczkę moczymy w roz-
tworze i delikatnie kilkakrotnie 

pocieramy zabrudzone miejsca, 
dokładnie spłukujemy i suszy-
my w przewiewnym i nasłonecz-
nionym miejscu. Wikliny nie 
należy czyścić samą wodą, bo 
pod jej wpływem twardnieje. 
Meble z wikliny (rattanu, bam-
busa) trzeba często odkurzać 
miękką szczotką.

DF

Piękna wiklina
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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

JURAMIR
- remonty
- malowanie ścian, sufitów
- układanie glazury, paneli
- wykańczanie wnętrz

Jerzy Grabny
tel. 507 596 961

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

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

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

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

KREDYTY 

 

LOMBARDY

PIERWSZY 
CZĘSTOCHOWSKI LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 

pod zastaw złota, sprzętu 
RTV i wszystkiego, 

co przedstawia
jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

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

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

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

MEDYCYNA

CHIRURGIA ESTETYCZNA

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

NIESORT, SORT  
– Szwajcaria, Szwecja. Dowóz.

Końskie
tel. 603 124 060

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

MATERIAŁY  BUDOWLANE

USŁUGI POGRZEBOWE

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

tel. 505 274 444
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n ANGIELSKI – przygotowanie do 
matury (poziom podstawowy i 
rozszerzony). Anglistka z wieloletnim 
doświadczeniem. Tel. 533 903 128

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

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

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

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM 5 telefonów SE, NOKIA, 

MDA. Uszkodzone – 50 PLN/szt. 
Tylko dzwonić. Tel. 880 584 233

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

— HOBBY —
n SPRZEDAM znaczki, 260 szt., 

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

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

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM zbiorniki 2 x 1000l na 

olej opałowy do instalacji grzewczej. 
Tel. 508 703 286

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

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

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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM nowe jeansy Rocks, 

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

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

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

PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE
n PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE  

budę po psie. Tel. 504 563 612
USŁUGI

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

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

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

n USŁUGI remontowo-
wykończeniowe. 
Tel. 887 627 682

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

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

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

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla 
firm i klientów indywidualnych. 

Robert Pawłowski  
Tel. 696 480 414 

e-mail: 067robert@gmail.com
n DACHY - całoroczne usługi dekarskie  

i blacharskie, solidnie. 
Tel. 500 796 252

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

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

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

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

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

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

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

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz 
nawigacji GPS. Częstochowa, al. 
Wolności 18 (w bramie). 

Tel. 888 14 99 69, 531 24 34 54PRACA
— SZUKAM PRACY —

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

n Naprawa pomp wodnych – różnych. 
Przyjmę chałupnictwo – montaż lub 
naprawy. Narzędziowiec. 
Tel. 669 245 082, 34 322 07 54

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

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

MATRYMONIALNE
n Kawaler lat 48, bezdzietny, wysoki, 

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

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

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

ZGUBY
n ZAGINĘŁY INDEKS oraz 

LEGITYMACJA nr albumu 110840 
wydane przez Politechnikę 
Częstochowską – Wydział 
Zarządzania. W przypadku 
znalezienia proszę o kontakt pod 
numerem telefonu: 531 777 431

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

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

DIETETYKA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na  
PROFESJONALNE KURSY KWALIFIKOWANYCH  

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

FINANSE

Potrzeby większe niż 
zwykle? Mamy sposób 

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

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

664 954 928

n JUŻ NIEBAWEM WIELKANOC!!! 
Spraw, aby te chwile były wyjatkowe 
dla Ciebie i Twojej rodziny. Skorzystaj 
z naszej oferty. Chwilówki do 1000 zł, 
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne 
oraz Pożyczki Ekspresowe. 
Pośrednictwo finansowe Kredyty - 
Chwilówki. Al. NMP 43 Cz-wa. 
Tel.  664 954 930

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

NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ —

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

SPRZEDAM
M-5 – Raków – wyremontowane.

Tel. 513 730 353
n SPRZEDAM mieszkanie 

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę na terenie 

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

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

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

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

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

— WY NAJMĘ —

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

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

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

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

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

MOTORYZACJA

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

NAUKA

SPRZEDAM DOM

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

Tel. 695 222 031

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

Zgłoszenia proszę kierować pod adres e-mail:  
rekrutacja@odlewnia.biz.pl

lub pod numer telefonu 34/317 17 00 w godz. 8.00 - 14.00.
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 Audi A3 VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2010, 128 728 km, olej 
napędowy, 105 KM, czarny-metallic, alufelgi, 
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy 
 36.900 zł

 Hyundai Tucson VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy skóra serwis, 2005, 154 706 
km, olej napędowy, 113 KM, szary-metallic, 
alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki 
pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 18.900 zł

 Seat Altea XL VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy serwis, 2011, kombi, 167 224 
km, 105 KM diesel, automat, grafitowy-metallic, 
hak, alufelgi, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, kier. wielof., 
cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 31.900 zł

 Audi A4 Bezwypadkowy Klimatronik Serwis, 
2003, kombi, 296 921 km, 100 KM diesel, 
czarny-metallic, ABS, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

17 400 zł

 Kia Carens LX VIP GWARANCJA Bezwypad 
klima serwis, 2005, kombi, 184 520 km, olej 
napędowy, 112 KM, grafitowy-metallic, przyc. 
szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

9.900 zł

 Suzuki Grand Vitara VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Klimatronik, 2006, 174 552 
km, olej napędowy, 129 KM, granatowy-metallic, 
hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspom. kier., kier. 
wielof., pierwszy właściciel, bezwypadkowy

27.900 zł

 Audi A6 S-Line Bezwyp Quattro Serwis VIP 
GWARANT, 2005, 195 739 km, 224 KM diesel, 
automat, alufelgi, szyberdach, ksenony,  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. parkow., serwisowany 
w ASO 34 900 zł

 Lexus IS 250 Full VIP GWARANCJA 
Bezwypad Serwis, 2009, 220 989 km, benzyna, 
208 KM, automat, grafitowy-metallic, alufelgi, 
ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. park., pierwszy właściciel, serwis. w 
ASO 55.900 zł

 Volkswagen New Beetle 1.9TDi VIP 
GWARANCJA Bezwypadkowy serwis, 2005, 
188 600 km, 101 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, hak, 
alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, czujnik parkowania. serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

19.900 zł

 BMW 318 2.0i VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis, 2005, 160 478 km, 
130 KM benzyna, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
komputer, kierownica wielofunkcyjna, czujnik 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 28.900 zł

 Mazda 6 2.0 D VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy serwis, 2010, kombi,  
141 849 km, olej napędowy, 140 KM, srebrny-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, kier. wielofunkcyjna, 
cz. park., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 39.900 zł

 Volkswagen Polo Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA Ideał, 2000, 199 979 km, 
benzyna, 60 KM, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, 
światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
tapicerka welurowa, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

7.400 zł

 Chevrolet Captiva 4x4 VIP GWARANCJA 
Bezwypad skóra serwis, 2007, 134 850 km, 
150 KM diesel, alufelgi, przyciemniane szyby, 
ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, kierownica wielofunkc., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 31 900 zł

 Mercedes-Benz CLS 320 VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Navi Serwis, 2007, 142 820 
km, olej napędowy, 225 KM, automat, czarny-
metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony, ABS, 
ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. park., I właściciel, serwisowany w 
ASO, garażowany 62.900 zł

 Volvo V50 VIP GWARANCJA Bezwypadkowy 
Serwis Navi, 2010, kombi, 183 291 km, 110 KM 
diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, kier. wielofunkcyjna, cz. parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 30.900 zł

 Citroën Berlingo 1.4i VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy klima, 2005, kombi, 162 814 
km, benzyna, 75 KM, złoty-metallic, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

11.900 zł

 Nissan Qashqai VIP GWARANT 
Bezwypadkowy Serwis Klima, 2007, 160 914 
km, olej napędowy, 107 KM, czarny-metallic, 
alufelgi, ABS, poduszki pow., immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik 
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik 
parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy  29.900 zł

 Škoda Octavia TDi VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy serwis, 2012, 156 347 km, olej 
napędowy, 105 KM, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy
 

37.900 zł

 Citroën C3 Picasso Bezwypad Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA, 2010, 105 220 km, 
90 KM diesel, czarny-metallic, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, tempomat, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 26.900 zł

 Opel Astra 1.4 16V GTC NOWY VIP 
GWARANCJA - 400 km, 2013, coupe, 401 km, 
101 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel

43.900 zł

 Škoda Octavia 1.9TDi Bezwypad Klimatronik 
VIP GWARANT, 2005, 168460 km, 90 KM diesel, 
szary-metallic ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
bezwypadkowy

16.900 zł

 Citroën Jumper VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy 9-osob serwis, 2003,  
212 263 km, olej napędowy, 90 KM, żółty, hak, 
immobiliser, wspomaganie kierownicy, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

14.900 zł

 Opel Meriva VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2006, 162 273 km, olej 
napędowy, 101 KM szary-metallic, alufelgi, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 
 14.400 zł

 Škoda Superb Classic VIP GWARANCJA 
Bezwypad Serwis, 2005, 197 387 km, olej 
napędowy, 105 KM, srebrny-metallic, alufelgi, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, EDS, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20.900 zł

 Ford Fiesta VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Klimatyzacja, 2006, 162 332 
km, olej napędowy, 68 KM, niebieski-metallic, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 12.900 zł

 Peugeot 407 SW Bezwypadk., klimatronik VIP 
GWARANCJA, 2006, kombi, 203 525 km, 110 
KM diesel, srebrny-metallic, światła przeciwmgł., 
ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kierownicy, komputer, cz. deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 
 15.400 zł

 Nissan NV200 VIP GWARANCJA Bezwyp 
klima, 2012, dostawczy do 3.5t, biały,  
123 320 km, olej napędowy, ładowność: 613 kg 
liczba osi: 2, hak, drzwi odsuwane, ABS, el. 
szyby, klimatyzacja, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

27.900 zł

 Ford S-Max VIP GWARANCJA Bezwypad 
Klimatron Serwis, 2006, kombi, 154 171 km, 
125 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, 
światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, kierownica,  wielof., cz. 
parkowania, podgrz. prz. szyba, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO 26.900 zł

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

 Citroën Jumper Max 3.0HDi Bezwypad klima 
serwis, 2008, dostawczy do 3.5t, 207 719 km, 
157 KM, olej napędowy, ładowność: 1 315 kg, 
liczba osi: 2, biały, hak, drzwi odsuwane, ABS, 
pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 35.900 zł

Oferta wybrana z 8 kwietnia 2014 r.
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Kierowcy! Będą zmiany  
w organizacji ruchu

Ostrzejsze kary dla piratów 
drogowych

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu informuje, że w związku 
z organizacją „VII Biegu Czę-
stochowskiego” w sobotę, 11 
kwietnia, w godzinach od ok. 
13:15 do ok. 17:30 zostaną 
wyłączone z ruchu kołowego 
ulice: 7 Kamienic, Pułaskiego, 
Popiełuszki.

Dla autobusów komunikacji 
miejskiej wprowadzono nastę-
pujące objazdy:
Linia nr 11 – kierunek CMEN-

TARZ ŚW. ROCHA: z Sobie-
skiego przez Pułaskiego,  św. 
Kazimierza do św. Barbary.

 kierunek GAZOWNIA: z Św. 
Barbary przez Św. Augustyna, 
Pułaskiego do Sobieskiego.

 
Linia nr 31 – kierunek CMEN-

TARZ KOMUNALNY: z Sobie-
skiego przez Pułaskiego, św. 

Kazimierza, św. Barbary do 
św. Kordeckiego.

 kierunek KRĘCIWILK: z Kor-
deckiego przez św. Barbary, 
św. Augustyna, Pułaskiego do 
Sobieskiego.

Linia nr 12 – kierunek GNA-
SZYN – DOSPEL: z Sobieskie-
go przez Śląską, Kilińskiego do 
al. Jana Pawła II

 kierunek RAKÓW – DWO-
RZEC PKP: z Al. Jana Pawła II 
przez Dąbrowskiego, Nowo-
wiejskiego do Sobieskiego.

Linia nr 16 – kierunek KU-
KUCZKI: z Sobieskiego przez 
Śląską, Kilińskiego, al. Jana 
Pawła II do Szajnowicza-Iwa-
nowa

 kierunek STRADOM - DWO-
RZEC PKP: z Szajnowicza-Iwa-
nowa przez al. Jana Pawła II, 
Dąbrowskiego, Nowowiejskie-
go do Sobieskiego. kg

Prezydent Bronisław Ko-
morowski podpisał noweliza-
cję kodeksu karnego. Dzięki 
temu kary dla kierowców, 
którzy łamią przepisy ruchu 
drogowego lub po pijanemu 
wsiadają za kierownicę będą 
znacznie ostrzejsze.

Przypomnijmy,  impulsem do 
wprowadzenia nowelizacji w ko-
deksie karnym był wypadek, 
który wydarzył się 1 stycznia 
ubiegłego roku w Kamieniu Po-
morskim. Pijany i odurzony 
narkotykami kierowca  zabił 
sześć osób. Według polskiego 
prawa groziło mu maksymalnie 
15 więzienia. Po tym tragicz-
nym wypadku znowu rozgorza-
ła dyskusja dotycząca pijanych 
za kółkiem. Wypadki z ich 
udziałem były już niemal na po-
rządku dziennym. Politycy za-
częli licytować się na pomysły 
zaostrzenia kar dla nietrzeź-
wych kierowców. Do tego do-
chodzi  ciągłe przekraczanie li-
mitów prędkości, które stanowi 
kolejną zmorę na polskich dro-
gach. Co prawda Ministerstwo 
Sprawiedliwości przekonywało, 
że prawo jest dobre, tylko sądy 
zbyt łagodne, ale i tak postano-
wiło ostro wziąć się za zmianę w 
przepisach dotyczących kar dla 
pijanych kierowców.

Odpisane przez prezydenta 
nowe przepisy to solidny bat 
na wielu kierowców. Na ich 
mocy sądy mają być teraz o 
wiele bardziej surowe dla ła-
miących prawo, a w szczegól-

ności dla tzw. recydywistów. 
Nowe przepisy zakładają mię-
dzy innymi, że kierowcy, któ-
rzy zbyt mocno docisną pedał 
gazu i przekroczą dozwoloną 
prędkość o co najmniej 50 
km/h w obszarze zabudowa-
nym stracą prawo jazdy na 
trzy miesiące. Zostanie im ono 
odebrane przez kontrolujące-
go policjanta. Jeżeli osoba ta 
będzie w dalszym ciągu pro-
wadzić pojazd bez prawa jaz-
dy, 3 miesięczny okres na jaki 
zatrzymane zostało prawo jaz-
dy, będzie przedłużony do 6 
miesięcy. W przypadku po-
nownego prowadzenia pojaz-
du w przedłużonym okresie, 
wydana zostanie decyzja o cof-
nięciu uprawnień do kierowa-
nia pojazdem.

Prawo jazdy stracą także kie-
rowcy, którzy przewozić będą 
zbyt dużą liczbę osób w samo-
chodzie (o dwie osoby więcej niż 
wskazano w dowodzie rejestra-
cyjnym).

Nowe przepisy mówią także o 
pijanych kierowcach. Poza za-
trzymaniem prawa jazdy nie-
trzeźwego kierowcy, sąd ma za-
sądzać nawiązki na rzecz po-
szkodowanych. Za jazdę po pija-
nemu – 5 tys. zł na fundusz po-
mocy pokrzywdzonym, a dla re-
cydywistów –min. 10 tys. zł. Co 
ważne sądy będą miały obowią-
zek wymierzania tych kar, bez 
łagodniejszych „wariantów”.

Obok kar finansowych prze-
widziano także kary prewencyj-
ne. Nowelizacja ustawy mówi 
także o obowiązku zainstalowa-
nia w samochodzie blokady al-
koholowej tzw. „alcolock” dla 
osób skazanych za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Tzw. alcolock ma uniemożli-
wić uruchomienie samochodu 
w przypadku, gdy poziom alko-
holu w wydychanym powietrzu 
przekroczy 0,2 promila.

Poza tym osoba, która po-
nownie zostanie skazana za jaz-
dę po pijanemy dożywotnio 
straci prawo jazdy. Dożywotnio 
prawo jazdy stracą także spraw-
cy wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym, którzy kierowali 
znajdując się pod wpływem al-
koholu, narkotyków lub uciekli 
z miejsca zdarzenia. 

To jednak nie wszystko, jeśli 
osoba, której zabrano prawko, 
nadal będzie prowadzić, może 
trafić do więzienia nawet na 
dwa lata (do tej pory było to 
traktowane jak wykroczenie, te-
raz będzie przestępstwem).

kg

Nowelizacja kodeksu karne-
go była wspólnym przedsię-
wzięciem trzech resortów. 
Oprócz rozwiązań zapropono-
wanych przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w doku-
mencie znalazły się propozycje 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju.  Teraz ustawa 
czeka na publikację. Wejdzie w 
życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.
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Rusza pierwszy w Polsce 
program profilaktycznych badań 

płodności kobiet

Jesteśmy w czołówce!

Nowe wzory skierowania 
na badania lekarskie

Nasz kraj jest na trzecim 
miejscu w Europie i siódmym 
na świecie pod względem licz-
by potencjalnych dawców 
szpiku.

Liczba potencjalnych dawców 
szpiku w światowym rejestrze 
Bone Marrow Donors Worldwide 
(BMDW) przekroczyła już 25 mi-
lionów. W bazie widnieje ponad 
740 tysięcy polskich dawców. 
Dzięki temu Polska znajduje się 
na trzecim miejscu w Europie 
i siódmym na świecie pod wzglę-
dem liczby osób znajdujących 
się w rejestrze dawców szpiku. 
Tylko w roku 2014 w naszym 
kraju zgłosiło się 23 864 poten-
cjalnych dawców szpiku. Zasoby 
polskiego rejestru wyróżniają się 
także na tle europejskim z uwagi 

na młody wiek potencjalnych 
dawców. W zasobach Centralne-
go Rejestru jest około 40% daw-
ców do 30 roku życia, 37% mię-
dzy 30 a 40 rokiem życia, 18,4% 
między 40 a 50 rokiem życia oraz 
4,6% powyżej 50 roku życia. Od 
930 Polaków zgłoszonych do 
światowego rejestru potencjal-
nych dawców szpiku pobrano 
materiał przeszczepowy.

Od grudnia 2013 r. polski re-
jestr potencjalnych dawców 
szpiku współdziała z rejestrami 
amerykańskim i europejskim. 
W zeszłym roku został przeszu-
kany ponad 15 tysięcy razy – za-
równo przez ośrodki krajowe, jak 
i zagraniczne z 45 państw (głów-
nie USA (89,9%), Niemcy, Wielka 
Brytania, Kanada, Turcja, Fran-
cja i Hiszpania). kg

Wraz z dniem 1 kwietnia 
weszło w życie rozporządze-
nie Ministra Zdrowia doty-
czące nowego wzoru skiero-
wania na badania lekarskie 
oraz nowego wzoru orzeczeń 
lekarskich.

– Zmiany te umożliwiają od-
stąpienie od wstępnych badań 
lekarskich osób przyjmowanych 
do pracy u nowego pracodawcy 
w przypadku, gdy przedstawią 
aktualne orzeczenie lekarskie 
uzyskane na podstawie skiero-
wania wydanego przez poprzed-
niego pracodawcę, stwierdzające 
brak przeciwwskazań do pracy 
w warunkach środowiska pracy 
odpowiadających warunkom 
występującym na nowym stano-
wisku pracy – tłumaczy resort 
zdrowia. W skierowaniu na ba-
dania lekarskie zawarte są infor-
macje umożliwiające porówna-
nie warunków pracy w nowym 
miejscu pracy z warunkami pra-
cy wykonywanej u poprzedniego 

pracodawcy (bez względu na na-
zwę stanowiska pracy).

Nowych przepisów nie stosuje 
się do orzeczeń lekarskich 
stwierdzających brak przeciw-
wskazań do pracy wydanych 
przed dniem 1 kwietnia 2015 r. 
Do skierowań na badania lekar-
skie wydanych przed dniem 1 
kwietnia 2015 r. oraz do badań 
lekarskich rozpoczętych przed 
tym dniem stosuje się przepisy 
dotychczasowe. kg

Aż 88 proc. Polek nigdy nie 
badało swojej płodności. Tym-
czasem już co czwarta kobieta 
odkłada decyzję o ciąży i pla-
nuje dziecko po 30-stce, ale 
wtedy często jest już za póź-
no. Dane są alarmujące, bo już 
ponad 1,5 mln par w wieku 
rozrodczym w Polsce ma prob-
lem z poczęciem dziecka, w 
Częstochowie problem ten do-
tyczy ponad 8 tys. par.

To pierwszy tego typu projekt 
w Częstochowie, który umożli-
wia kobietom diagnostykę płod-
ności. W ramach programu pro-
filaktycznych badań płodności 
każda z pań będzie mogła sko-
rzystać  z bezpłatnej konsultacji, 
podczas której doświadczeni 
specjaliści w zakresie leczenia 
niepłodności odpowiedzą na 
wszystkie pytania nurtujące pa-
cjentkę, a także, jeśli będzie taka 
konieczność, zalecą dalszą diag-
nostykę.

Dla 30 pacjentek przygotowa-
na została również pula 30 bez-
płatnych badań hormonu AMH. 

Jest to proste badanie, określa-
jące rezerwę jajnikową, czyli 
ilość komórek jajowych, oraz ich 
jakość. Wyniki badań AMH syg-
nalizują także przedwczesne wy-
gasanie jajników i menopauzę.

– W Częstochowie brakowało 
do tej pory inicjatywy, która w 
otwarty sposób zachęcałaby ko-
biety do wykonywania profilak-
tycznych badań oceny płodności 
oraz świadomego planowania 
macierzyństwa – mówi dr n. 
med. Dariusz Mercik, ginekolog 

z Gyncentrum Kliniki Leczenia 
Niepłodności w Katowicach. - To 
bardzo ważne szczególnie, że 
szacunki dotyczące niepłodności 
w naszym mieście nie są optymi-
styczne, bowiem już ponad 8 tys. 
częstochowskich par ma proble-
my z poczęciem dziecka, a liczba 
ta stale rośnie.

Do programu mogą zgłosić się 
kobiety w wieku 20-40 lat, które 
bezskutecznie starają się zajść  
w pierwszą lub kolejną ciążę lub 
odkładają decyzję o dziecku na 
później.

Inicjatorem i realizatorem pro-
gramu jest katowicka Klinika 
Leczenia Niepłodności i Diagno-
styki Prenatalnej Gyncentrum, 
której oddział od marca jest tak-
że w Częstochowie przy ulicy Ko-
zielewskiego 9.

Aby skorzystać z bezpłatnej 
konsultacji, należy umówić się 
na wizytę w klinice Gyncentrum 
do 14 kwietnia 2015r., dzwoniąc 
pod nr tel. 34 506 57 65. Liczba 
miejsc jest ograniczona i decy-
duje kolejność zapisów.

mag
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Fortuna zostaje  
z częstochowskim AZS-em

Raków jedzie  
do Niepołomic na mecz  

z Puszczą

Firma Fortuna, sponsor czę-
stochowskiego AZS-u, będzie 
nadal wspierać klub. Nowa 
umowa została podpisana do 
końca roku. Istnieje możliwo-
ści jej przedłużenia.

Mimo fatalnego sezonu w wy-
konaniu częstochowskiego 
AZS-u firma z branży bukma-
cherskiej Fortuna pozostanie 
sponsorem klubu przynajmniej 
do końca roku.

- Nie uciekamy z pola bitwy. 
Podobnie jak zawodnicy, sztab 
szkoleniowy, działacze i kibice 
mamy świadomość, że ostatni 
sezon był jednym z najgorszych 
w historii klubu. Mimo to zdecy-
dowaliśmy się kontynuować na-
sze wsparcie dla tego wspaniałe-
go klubu. Liczymy, że dzięki na-
szej pomocy zespół poprawi wy-
niki w następnym sezonie i przy-

pomni fanom o pełnej tytułów 
bogatej przeszłości. Pragniemy 
być częścią tego dzieła - mówi 
Aleš Dobeš, CEO Fortuna zakła-
dy bukmacherskie.

Fortuna wspiera częstochow-
skich siatkarzy od pierwszej po-
łowy lutego 2015 roku. Kontrakt 
został podpisany do końca sezo-
nu 2014/2015 z możliwością 
przedłużenia o kolejny rok. Nie-
stety akademicy nie zdołali za-
kwalifikować się do fazy play-off 
i zakończyli rozgrywki już w mar-
cu na ostatnim miejscu w tabeli 
PlusLigi.

Nowy kontrakt został podpi-
sany do końca 2015 roku z opcją 
przedłużenia do końca sezonu 
2015/2016 i możliwością rene-
gocjowania jego warunków. Wa-
runkiem jest jednak osiągnięcie 
przez AZS sukcesu sportowego 
w pierwszej połowie nadchodzą-

cego sezonu.
- Odnowienie umowy z Fortu-

ną to ważny moment dla nasze-
go klubu. To bardzo silny, reno-
mowany partner o ugruntowa-
nej pozycji na rynku sponsorin-
gu sportowego - twierdzi Roman 
Lisowski, prezes AZS-u Często-
chowa. -Dla nas niezmiernie 
ważny jest związany z decyzją 
Fortuny aspekt zaufania do na-
szych planów. Już wkrótce za-
kończymy budowę nowej druży-
ny . Liczymy, że będzie to zespół 
na miarę oczekiwań kibiców 
spod Jasnej Góry. Najważniej-
sze, by na boisku udowodnił 
swoją wartość sportową. Mając 
silną i głodną zwycięstw drużynę 
i wsparcie największego polskie-
go bukmachera, z jeszcze więk-
szymi nadziejami będziemy pa-
trzeć w przyszłość.
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W sobotę, 11 kwietnia pił-
karze Rakowa powalczą na 
wyjeździe o ligowe punkty z 
Puszczą Niepołomice. 

Drużyna z Niepołomic nie 
zaznała jeszcze goryczy poraż-
ki w rundzie wiosennej. Piłka-
rze Puszczy trzy razy remiso-
wali i odnieśli dwa zwycię-
stwa. W ostatnim spotkaniu 
rozgromili 5:1 Limanovię Li-
manowa. Aktualnie zajmują 
13. miejsce w tabeli z dorob-
kiem 26 punktów.

Drużyna Radosława Mrocz-

kowskiego przygotowuje się w 
komplecie do sobotniej kon-
frontacji. Biorąc pod uwagę 
wynik bezpośredniego spotka-
nia obu zespołów w rundzie je-
siennej, faworytem rewanżu 
powinien być Raków. W ubie-
głym roku częstochowianie 
pokonali Puszczę aż 5:0. 
Bramki zdobywali: Artur Plą-
skowski, Wojciech Reiman, 
Joshua Balogun, Robert Brzę-
czek i Dariusz Pawlusiński.

Początek meczu o godz. 
15.30.
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Koniec ligowego sezonu 
dla częstochowskich 
tenisistek stołowych

Zespół AZS-u AJD w środę, 
8 kwietnia w Akademickim 
Centrum Sportowym pokonał 
w ostatnim swoim ligowym 
meczu 3:2 outsidera rozgry-
wek MRKS Gdańsk.

Tenisistki stołowe AZS-u AJD 
w ostatnim w tym sezonie ligo-
wym meczu pokonały w środę, 8 
kwietnia w Akademickim Cen-
trum Sportowym 3:2 outsidera 
rozgrywek MRKS Gdańsk.

Częstochowskie tenisistki by-
ły już wcześniej pewne utrzyma-
nia w ekstraklasie, dlatego wy-
nik środowego spotkania nie 
miał dla nich większego znacze-
nia. Z drugiej strony z pewnością 
pozostałby niesmak na koniec 
sezonu, gdyby nie sprostały dru-
żynie, która przegrała wszystkie 
swoje ligowe mecze.

W pierwszym pojedynku tego 
spotkania Katarzyna Barawok z 
dużą łatwością pokonała Maję 
Miklaszewską. W następnej 
grze Maria Kuchuk nie poradziła 
sobie z Honoratą Olczak, a po-
tem Joanna Ściblak przegrała w 
pięciu setach z Aleksandrą Rze-
szutek. Do remisu doprowadziła 

niezawodna tego dnia Katarzyna 
Barawok, która ograła Honoratę 
Olczak. Punkt dający zwycię-
stwo gospodyniom zdobyła Ma-
ria Kuchuk, pokonując Maję Mi-
klaszewską. 

Tenisistki AZS-u AJD zakoń-
czyły sezon na ósmym miejscu w 
tabeli. 
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AZS AJD Częstochowa - 

MRKS Gdańsk 3:2

Wyniki gier

Katarzyna Barawok - Maja  
Miklaszewska 3:0  
(11:3, 11:3, 11:2)

Maria Kuchuk - Honorata  
Olczak 1:3  
(11:3, 4:11, 5:11, 8:11)

Joanna Ściblak - Aleksandra 
Rzeszutek 2:3  
(7:11, 8:11, 12:10, 11:4, 8:11)

Katarzyna Barawok - Honorata 
Olczak 3:0  
(11:3, 11:6, 11:3)

Maria Kuchuk - Maja  
Miklaszewska 3:0  
(11:8, 12:10, 12:10)

Polis i Portas powalczą w finale 
eliminacji krajowych do IMEJ

Dwóch wychowanków Sto-
warzyszenie CKM Włókniarz 
czeka w najbliższy piątek, 10 
kwietnia pierwszy poważny 
sprawdzian. 

Na torze w Grudziądzu roze-
grany zostanie finał eliminacji 
krajowych do Indywidualnych 
Mistrzostw Europy Juniorów. 
Do dalszej rywalizacji awansuje 
pierwsza szóstka turnieju oraz 
jeden zawodnik, który uzyska 
nominację GKSŻ. W gronie żuż-
lowców, którzy powalczą o prze-
pustkę znaleźli się Oskar Polis 
oraz Przemysław Portas. Ten 
pierwszy został wypożyczony do 
Orła Łódź, a drugi do KSM-u 
Krosno. W rozgrywkach mło-

dzieżowych obaj reprezentują 
Stowarzyszenie CKM Włók-
niarz.
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Lista startowa:
1 Mike Trzensiok GKM - SA 

Grudziądz
2. Dominik Kossakowski - GKŻ 

Wybrzeże Gdańsk
3. Daniel Kaczmarek - KKŻ Sp. 

z o.o. Kraków
4. Dawid Krzyżanowski - KS 

Toruń SA
5. Oskar Polis - SCKM 

Włókniarz Częstochowa
6. Krystian Rempała- Speedway 

Stal Rzeszów SA
7. Przemysław Portas - SCKM 

Włókniarz Częstochowa

8.Rafał Karczmarz - Stal 
Gorzów Wielkopolski SA

9. Maksym Drabik - WTS SA
10. Dominik Kubera - Unia 

Leszno SSA
11. Bartosz Smektała - Unia 

Leszno SSA
12. Damian Dróżdż - WTS SA
13. Kamil Wieczorek - SŻKS 

ROW Rybnik
14. Alex Zgardziński - ZKŻ SSA 

Zielona Góra
15. Robert Chmiel - SŻKS ROW 

Rybnik
16. Kacper Woryna - SŻKS 

ROW Rybnik
R1. Dawid Wawrzyniak - Start 

Gniezno SA
R2. Patryk Beśko - GKŻ 

Wybrzeże Gdańsk

Ponad 1000 uczestników 
Biegu Częstochowskiego
Już 11 kwietnia odbędzie 

się siódma edycja Biegu Czę-
stochowskiego. Wystartuje 
w nim ponad 1000 zawodni-
ków z kraju i zagranicy. 

Na 10 km trasie prowadzą-
cej ulicami wokół klasztoru 
jasnogórskiego rywalizować 
będą zawodowcy i amatorzy. 
Celem imprezy jest propago-
wanie aktywnego, zdrowego 
stylu życia, integracja środowi-
ska biegowego oraz promocja 
Częstochowy.

Ze względu na remont obiek-
tów sportowych IV LO im. H. 
Sienkiewicza zmianie uległa 
lokalizacja biura zawodów. Bę-
dzie się ono mieścić w sali tea-
tralnej LO im. H. Sienkiewicza 
z wejściem od Al. NMP 56.

Dla każdego uczestnika 7 
Biegu Częstochowskiego udo-
stępnione zostaną prysznice 
zlokalizowane przed szczytem 

jasnogórskim w parku Staszi-
ca.

W każdym pakiecie starto-
wym uczestnicy otrzymają 
specjalny kupon, po okazaniu 
którego będą mogli skorzystać 
z pryszniców. 

Dla trzech najlepszych za-
wodników i zawodniczek w 
klasyfikacji generalnej kobiet i 
mężczyzn organizatorzy ufun-
dowali nagrody pieniężne, któ-
re wynoszą odpowiednio 600, 
500 i 400 zł. Dodatkowo dla 
zwycięzcy w klasyfikacji kobiet 
przewidziano premię w wyso-
kości 500 zł za osiągnięty czas 
na mecie poniżej 34 minut i 15 
sekund, a wśród mężczyzna za 
czas poniżej 30 minut i 45 se-
kund. W przypadku pobicia 
rekordu trasy zwycięzca otrzy-
ma ponadto 500 zł.

Początek biegu o godz. 14.

KR
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Na wesoło
Dwóch robotników niesie deskę. 
Przychodzi kierownik i pyta: 
– Dlaczego niesiecie tą deskę we dwóch?  
– Bo trzeci jest na zwolnieniu.

v    v    v
Dwaj robotnicy na budowie rzucają 
monetę. 

– Jak wypadnie reszka, gramy w karty 
– mówi jeden. 
– Jak wypadnie orzeł, idziemy na 
piwo – dodaje drugi. 
– A jak stanie na sztorc? 
– Trudno, pech to pech, wtedy 
zabieramy się do roboty...


