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9-latek 
ucierpiał  

w wypadku
Policjanci ustalają okoliczno-

ści wypadku, do którego doszło 
w Koszęcinie. 30-letni motorowe-
rzysta potrącił 9-latka. Ranny 
chłopiec i motorowerzysta zostali 
przewiezieni do szpitala.

Do zdarzenia doszło na ulicy 
Cegielnianej w Koszęcinie. 
Z wstępnych ustaleń policjantów 
z drogówki wynika, że jadący na 
rolkach 9-latek wyjechał nagle 
zza zaparkowanego przy krawę-
dzi jezdni samochodu i zderzył się 
z nadjeżdżającym motorowerem. 
Ranni w wypadku – chłopiec 
i motorowerzysta zostali prze-
transportowani do szpitala. 
Szczegóły zdarzenia wyjaśniają  
śledczy z Komendy Powiatowej 
Policji w Lublińcu. Przy tej okazji 
policjanci apelują do dzieci i ich 
rodziców i opiekunów o ostroż-
ność na drodze. - Powyższe wyda-

rzenie dowodzi, że 
chwila nieuwagi może 
kosztować czyjeś życie 
lub zdrowie – mówi 
asp. Iwona Ochman, 
oficer prasowy policji 
z Lu bliń ca.

  kg

Drodzy tatusiowie!
Z okazji Waszego święta życzymy zdrowia, sił, 

cierpliwości codziennej radości i morza miłości!   
Niech Wam życie słodko płynie, a dobry los 
obdarzy wszystkim, o czym tylko marzycie.
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CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

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

Już za tydzień
w piątkowym wydaniu

„Życia Częstochowy i...”
przeczytacie:

l Silny złoty zagrożeniem dla 
eksportu

l Możesz zniknąć z wyszukiwarki 
Google

l Czy można zaciągnąć kredyt 
firmowy przez internet?

l Treści cyfrowe, a prawa 
konsumenta

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, 
która powstała w 1994 roku  

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

autobusów i pojazdów budowlanych.
Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Mechanik - Elektromechanik Samochodowy
Miejsce pracy: Częstochowa

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

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

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

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

Czy będzie strajk w MPK?

Od pewnego czasu w często-
chowskim MPK trwa spór. 
Związkowcy nie mogą dogadać 
się z zarządem. Czy pasażero-
wie mają się czego bać?

Od ponad tygodnia autobusy i 
tramwaje poruszają się po 
Częstochowie oflagowane. 
Przyczyną ich pojawienia się jest 
postępujący spór pomiędzy pra-
cownikami, a zarządem Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-

nikacyjnego. Związkowcy walczą 
o podwyżki, ale również jak pod-
kreśla Jacek Gawroński ze związ-
ku zawodowego Solidarność, o 
spokój w spółce.

Twierdzi również, że do strajku 
nie powinno dojść – Przynajmniej 
my staramy się do niego nie dopu-
ścić. Strajk to całkowita ostatecz-
ność, na razie oflagowaliśmy 
wszystkie nasze pojazdy, autobusy 
i tramwaje. – w środę związkowcy 
debatowali na temat możliwych 

metod osiągnięcia porozumienia. –
Istotą całego napięcia jest brak po-
rozumienia z drugą stroną – po-
wiedział nam Ga wroński – prezes 
Roman Bolczyk nie chce z nami 
rozmawiać – dodał. 

Na pytanie o przewidywany 
rozwój wydarzeń przedstawiciel 
Solidarności nie jest w stanie 
odpowiedzieć – Teraz trudno mi 
na to odpowiedzieć, coś więcej 
będzie wiadomo po niedzieli. 
Jak powiedziałem, nie chcemy 

dopuścić do strajku i na tę 
chwilę mogę zapewnić, że pasa-
żerowie nie mają się czego oba-
wiać. Oni, jako klienci MPK nie 
powinni odczuć trwającego w 
przedsiębiorstwie napięcia – 
tłumaczył.

Nie znamy stanowiska zarzą-
du Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Prezes Ro-
man Bolczyk i wiceprezes 
Robert Madej w środę (18.06) 
byli nieuchwytni. ad
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W minionym roku o 3% spa-
dła na światowym rynku sprze-
daż piwa. Jednak w tym sezo-
nie ta koniunktura ma się po-
prawić – konsumpcję mają 
zwiększyć piłkarskie mistrzo-
stwa świata w Brazylii. Z obli-
czeń kampanii piwowarskiej 
wynika także, że trendy w ka-
nałach sprzedaży zmieniają 
się. Fani chmielowego trunku 
coraz chętniej nabywają piwo 
w sklepach, odchodząc od 
przesiadywania w barach i 
pubach.

Na pogorszenie ubiegłorocz-
nych wyników w znacznym stop-
niu wpłynęła wysoka baza, z ja-
kiej startowali producenci po 
Euro 2012. Dodatkowym nieko-
rzystnym wynikiem była wyjąt-
kowa kapryśna letnia aura.

W tym roku zła passa ma się 
zakończyć. Jak podaje Andrew 

Highcock, szef Kompanii 
Piwowarskiej, zmianie ulegają 
trendy – coraz więcej kupuje się 
w sklepach detalicznych niż w lo-
kalach gastronomicznych. Ten 
trend ma się utrzymać w kolej-
nych latach.

Konsumenci oszczędzają na 
wyjściach do pubu czy restaura-
cji, bo koniunktura, szczególnie 
w krajach rozwiniętych Unii 
Europejskiej, ozywa bardzo sła-
bo. Konsumenci liczą się z pie-
niędzmi, więc zmieniają nawyki 
zakupowe. Wydatki na piwo 
schodzą na dalszy plan w domo-
wych budżetach.

To przekłada się na spadek 
marż producentów. Z drugiej jed-
nak strony klienci poszukują do-
brych jakościowo produktów w 
konkurencyjnej cenie. To zmu-
sza browary do skupienia się w 
większym stopniu na markach 
ekonomicznych.

Te ostatnie zaczynają stopnio-
wo zwiększać swój udział w ryn-
ku – do 17 proc. w 2013 roku, z 
14 proc. odnotowanych pięć lat 
wcześniej. Prognozy na 2018 rok 
zakładają, że za cztery lata będzie 
to odpowiednio 18 proc.

Widać również, że marki eko-
nomiczne zyskują na znaczeniu 
kosztem marek popularnych 
(spadek udziałów z 51 proc. w ze-
szłym roku do 48 proc. szacowa-
nych w roku 2018).

Kolejne kategorie, a więc mar-
ki premium (obecnie 22 proc.) i 
super-premium (10 proc.) nie-
znacznie rosną, z uwagi na ofertę 
skierowaną do lepiej uposażo-
nych klientów, którzy szukają 
droższych i bardziej wyrafinowa-
nych trunków. W tych katego-
riach możemy się spodziewać za 
cztery lata wzrostu odpowiednio 
do 23 oraz 11 proc.

ad, Tygodnik Biznes i Prawo

Branża piwna liczy na wzrost 
sprzedaży

Możemy być zadowoleni. 
Pomimo prognoz, przed wa-
kacjami paliwa nieznacznie 
staniały.

Ostatni tydzień maja przyniósł 
spadek średnich cen na stacjach 
paliw. W tym okresie benzyna i 
olej staniały o dwa grosze na li-
trze. Obniżkom oparł się jedynie 
biogaz.

Za benzynę bezołowiową 95 
trzeba było średnio zapłacić 5,33 
zł za litr, natomiast paliwo do sil-
ników diesla kosztowało 5,29 zł. 
W przypadku gazu LPG najnow-
szy monitoring na stacjach benzy-
nowych wykazał cenę 2,47 zł.

Warto zwrócić tu uwagę na du-
żą rozpiętość cenową w różnych 
regionach Polski. Benzyna 95 
kosztowała w zależności od lokali-
zacji stacji od 5,16 do 5,67 zł. 
Przedział cenowy dla oleju napę-
dowego wyniósł natomiast od 
5,07 do 5,64 zł.

Podkreśla się, że przed waka-
cjami warto szczególnie przyjrzeć 
się ofercie stacji związanych z sie-
ciami handlowymi, gdzie koszt 
tankowania jest zdecydowanie 
niższy. Można tam zaoszczędzić 
nawet o kilkanaście groszy na li-
trze w stosunku do średnich cen 
rynkowych.

Najlepsi w tej kwestii okazują się 
być dystrybutorzy zlokalizowani 

np. przy Auchan, Carrefour, Tesco 
czy Intermarche. Niskie ceny mają 
być oczywiście wabikiem na klien-
tów, którzy przy okazji tankowania 
zatrzymają się na zakupy.

W ostatnich dniach na stacjach 
przy marketach można było za-
tankować benzynę 95 po średniej 
cenie 5,28 zł/l, a olej napędowy po 
5,22 zł/l. To oznaczało oszczędno-
ści o odpowiednio 5 i 7 groszy na 
litrze w stosunku do średnich cen 
ogólnopolskich.

Cieszmy się tymi obniżkami pó-
ki możemy, ponieważ według pro-
gnoz o kolejne nie będzie łatwo. 
Będą za tym stały narzucone 
przez krajowe rafinerie stawki w 
hurcie. Istotne pozostaną również 
niskie marże dystrybutorów, któ-
re nie pozwalają na bardziej ko-
rzystne dla kierowców zmiany cen 
i związaną z tym radykalną obniż-
kę kosztów tankowania. Warto też 
zwrócić uwagę na ostatni okres 

stabilizacji na rynku naftowym. 
Ceny ropy na rynkach są wysokie 
za sprawą napiętej sytuacji na 
Ukrainie oraz pogłębiającego się 
chaosu w Libii.

Nadzieja na to, że ropa z Libii 
popłynie szerszym strumieniem, 
kolejny raz okazała się jedynie po-
bożnym życzeniem. Sytuacja w 
Libii zamiast się poprawiać, ulega 
pogorszeniu. Nowe władze w 
Trypolisie nie są uznawane przez 
rebeliantów, którzy wycofują się z 
zawartego wcześniej porozumie-
nia w sprawie odblokowania ter-
minali naftowych we wschodnich 
portach. Dlatego libijska produk-
cja nieznacznie już tylko przekra-
cza 150 tys. baryłek dziennie, 
podczas gdy w połowie ubiegłego 
roku wydobycie sięgało 1,5 mln 
baryłek.

ad,Tygodnik Biznes i Prawo

Ulga dla kierowców. Paliwa nie 
podrożeją przed wakacjami!

Piłkę nożną zaczęli oce-
niać ekonomiści. Analitycy 
banku Goldman Sachs opu-
blikowali raport oceniając 
szanse zawodników biorą-
cych udział w mistrzostwach 
świata w piłce nożnej.

Ciężko mówić o oryginalno-
ści. Zdaniem bankowców w 
tym roku wygra Brazylia. 
Według Goldman Sachs praw-
dopodobieństwo zwycięstwa 
gospodarzy turnieju wynosi 
48,5 proc. W finale powinni za-
grać z Argentyną, która ma 
14,1 proc. szans na końcowy 
sukces. W półfinale mają zna-
leźć się Hiszpanie, obrońcy ty-
tułu (11,4 proc. szans tytuł mi-
strza) i Niemcy (9,8 proc.).

Specjaliści kierowali się 
sportowymi danymi staty-
stycznymi: –wynikami repre-
zentacji z ostatnich lat, dorob-
kiem z dotychczasowych MŚ, 
średnią bramek strzelonych od 
1960 r. w meczach turniejo-
wych (przeanalizowali 14 tys. 
spotkań). Bardzo dużą wagę 
przywiązano do miejsca roze-
grania mundialu. Ten aspekt 
zwiększył szansę Brazylij czy-
ków aż o 50%.

Analiza Goldman Sachs du-
żo miejsca poświęca wpływowi 
rezultatów piłkarskich na go-
spodarkę uczestników mun-
dialu. Podkreśla, że w kraju 
zwycięzcy MŚ miesiąc po suk-
cesie indeksy giełdowe idą w 
górę aż o 3,5% powyżej global-
nej średniej. Tak było w zwy-
cięskich krajach od 1974 r. 
Trzy miesiące później wszystko 
jednak wracało do normy. Nie 
ma jednak reguły bez wyjątku. 
Tak było m.in. po wygraniu 
MŚ przez Brazylię 12 lat temu. 
Indeksy zachowywały się go-
rzej od globalnej średniej. 
Okazuje się też, że gospodarze 
mistrzostw nieczęsto czerpią 
profity z organizacji imprezy. 
Nie jest to zaskakująca teza, 
wziąwszy pod uwagę, że to sa-
mo dzieje się z organizatorami 
igrzysk olimpijskich. Goldman 
Sachs nie wspomina, że więk-
szość zysków z mistrzostw 
świata czerpie Międzynarodo-

wa Federacja Piłkarska (FIFA), 
a w przypadku igrzysk MKOl.

Autorzy przeanalizowali sy-
tuację ekonomiczną każdego 
kraju. Na ich podstawie rów-
nież komentują szanse po-
szczególnych zawodników na 
MŚ.  „Wynik Francji jest tak 
nieprzewidywalny jak jej go-
spodarka” zauważają autorzy 
dokumentu. „Argentyna na 
mistrzostwach świata może 
oczekiwać lepszego wyniku niż 
jej krótkofalowy rozwój ekono-
miczny”. Bankowcy nie potra-
fią zrozumieć fenomenu 
Hiszpanii, która choć finanso-
wo od lat znajduje się w kryzy-
sie, to w piłce nożnej święci 
triumfy reprezentacyjne i klu-
bowe. W tym roku dwa zespoły 
Real Madryt i Atletico Madryt 
grały w finale Ligi Mistrzów 
(wygrał Real), a Sevilla trium-
fowała w Lidze Europy.

Sporo miejsca poświęcono 
krajom azjatyckim. Analitycy 
zastanawiają się dlaczego tak 
bogate w zasoby ludzkie kraje, 
jak Indie czy Chiny, nie odno-
szą sukcesów w piłce nożnej. 
Dziwi ich to tym bardziej, że 
Chińczycy są zawsze w ścisłej 
czołówce klasyfikacji medalo-
wej igrzysk olimpijskich. 
Futbolową słabość Chin tłu-
maczą zbyt niską liczbą zareje-
strowanych piłkarzy, co zaska-
kuje ze względu na wielkość 
kraju. Chiny w tej statystyce 
zajmują dopiero 14. miejsce, a 
Indie 19. Na pierwszym miej-
scu są Niemcy (ponad 6 mln 
zarejestrowanych graczy), 
przed Amerykanami (4 mln) i 
Brazylijczykami (2,5 mln).

Oczywiście raportu Goldman 
Sachs nie należy traktować ja-
ko wyroczni – w świecie piłkar-
skim dokument jest traktowa-
ny bardziej jako ciekawostka. 
Na poprzednich mistrzostwach 
analitycy banku poprawnie 
wskazali 13 z 16 drużyn, które 
wyjdą z grup, do tego aż trzech 
z czterech półfinalistów. 
Zawiódł ich nos, jeśli chodzi o 
zwycięzcę, bo wygrała 
Hiszpania, a oni wytypowali 
Bra zylię.

ad, Tygodnik Biznes i Prawo.

Za nami pierwszy 
tydzień Mundialu. 

Wiemy już, jak całe 
Mistrzostwa rozgrywają 

bankowcy

Z dotacji będzie można po-
kryć nawet do 100% kosztów 
pojedynczego przedsięwzięcia. 
Ma ono przysługiwać na de-
montaż, zbieranie, transport 
oraz unieszkodliwienie lub za-
bezpieczenie odpadów z azbe-
stem.

Dofinansowania udziela 
Narodowy Fundusz Zdrowia i 
Gospodarki Wodnej. Projekt od-
bywa się w ramach programu 
„SYSTEM – Wsparcie działań 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej”. Jego budżet wynosi 80 
000 000 zł. O dotację mogą się 

ubiegać jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Celem programu jest zwięk-
szenie ilości unieszkodliwionych 
odpadów zawierających azbest. 
Program będzie realizowany w la-
tach 2014-2018. 

Przedsięwzięcia, na które 
można uzyskać dofinansowa-
nie, mogą być prowadzone na 
terenach gmin, gdzie: została 
przeprowadzona inwentaryza-
cja wyrobów zawierających 
azbest oraz został opracowany i 
zatwierdzony program usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest.

Pieniądze uzyskane z progra-
mu będzie można przeznaczyć 
również na działania związane z 
usuwaniem azbestu podejmowa-
ne przez związki międzygminne.

Każdy zainteresowany uzyska 
szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej Narodowego  
Fun duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Woje wódz-
kie fundusze podają również in-
dywidualnie terminy, w których 
można składać wnioski. Terminy 
te zostaną ogłoszone na stronach 
internetowych poszczególnych 
funduszy.

ad, Tygodnik Biznes i Prawo

Usuwasz azbest? Możesz liczyć  
na dofinansowanie!
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Śledztwo w sprawie 
katastrofy kolejowej 

przedłużone

Witam,
mam na imię Maja, chciałabym bardzo złożyć mojemu Tatusiowi Adasiowi życzenia z okazji Dnia 
Taty, ale mam dopiero czternaście miesięcy i nie potrafię jeszcze mówić, dlatego proszę o pomoc. 
Bardzo kocham Tatusia, a on mnie i wiem, że bardzo by się ucieszył z takiej niespodziewanki. Chciałam 
powiedzieć, że mój Tatuś jest dzielnym i pomocnym strażakiem, takim jak strażak Sam.  Mimo tego, że 
bardzo dużo i długo pracuje, to i tak zawsze znajdzie dla mnie czas, a do tego świetnie się mną zajmuje. 
Wymyśla różne fajne zabawy i potrafi rozbawić mnie do łez. To najlepszy Tata na świecie, dlatego proszę 
szanowną redakcję o publikację dla Tatusia od Majki z najlepszymi życzeniami. 

Złapali pijanego kierowcę

Natrętny adorator
Moja siostra prawie rok temu 

zakochała się. Romans nie trwał 
jednak długo. Bo chociaż mężczy-
zna, którego poznała był bardzo 
szarmancki, adorował ją, poświę-
cał jej wiele uwagi, to z czasem 
zaczął ja kontrolować. Nie miała 
swobody w zasadzie w niczym. 
Wciąż musiała zdawać relacje 
gdzie była, z kim się spotkała. Na 
spotkaniach towarzyskich nie 
mogła z rozmawiać z mężczyzna-
mi. Często się kłócili, aż siostra 
zerwała z nim. Jej partner, nieste-
ty, nie przyjął tego do wiadomo-
ści. Stwierdził, że są dla siebie 
stworzeni i muszą być razem. 
Wysyłał jej listy, sms-y, maile – i 
tak bez końca. Raz zapewniał o 
swojej miłości, a gdy nie odpisy-
wała – obsypywał wyzwiskami. 
To odbiło się na zdrowiu mojej 
siostry – stała się bardzo nerwo-
wa, płaczliwa, zaczęła cierpieć na 
bezsenność. Boję się, że wpadnie 
w depresję. Czy powinnam na-
mówić ją na wizytę u psychiatry? 
Nie chcę, by dalej była kłębkiem 
nerwów. Co zrobić, by uwolniła 
się od tego mężczyzny? 
� –��Monika�z�Bełchatowa

Przede�wszystkim�Pani�siostra�
musi� zdać� sobie� sprawę,� że�ma�
do�czynienia�z�przestępcą.�Bo�tak�

w� świetle� prawa� określany� jest�
człowiek,�który�ją�niepokoi.�Liczy�
on�właśnie�na�reakcję�lęku,�wsty-
du�i�rozpaczy.�Niewykluczone,�że�
możliwość�wywołania�podobnych�
stanów�sprawia�mu�więcej�przy-
jemności,�niż�sama�myśl�o�pogo-
dzeniu�się�i�kontynuacji�związku.�
Bez�wątpienia�jest�to�osoba�zabu-
rzona.� Często� popełnianym� błę-
dem� jest� próba�mediacji� z� prze-
śladowcą.�Odpowiadanie� na� ko-
respondencję,� tłumaczenie,� czy�
zgoda� na� jakieś� wyjaśniające�

spotkania.�Każde�takie�zachowa-
nie�interpretowane�jest�jako�chęć�
podtrzymania�kontaktu� i�konty-
nuacji�znajomości.
I� chociaż� zapewne� pierwszym�

odruchem�Pani�siostry� jest�chęć�
zniszczenia� obraźliwych� przesy-
łek,�to�trzeba�pamiętać,�że�są�one�
ważnym�dowodem�potwierdzają-
cym� zarzuty.� Prześladowca� za-
chowuje�się�jak�osoba�uzależnio-
na,�w�tym�przypadku�od�kontro-
lowania� i� wpływania� na� emocje�
ofiary.�Nie�jest�w�stanie�siłą�roz-
sądku�i�woli�powstrzymać�się�od�
nienormalnych�zachowań.�Z�cza-
sem�zatraca�się�w�nich�tak�bar-
dzo,�że�stają�się�one�głównym�ce-
lem�jego�wszelkiej�aktywności.�W�
niektórych� wypadkach� opamię-
tanie� może� przynieść� zupełna�
obojętność�adresata�lub�przemy-
ślana�reakcja,�połączona�z�dotkli-
wą�karą.�Takie�zachowanie�prze-
śladowcy� określane� jest� jako�
„stalking”�i�dziś�jest�szeroko�sto-
sowanym�pojęciem�zarówno�w�ję-
zyku� socjologicznym,� prawni-
czym,�jak�i�medycznym.�Obecnie�
uporczywe�nękanie,�które�wzbu-
dza�u�ofiary�poczucie�zagrożenia�
lub� istotnie� narusza� jej� prywat-
ność� zagrożone� jest� karą� 3� lat�
więzienia.�Ściganie�następuje�na�
wniosek�osoby�pokrzywdzonej.

Na pytania Czytelników odpowiada 
Sławomir Wolniak, lekarz specjalista 
psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed  

w Dubiu k. Bełchatowa

Śledztwo w sprawie kata-
strofy pod Szczekocinami zo-
stanie przedłużone o kolejne 
trzy miesiące. Z takim wnio-
skiem wystąpiła Prokuratura 
Okręgowa w Częstochowie do 
Prokuratury Apelacyjnej w 
Katowicach.

Dwoje� dyżurnych� ruchu�
z� posterunków� kolejowych�
Starzyny�i�Sprowa�-�Andrzej�N.�
i� Jolanta� S.� są� podejrzani�
o� nieumyślne� spowodowanie�
katastrofy,� grozi� im� osiem� lat�
więzienia.
Pod�koniec�ub.�tygodnia�pro-

kuratura� wezwała� podejrza-
nych,� by� przedstawić� im� za-
rzuty�w�ostatecznej�wersji,�po-
nieważ�niedawno�do�prokura-
tury� zgłosiły� się� dwie� kolejne�
pokrzywdzone� osoby� i� trzeba�
było� dopisać� ich� nazwiska� do�
postanowienia� o� przedstawie-
niu� zarzutów.� Później� podej-
rzani�mieli�zaznajomić�się�z�ak-
tami,�przed�sporządzeniem�ak-
tu� oskarżenia� i� skierowaniem�
go� do� sądu.� W� prokuraturze�
nie�stawiła�się�Jolanta�S.,�któ-
ra� do� końca� czerwca� będzie�
przebywać�za�granicą.�Andrzeja�
N.� nie� udało� się� przesłuchać,�
bo� jego� obrońca� przedstawił�
zaświadczenie� lekarza� psy-
chiatry,�z�którego�wynika,�że�w�
ostatnim� czasie� znacząco� po-
gorszył�się�jego�stan�zdrowia.
–�Zwrócimy�się�o�opinię� ze-

społu� biegłych� psychiatrów,�
którzy�podczas�badań�ambula-
toryjnych� ocenią,� czy� Andrzej�
N.�może�uczestniczyć�w� czyn-
nościach� procesowych� –� po-
wiedział�prok.�Tomasz�Ozimek.
Poza�nieumyślnym�spowodo-

waniem�katastrofy,�prokuratu-
ra�zarzuca�obojgu�podejrzanym�
poświadczenie�nieprawdy�w�do-
kumentacji� dotyczącej� ruchu�

pociągów.� Po� wypadku� mieli�
uzgodnić� i�wpisać� sfałszowaną�
godzinę� zamknięcia� toru,� a�
Andrzej�N.,�który�pełnił� służbę�
na� posterunku� w� Starzynach,�
dodatkowo�napisać,�że� jeden�z�
pociągów�rozpruł�zwrotnicę.
Do�katastrofy�doszło�w�sobo-

tę�wieczorem�3�marca�2012�r.�
pod� Szczekocinami.� Zderzyły�
się� czołowo� pociągi� TLK�
„Brzechwa”� z� Przemyśla� do�
War�szawy� i� Interregio� „Jan�
Ma�tejko”� relacji� Warszawa-
Kra�ków.� Pociąg� Warszawa-
Kraków�wjechał�na�tor,�po�któ-
rym� z� naprzeciwka� jechał� po-
ciąg�Przemyśl-Warszawa.
Dyżurny� ruchu� ze� Starzyn�

według� prokuratury� doprowa-
dził� do� skierowania� pociągu�
Warszawa-Kraków� na� niewła-
ściwy�tor,�co�spowodowało�czo-
łowe� zderzenie� z� drugim� skła-
dem.�Dyżurna�ruchu�z�miejsco-
wości� Sprowa� wydała� zezwole-
nie� na� wjazd� pociągu� relacji�
Przemyśl-Warszawa� na� tor,� po�
którym� jechał� już� pociąg� z�
Warszawy�do�Krakowa.�Zdaniem�
prokuratury�dyżurna�nie�spraw-
dziła,�jaka�jest�przyczyna�zajęto-
ści�toru,�co�było�jej�sygnalizowa-
ne�przez�system�kontroli�ruchu.
Z� kompleksowej� opinii� spe-

cjalistów�z�zakresu�kolejnictwa�
wynika,� że� zawinili� nie� tylko�
dyżurni�ruchu,�ale�też�maszy-
niści�obu�pociągów,�którzy�zgi-
nęli�w�katastrofie.�Z�opinii�bie-
głych�wiadomo�ponadto,�że�po-
ciąg� relacji�Warszawa-Kraków�
na�krótko�przed�katastrofą�je-
chał� 100� km/h.� 400� metrów�
przed� zderzeniem� rozpoczął�
manewr�hamowania,�w� chwili�
zderzenia� miał� prędkość� 40�
km/h.�Skład�relacji�Przemyśl-
Warszawa�jechał�98�km/h�i�w�
ogóle�nie�zaczął�hamować.
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Trzej mieszkańcy naszego 
miasta przy ulicy Wolności zła-
pali pijanego kierowcę skutera. 
Mężczyzna miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu.

Do�zdarzenia�doszło�w�poprzed-
ni�czwartek�(12�czerwca)�w�godzi-
nach� przedpołudniowych.� Miesz-
kańcy�naszego�miasta�mieli�podej-
rzenia,�że�kierujący�skuterem�jest�
pod� wpływem� alkoholu.�
Postanowili� wezwać� policję.� Nie�
czekając�jednak�na�przyjazd�mun-
durowych,� postanowili� sami� za-
trzymać� amatora� jazdy� na� po-
dwójnym�gazie.�Po�pewnym�czasie�
pojawili�się�także�stróże�prawa.�
28-letni� mieszkaniec� Czę-

stochowy,� który� kierował� pojaz-
dem� został� poddany� badaniu.�
Jak�się�okazało�miał�ponad�2�pro-
mile� alkoholu� w� organizmie.� Co�
ciekawe,� nie� po� raz� pierwszy� je-
chał� na� podwójnym� gazie.�

Kilkanaście�dni�wcześniej�był�za-
trzymany�przez�policjantów�z�ko-
misariatu�VI,�wówczas�stwierdzo-
no�u�niego�ponad�1,5�promila.�
–� Nietrzeźwy� kierujący� moto-

rowerem� w� sobotę� przed� połu-
dniem� został� w� trybie� przyspie-
szonym�doprowadzony� do�Sądu�

Rejonowego,�gdzie�wydano�wyrok�
skazujący� –� 8-miesiecy� pozba-
wienia� wolności� w� zawieszeniu�
na�3�lata,�karę�grzywny�oraz�ob-
ciążenie� kosztami� postępowania�
–�wyjaśnia�Marek�Struski�z�czę-
stochowskiej�policji.
Postawa� odważnych� panów,�

którzy� zatrzymali� pijanego� kie-
rowcę� została� doceniona� przez�
mundurowych.� We� wtorek�
(17.06.)� pisemne� podziękowania�
przekazał� im� pierwszy� Zastępca�
Komendanta� Miejskiego� Policji�
nadkom.� Sławomir� Litwin.�
Spotkanie�było�również�okazją�do�
rozmów� na� temat� bezpieczeń-
stwa� w� ruchu� drogowym.� -�
Wyróżnionym�panom�należą� się�
słowa� uznania,� gdyż� dzięki� ich�
właściwej�i�zdecydowanej�reakcji�
nie�dopuścili�kierującego�do�dal-
szej� jazdy,� która� mogła� zakoń-
czyć� się� tragicznie� –� podsumo-
wuje�Marek�Struski.

kg, zdj. arc
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Maranda będzie 
kandydował na prezydenta

Frytka OFF 
wraca na 

”Frytkową”
Kolejny raz w naszym mieście 

odbędzie się Festiwal Kultury 
Alternatywnej Frytka OFF. Nie 
zabraknie niszowej muzyki, naj-
różniejszych spektakli oraz ulicz-
nych akcji. Dwudniowa impreza 
rozpoczyna się już dziś (20.06.)

Do miasta zawita czołówka pol-
skiej muzycznej sceny alternatyw-
nej, ale także zagraniczni muzycy, 
wyjątkowi artyści teatralni, per-
formerzy, tancerze i kuglarze. - 
Przygotujcie się na wspólną zaba-
wę przy dźwiękach m.in. Meli 
Kotelu, projektu Waglewski Fisz 
Emade i Noviki. Częstochowskich 
frytek spróbują też zagraniczne 
zespoły, w tym z Norwegii – 
Heroes&Zeros i Gin Ga z Austrii– 
zapowiadają organizatorzy.

Będzie okazja obejrzeć spektakle 
uliczne w wykonaniu teatrów: Teatr 
Nikoli, A3 Teatr, Tetar Mimo i Teatr 
Akt. Na koniec festiwalu zaplano-
wano dj-eskie afterparty. Krótko 
mówiąc, zapowiada się smakowicie 
i tanecznie! A na dodatek wstęp na 
wszystkie imprezy jest wolny. 
Szczegółowy program znaleźć moż-
na na stronie www.frytkaoff.czesto-
chowa.pl 
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Utrudnienia w ruchu

Ta nasza miłość
Ta nasza miłość będzie trwała
Nim ogień szczęścia się wypali,
Jest taka piękna, aż olśniewa
Jak księżycowy blask na fali.

Twój wzrok mnie zawsze uspokaja,
Dlatego tęsknię wciąż za tobą,
I jedno wiem, to się nie zmieni
Że – nie pokocham tak nikogo.

Ty mnie – ja Ciebie nie zapomnę
Więc strzeżmy uczuć naszej duszy.
A serce w zamian się odpłaci
Zachwytem błogim, nam się wzruszy.

Wanda Sowińska

Zgodnie z przewidywaniami, 
Marcin Maranda  ogłosił, że w 
zbliżających się wyborach samo-
rządowych będzie kandydował 
na prezydenta Częstochowy. 
Otrzymał w tej sprawie jednogło-
śne poparcie od Mieszkańców 
Częstochowy – samorządowego 
ugrupowania, którego jest lide-
rem. 

O tym, że Maranda będzie 
kandydował na prezydenta 
Częstochowy mówiło się od daw-

na. Swoją decyzję radny ogłosił 
podczas konwencji prezydenckiej 
w klubie muzycznym Sta cher-
czak. Maranda twierdzi, że wraz 
ze swoim ugrupowaniem przez 
najbliższe miesiące pomysły na 
miasto będzie konsultować z 
mieszkańcami. To właśnie oni 
mają pomóc przy stworzeniu 
programu dla Częstochowy. Jego 
szczegóły poznamy 6 września 
podczas konwencji programowej.
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Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu w Częstochowie 
informuje, że od 21 czerwca 
zamknięty zostanie przejazd 
kolejowy w ciągu ul. Bugajskiej. 
Powód? Remont tamtejszego 
torowiska. Jednak to nie jedy-
ne utrudnienie, które czekać 
będzie kierowców w najbliższy 
weekend.  W nocy z piątku na 
sobotę (20-21 czerwca) za-
mknięta zostanie także ul. 
Piłsudskiego, gdzie odbędzie 
się Festiwal Frytka OFF.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. 
Bugajskiej zamknięty zostanie 
21 czerwca o godzinie 7.00.  
Objazd z Częstochowy do Ję drze-
jowa, Janowa, Olsztyna prowa-
dzony będzie drogami DK-1, DW 
791, DW 789, DW 793, DK 46. 
Objazd do Olsztyna od strony 
Katowic – zjazd w Ko zie gło wach 
na DW 789 następnie drogami 
DW 793 i DK 46. 
Natomiast objazd do Częstochowy 
od strony Jędrzejowa w Janowie 
zjazd na DW 793 następnie dro-

gami DW 789, DW 791 i DK-1 do 
Częstochowy. Przewidywany ter-
min zakończenia prac to 25 
czerwca.

W piątek (20 czerwca) i w so-
botę (21 czerwca) zamknięta dla 
ruchu kołowego będzie ulica 
Piłsudskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Katedralną do 
posesji nr 23 wraz z parkingiem 
przy dworcu PKP. Nie będzie rów-
nież możliwe parkowanie na 
jezdni. Umożliwiony będzie jedy-
nie dojazd do posesji mieszkań-
ców zamkniętego obszaru od 
strony ulicy Piotrkowskiej. Postój 
taksówek przy dworcu PKP zo-
stanie zawieszony. Przystanki 
autobusów komunikacji publicz-
nej zostaną przeniesione z ul. 
Piłsudskiego na ul. Krakowską 
(w rejon Archikatedry).

Ponadto, w piątek (20 czerwca) 
w godzinach 20.45-22.00 ulica-
mi Katedralną, Krakowską, pl. 
Daszyńskiego, Berka Jose le-
wicza, Garibaldiego, Wilsona, 
Piłsudskiego przejdzie Wielka 
Parada Frytkowa. kg

http://www.frytkaoff.czestochowa.pl/
http://www.frytkaoff.czestochowa.pl/
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Student żadnej pracy  
się nie boi?

Stypendia artystyczne  
wręczoneWielkimi krokami zbliża się ko-

niec roku szkolnego oraz akade-
mickiego. Dla jednych to czas 
beztroskiego wypoczynku i relak-
su, a dla drugich wytężonej pracy. 
Trzymiesięczne wakacje to prze-
cież najlepszy moment na podre-
perowanie swojego budżetu!

Wraz z początkiem wakacji na ry-
nek rusza armia pracowników tym-
czasowych. Niektórzy są do tego 
zmuszeni, bo chcą odłożyć pienią-
dze na utrzymanie na kolejny rok. 
Inni pracują tylko przez część wa-
kacji i zarobioną gotówkę przezna-
czają na wymarzony wyjazd. Jeszcze 
inni po prostu chcą mieć trochę 
własnego grosza na drobne przy-
jemności.

Osoby poszukujące pracy, w 
okresie letnim, to zwykle ludzie mło-
dzi, a więc tegoroczni maturzyści 
oraz studenci. Ci drudzy oczywiście 
niejednokrotnie w roku akademicki 
łącza zarabianie z nauką. Jednak 
najczęściej decydują się na pracę 
dorywczą. Hotele, restauracje, ka-
wiarnie, puby, kluby czy call center 
to sektory wręcz im dedykowane i 
przez nich opanowane. – 
Zdecydowałam się na pracę jako 
kelnerka w restauracji, bo mogę do-
stosować swoje godziny do zajęć na 
uczelni. Czasem jednak ciężko to 
pogodzić – wyznaje Milena. – Rano 
uczelnia, później praca, powrót do 
domu i nauka do późnych godzin. I 
tak w kółko. Na wakacje postanowi-
łam poszukać czegoś konkretniej-
szego – dodaje dziewczyna. Stu
dentka wraz ze swoją koleżanką 
Martą ma zamiar wyjechać nad mo-

rze. – Mamy nadzieję, że uda nam 
się gdzieś załapać na przynajmniej 
dwa miesiące. Poszukamy pracy w 
hotelach i pensjonatach albo w skle-
pikach z pamiątkami albo przy roz-
noszeniu ulotek. Jeśli nie uda się ni-
czego znaleźć, to spróbujemy  w ga-
stronomii. A później, jak wszystko 
pójdzie zgodnie z naszym planem to 
zrobimy sobie dwutygodniowy odpo-
czynek. Oczywiście, o ile nie znudzi 
nam się morze. Zresztą, gdyby tak 
się stało, możemy uciec w góry – 
mówią ze śmiechem.

Wielu studentów decyduje się tak-
że na wyjazdy zarobkowe zagranicę. 
W ten sposób przeważnie można za-
robić dużo więcej niż w kraju, a przy 
okazji rozwinąć umiejętności języko-
we, zdobyć ciekawe doświadczenia i 
zawrzeć wiele nowych znajomości.

Jednak w okresie letnim pracy 
poszukują nie tylko studenci i ma-
turzyści, ale także uczniowie. Dla 
wielu osób młodych, praca w okre-
sie letnim jest pierwszą w ich życiu. 
Trudno zatem oczekiwać zarobienia 
ogromnych pieniędzy. Najwięcej 
ofert pracy znajdziemy oczywiście w 
Internecie. Również dobrym miej-
scem do poszukiwania zatrudnie-
nia będą agencje pracy oraz urzędy 
pracy. Oferują one zatrudnienie 
tymczasowe, a także skierowane są 
do osób bez doświadczenia. Jeśli się 
tylko poświęci trochę czasu, to na-
prawdę jest w czym wybierać.

Pamiętajmy, że za wakacyjną 
pracą przemawiają nie tylko pienią-
dze i łatwość jej zdobycia. Dzięki 
niej nabywamy cenne umiejętności 
oraz zdobywamy doświadczenie.
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26 młodych uzdolnionych częstochowian 
otrzymało od prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka stypendia artystyczne. 
Uroczystość związana z tym wydarzeniem 
odbyła się w Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater”. Towarzyszyły jej prezenta-
cje muzyczne i wystawa prac plastycznych 
ubiegłorocznych stypendystów.

W tym roku do Wydziału Kultury, Promocji i 
Sportu Urzędu Miasta wpłynęło 88 wniosków o 
przyznanie stypendiów artystycznych. Najwięcej w 
dziedzinie sztuk plastycznych (47) i muzyki (32). 
Oprócz tego były cztery wnioski dotyczące tańca, 
dwa literatury i jeden upowszechniania kultury.

W sumie przyznano 26 stypendiów. 13 z 
nich było jednorazowych (w kwotach: 2.000 zł, 
3.500 zł i 5.000 zł  wysokość kwot stypendiów 
jednorazowych jest zróżnicowana w zależności 
od przedstawionego programu stypendialne-
go). Kolejne 13 to stypendia cykliczne przezna-
czone dla uczniów i studentów. Stypendia 
uczniowskie w kwocie 250 zł miesięcznie, wy-
płacane będą przez 10 miesięcy w roku szkol-
nym 2014/2015. Natomiast cykliczne stypen-
dia studenckie w kwocie 350 zł miesięcznie, 
wypłacane będą przez 9 miesięcy w roku aka-
demickim 2014/2015.

kg, zdj. kg

Stypendyści Prezydenta Miasta Częstochowy 
w 2014 r.

 w dziedzinie MUZYKA
1. Maria Belica  cykliczne
2. Mateusz Duda  cykliczne  
3. Malwina Jakubowska  cykliczne  
4. Zuzanna Lipka  cykliczne  
5. Marta Łobos  cykliczne  
6. Karol Mastalerz  cykliczne
7. Daria Pacuda  cykliczne  
8. Mateusz Żurawski  cykliczne   
9. Tadeusz Barylski  cykliczne   
10. Maciej Piątek  cykliczne   
11. Jakub Konieczko  jednorazowe 

12. Maksymilian Mucha  
 jednorazowe 

13. Agata Piątek  jednorazowe
 w dziedzinie SZTUKI PLASTYCZNE

1. Karolina Miechowska  cykliczne  
2. Rafał Tomczak  cykliczne  
3. Adam Kaczmarek  cykliczne  
4. Dominik Cierpiał  jednorazowe
5. Paulina Dudek  jednorazowe
6. Agata Marcinkowska  

 jednorazowe
7. Piotr Migza  jednorazowe
8. Paulina Ortenburger  

 jednorazowe
9. Jarosław Respondek  

 jednorazowe
10. Żaneta Wojtala  

 jednorazowe
11. Adrianna Zawadzka  

 jednorazowe
stypendia w dziedzinie TEATR

1. Karina Badura  jednorazowe 
2. Paweł Bilski  jednorazowe
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Przyszli mundurowi odwiedzili  
Szkołę Policyjną

Wygraj rok bezpłatnych studiów na Łazarskim!
Uczelnia Łazarskiego od lat angażuje się w sprawy samorządów  
oraz wspiera wszelkie inicjatywy społeczne, dlatego też szuka 
aktywnych, młodych ludzi, którzy działają na rzecz lokalnych 
społeczności. 
Uważasz, że się do takich zaliczasz? Prześlij krótki film lub esej, w którym 
pokażesz jak aktywnie wspierasz swoją lokalną wspólnotę.
Konkurs skierowany jest do maturzystów oraz absolwentów studiów
pierwszego stopnia.
Każda kategoria – zarówno film, jak i esej – wyłoni jednego zwycięzcę 
w regionie. Oznacza to, że na każde województwo przyznane zostaną 
dwie nagrody, w postaci roku darmowych studiów – na dowolnie 
wybranym kierunku – na Uczelni Łazarskiego.
Konkurs trwa od 1 czerwca, a prace konkursowe należy zgłaszać  
do 15 sierpnia 2014 r.

Więcej informacji na temat konkursu i regulaminu znajdziecie  
na Facebooku i pod linkiem:  

https://www.facebook.com/events/317574505067679 

Młodzież z kłobuckiej klasy 
o profilu ogólnopolicyjnym 
uczestniczyła w tegorocznym, 
15 już, Dniu Otwartym Szkoły 
Policji w Katowicach. Na od-
wiedzających czekały liczne 
atrakcje. Duże zainteresowanie 
wzbudziły pokaz musztry poli-
cyjnej w wykonaniu uczniów 
klas policyjnych oraz tresury 
koni i psów policyjnych.

Szkoła Policyjna pękała 
w szwach. Zjawiło się ponad 4 ty-

siące osób, w tym młodzież z kla-
sy policyjnej z Kłobucka na czele 
z nauczycielką, Anitą Ziomko-
Nowak. - Tegoroczny program był 
wyjątkowo atrakcyjny, a hitem 
jak co roku były zawody strzelec-
kie, pokazy w wykonaniu Grupy 
Interwencyjnej Służby Więziennej 
oraz pokaz w wykonaniu 6.bata-
lionu powietrznodesantowego 
z Gliwic – podkreśla st. sierż. mgr 
Marta Ladowska, oficer prasowy 
policji w Kło bucku. Przed zgroma-
dzoną młodzieżą zaprezentowała 
się także Izba Celna z Katowic, 

Wojsko, ITD i Straż Pożarna. 
Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudziły pokazy sprawności po-
licyjnej przygotowane przez szkol-
nych policjantów z Zakładu 
Wyszkolenia Specjalnego. Praw-
dziwą furorą okazał się także poli-
cyjny radiowóz. Chętnych do 
przejażdżki tym pojazdem nie 
brakowało. I nie zrażała ich nawet 
przerażająco długa kolejka. 
Wszystkim atrakcjom towarzy-
szyły występy szkolnego zespołu 
„The Cops”. kg
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Laureaci konkursu matematycznego 

”KANGUR 2014”
Nowy kierunek  

w Wyższej  Szkole 
Planowania  

Strategicznego
 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego i wzbogaciła 

swoją ofertę edukacyjną o  nowy kierunek: Kryminologię z 
elementami kryminalistyki. 

KRYMINALISTYKA zajmuje się sposobami oraz technicz-
nymi metodami wykrywania i udowadniania  przestępstw. 
Podczas nauki studenci zdobędą więc wiedzę na temat posłu-
giwania się różnymi technikami kryminalistycznymi  oraz po-
siądą umiejętności z zakresu analizy i odzyskiwania danych z 
nośników elektronicznych, poznają takie dziedziny kryminali-
styki jak daktyloskopia, balistyka, traseologia i inne.

Ma ona charakter interdycysplinarny i umożliwia zdobycie 
wiedzy i umiejętności praktycznych, dających niezbędne przy-
gotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego (np.: Policja, Straż Graniczna, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne; Służba Więzienna), a także w zawodzie kura-
tora, mediatora i szeroko rozumianego pracownika socjalnego.

Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, krymi-
nologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecz-
nych absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę o 
przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych 
patologiach społecznych, co pozwoli mu na zrozumienie 
procesów zachodzących w społeczeństwie oraz właściwą, 
profesjonalną, reakcję na te zjawiska. Będzie również przy-
gotowany teoretycznie i praktycznie do problematyki anali-
zy śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz ich 
zabezpieczania. 

Nauka trwa trzy lata. Kandydaci mogą składać dokumen-
ty do końca września w siedzibie uczelni w Dąbrowie 
Górniczej lub w wydziale zamiejscowym w Piotrkowie 
Trybunalskim.

W Szkole Podstawowej Nr 53 w 
Częstochowie podsumowano wy-
niki Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego 
„KANGUR 2014” na szczeblu re-
gionalnym. 

Współzawodnictwo ma długą hi-
storię. To już 23 edycja zmagań, 
nad którymi patronat sprawuje 
Rada Europy i UNESCO, a w Polsce 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Każdego roku w trzeci czwartek 
marca o tej samej godzinie uczniowie 
z kilkunastu państw Europy piszą 
ten sam test ułożony przez zespół 
matematyków z różnych krajów. 

Uczestnicy ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich mu-
szą wykazać się przede wszystkim 
umiejętnością logicznego myślenia. 

– Konkurs cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem. W tej edy-
cji w Polsce w zmaganiach wzięło 

udział prawie 320 tysięcy uczniów. 
Natomiast w regionie częstochow-
skim we wszystkich kategoriach 
(Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, 
Junior, Student) wystartowało 
łącznie prawie 5,5 tysiąca dzieci ze 

szkół Częstochowy i powiatu, 
Kłobucka, Lublińca oraz Mysz
kowa – informuje Bożena Ujma, 
prezes Często chow skiego Stowa
rzyszenia Matema tycznego KAN
GUR, głównego organizatora kon-
kursu w regionie. 

Najwyższą nagrodę i tytuł 
Laureata otrzymali Mateusz Na wra
cała z Prywatnej Lingwi stycznej 
Szkoły Podstawowej w Częstochowie 
i Wiktoria Jelonek z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Herbach. 
Wynik bardzo dobry uzyskało 60 
uczniów, a wyróżnienie 550. 
Uhonorowano ich nagrodami rze-
czowymi, m.in. książkami 
„Miniatury matematyczne.” 

Wszyscy biorący udział w konkur-
sie otrzymali tzw. nagrody uczest-
nictwa w postaci „Magicznej wieży” 
wzorowanej na kostce Rubika. 
Oprawę artystyczną uroczystości 
przygotowali uczniowie SP Nr 53.

DF
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Dzień Sportu  
w V LO

Poniedziałkowy poranek. Siła, 
energia, rywalizacja i dobra zabawa. 
W taki sposób na boisku V LO im. A. 
Mickiewicza obchodzono dzień 
sportu pod jakże czujnym okiem na-
uczycieli. W tegorocznych obcho-
dach aktywny udział wzięło wielu 
uczniów, pomimo niezbyt optymi-
stycznej pogody. Wspólny aerobik 
na sali gimnastycznej przy żywej 
muzyce i entuzjastycznym podejściu 
oficjalnie rozpoczął ten dzień. 

Zawody podzielono na konkuren-
cje zespołowe (ringo, siatkówka, pił-
ka nożna, streetbasket oraz przecią-
ganie liny), jak i indywidualne (skok 
w dal, pchnięcie kulą, wyciskanie 
sztangi, rzutki). Gry były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”. W dru-
żynach siatkarskich grali najlepsi z 
najlepszych, dlatego zawody były 
bardzo wyrównane. Podczas street-
basketu nie było strachu przed prze-
graną, była tylko czysta zabawa. 

Niestety, w czasie meczu piłki noż-
nej pogoda przestała nam sprzyjać, 
dlatego też następne konkurencje 
sportowe np. przeciąganie liny odby-
wały się na korytarzu szkolnym. 
Pomimo tych niedogodności, przez 
długi czas słychać było głośne okrzyki 
dopingujących klas. Nie miało zna-
czenia, kto wygrywał, liczyła się tylko 
frajda z miło spędzonego czasu. 
Najlepsi z najlepszych cieszyli się 
uznaniem swoich kibicujących rówie-
śników. Gra porwała wielu uczniów. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Pasja do sportu wciągnęła wielu. 

W ramach promocji zdrowego 
odżywiania uczniowie przygotowali 
dla społeczności szkolnej przepyszną 
sałatkę owocową. Kolejki po nią by-
ły długie, ale dla takiego smaku war-
to było czekać. Wszystkie klasy przy-
niosły niezbędne składniki, aby po-
wstała zdrowa, kolorowa i pożywna 
przekąska. 

Dla uczniów udział w rozgryw-
kach to nie tylko zabawa, ale także 
szansa na załapanie sportowego 
bakcyla. Kto wie, może w przyszłości 
któryś z uczestników będzie rozpo-
znawany na międzynarodowej are-
nie sportowej? Pozostaje nam tylko 
mieć nadzieję, że zawsze będziemy 
się tak dobrze bawić.

Paulina Hapunik (IC)

Nasz sukces  
w Turnieju 
Siatkówki 
Plażowej

W środę 4 czerwca na boiskach 
znajdujących się na terenie Galerii 
Jurajskiej został rozegrany Turniej 
Siatkówki Plażowej. Naszą szkołę re-
prezentowali zarówno chłopcy, w 
składzie: R. Szapski, M. Adamczyk 
oraz A. Zyska, jak i dziewczęta: E. i K. 
Cichoń. Nasze zawodniczki zaczęły 
rozgrywki od meczów z Autorskim 
Liceum Artystycznym (ALA) i Liceum 
Akademickim. Ten mecz, jak i na-
stępny z ZS im. J. Kochanowskiego, 
nasze dziewczęta wygrały bez żad-
nych przeszkód. 

W trzecim meczu rywalkami na-
szych zawodniczek była reprezentacja 
IX LO im. C.K. Norwida. W tym starciu 
po pięknej walce i wspaniałych ak-
cjach obu stron, górą okazały się jed-
nak zawodniczki Norwida. Jednak nie 
przeszkodziło to naszym dziewczę-
tom w wygraniu kolejnego meczu z 
reprezentacją III LO im. W. Bie
gańskiego. Początek meczu należał, 
co prawda do rywalek, ale nasze 
dziewczęta nie odpuściły i ostatecznie 
odniosły zwycięstwo, zapewniając so-
bie grę w półfinale, gdzie zmierzyły się 
z zawodniczkami ZSTiO im. S. 
Żeromskiego. Ten mecz nasze siatkar-
ki rozegrały niezwykle spokojnie i mą-
drze, co się opłaciło, bowiem dzięki 
temu łatwo odprawiły rywalki z kwit-
kiem. W finale zawodniczki V LO po-
dejmowały po raz drugi reprezentację 
Norwida. Obie strony prezentowały 
wspaniałe umiejętności i nie odpusz-
czały żadnej piłki. Niestety, tym razem 
zwycięstwo było udziałem siatkarek z 
Norwida. Ostatecznie nasze zawod-
niczki zajęły II miejsce w turnieju, 
osiągając tym samym duży sukces. 

Nasi siatkarze zmagania zaczęli od 
porażki z zespołem VIII LO Samo
rządowego, chociaż mecz był zacięty 
i obie strony raz po raz obejmowały 
przewagę, to jednak nasi rywale od-
nieśli zwycięstwo w tym meczu. 
Drugie spotkanie naszych zawodni-
ków to zmaganie z VI LO im. J. 
Dąbrowskiego. Tutaj niespodzianki 
nie było i to nasi zawodnicy pewnie 
odnieśli sukces. Podobna sytuacja 
miała miejsce w meczu z zespołem 
ZSSB, gdzie nasi zawodnicy grając 
wspaniałe spotkanie, pewnie poko-
nali rywali. Niestety, dla naszych siat-
karzy przeszkodą okazała się repre-
zentacja ZSG im. M. Skłodowskiej – 
Curie. Tym meczem nasi zawodnicy 
zakończyli zmagania w turnieju na 
piątej pozycji. Wielka szkoda, że 
chłopcom nie udało się powtórzyć 
sukcesu dziewcząt. 

Łukasz Olszewski, Robert Szapski (IIA)

Obchody XVI Dnia Godności Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zwiedziliśmy stolicę:)

Wycieczka  
do Krakowa

30 maja 2014 roku odbyła się wy-
cieczka do Krakowa, w której udział 
wzięli uczniowie naszej szkoły z klasy 
IIB, IIF i ID wraz z opiekunami: mgr K. 
Kosel, mgr Ż. Sodułą i mgr K. Zającem. 
Plan wycieczki obejmował zwiedze-
nie Muzeum Narodowego, a dokład-
niej trzech wystaw. Około godziny 
10:30 dotarliśmy na miejsce. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od wystawy 
„Szuflada Szymborskiej”, którą otwar-
to 1 lutego 2013 roku, w pierwszą 
rocznicę śmierci poetki, w Kamienicy 
Szołayskich. Była ona rodzajem sce-
nografii, trójwymiarowego kolażu, w 
którym przedmioty należące do 
Wisławy Szymborskiej zderzone zo-
stały z cytatami z jej twórczości, foto-
grafiami bliskich jej osób, rzeczy i 
miejsc. Zaprowadziły nas one w jej 
prywatny świat poetyckiej wyobraźni 
i intelektualnych inspiracji.

Kolejną wystawą, którą mieliśmy 
okazję oglądać była: „Zawsze Młoda! 
Polska sztuka około 1900” dotycząca 
malarstwa Młodej Polski. 
Zobaczyliśmy trzysta dzieł sztuki pol-
skiej przełomu XIX i XX wieku. Była to 
okazja do obcowania z pracami naj-
wybitniejszych twórców epoki: Olgi 
Boznańskiej, Juliana Fałata, Jacka 
Malczewskiego, Józefa Mehoffera, 
Leona Wyczółkowskiego i Stanisława 
Wyspiańskiego. Następnie udaliśmy 
się do głównego budynku Muzeum 
Narodowego w Krakowie, w którym 
dostępne były obrazy Maksymiliana 
Gierymskiego, jednego z najbardziej 
znanych malarzy polskich XIX wieku 
oraz dzieła innych artystów polskich, 
niemieckich, francuskich oraz węgier-
skich, związanych w kolonią artystycz-
ną w Monachium (krąg monachijski). 
Wystawa: „Maksymilian Gierymski. 
Dzieła, inspiracje, recepcja” przedsta-
wiała prace młodzieńcze i dzieła o te-
matyce powstańczej, pejzaże intym-
ne, oddające złożony stosunek arty-
stów do natury, określany mianem 
romantycznego realizmu.

Po muzealnej lekcji sztuki i historii, 
udaliśmy się na Rynek Główny, aby 
wspólnie coś zjeść i wykorzystać wol-
ny czas. Robiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia i kupowaliśmy pamiątki. 

O godzinie 17:30 wszyscy byliśmy z 
powrotem w autokarze, w którym 
panowała bardzo radosna atmosfera, 
choć jednocześnie żałowaliśmy, że 
wycieczka dobiega końca. Po godzi-
nie 20:00 byliśmy już w Częstochowie, 
napełnieni duchem magicznej sztuki 
Młodej Polski oraz niepowtarzalną at-
mosferą Krakowa. 

Patrycja Klama, Maksymilian Kluziewicz, kl. IIF

Uczniowie naszego liceum mieli 
zaszczyt brać udział w obchodach 
XVI Dnia Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek
tualną, który był zorganizowany 
przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. V LO reprezentowały 
uczennice z klasy IC: K. Mrowiec, U. 
Tasarz, W. Kielan, G. Matusz, W. 
Kutrzyk i S. Waligórska pod opieką  
dr M. Orzechowskiej. 

Impreza odbyła się 13 maja 2014 
r. na Placu Biegańskiego. Głównym 
punktem odniesienia były eurowy-
bory z okazji 10 rocznicy przystąpie-
nia Polski do UE. Na placu pojawili 
się uczniowie ze szkół i ośrodków 
specjalnych z Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. Każdy z ośrod-
ków reprezentował wybrany przez 
siebie kraj i wytypował kandydatów 
startujących do europarlamentu w 
ramach zabawy: „Eurowybory na 
wesoło”.

Za widownią znajdowały się sta-
nowiska wybranych krajów, ukazują-
ce w bardzo kreatywny sposób do-
bra danego państwa. Podchodząc 
do stanowisk można było skoszto-
wać typowych dla państw słodkości i 
przenieść się w dany region. 
Wszystkie wystąpienia były niezwy-
kle ciekawe i oryginalne. Odbyły się 
również gry i zabawy. Wszyscy byli 
pod wielkim wrażeniem organizacji 
wyjątkowego święta. 

Wiktoria Kielan IC

15 maja uczniowie klas: ID, IF i 
IID pod opieką nauczycieli: mgr A. 
Kielichowskiej, mgr A. Salachny, 
mgr Ż. Soduły i mgr M. Duchnik po-
jechali na wycieczkę krajoznawczo-
przedmiotową do Warszawy. 
Organizatorem a zarazem kierowni-
kiem wyjazdu była mgr A. 
Kielichowska wraz z biurem podró-
ży „Mamuno”. Pogoda nie napawa-
ła optymizmem, z nieba lały się 
strugi deszczu, pozostawało mieć 
tylko nadzieję, że słońce jest bar-
dziej łaskawe dla warszawiaków. 
Stolica przywitała nas na szczęście 
wspaniałą pogodą, wprost idealną 
do odkrywania jej uroków.

Jednym z celów naszej wycieczki 
była wizyta w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Wśród wielu nie-
zwykłych eksponatów znajdowały 
się też kartki z kalendarza, rozwie-
szone wzdłuż ścian i zakamarków 
muzeum, opowiadające historię 
powstania  dzień po dniu. Surowe 
ściany pokryte antyhitlerowskimi 
rysunkami i napisami dawały niesa-
mowity efekt. Wszędzie roiło się od 
pamiątek z tamtych dni. Poczynając 
od samolotu i bogatych zbiorów 
broni, kończąc na listach pisanych 
do rodzin. Każdy nawet najdrob-
niejszy, najzwyklejszy przedmiot 
opowiadał osobną historię, nie-
rzadko bardzo tragiczną. Mogliśmy 
wysłuchać relacji świadków, zoba-
czyć zdjęcia i filmy. A to tylko nie-
które z możliwości zdobywania 
wiedzy oferowanych przez mu-
zeum.

Następnym etapem wycieczki 
było Stare Miasto. Na miejscu do-
staliśmy odrobinę wolnego czasu, 
by każdy mógł „skosztować” uro-
ków Warszawy. Stare Miasto to ko-
palnia zabytków, więc wygodne bu-
ty były prawdziwym błogosławień-
stwem. Z Placu Zamkowego prze-
szliśmy do Zamku Królewskiego, 
gdzie dzięki przewodnikowi pozna-
liśmy jego historię. Następnie zwie-
dziliśmy Katedrę Św. Jana, która ma 
bezpośrednie połączenie z zam-
kiem. Wzdłuż trasy zwiedzania zo-
baczyliśmy jeszcze pomniki: Syrenki 
Warszawskiej i Jana Kilińskiego. 

Legendę tej pierwszej zna chyba 
każdy, historię tego drugiego warto 
poznać:). Kolejnym z pomników, 
który mieliśmy okazję zobaczyć, był 
niezwykle refleksyjny Pomnik 
Małego Powstańca. Mury obronne, 
Barbakan i dom urodzin najsłyn-
niejszej Polki  Marii Skłodowskiej
Curie kończyły trasę zwiedzania 
Starego Miasta. Następnie udali-
śmy się w stronę kościoła św. Anny 
umiejscowionego na Krakowskim 
Przedmieściu. Zobaczyliśmy też po-
mnik patrona naszej szkoły – A. 
Mickiewicza, który w hołdzie uko-
chanemu wieszczowi ufundowali 
sami warszawiacy. 

Ostatni etap zwiedzania miasta 
to spacer pod Pałac Prezydencki. 
Zatrzymaliśmy się w miejscu pro-
wadzonej nie tak dawno temu 
“wojny o krzyż”. Odwiedziliśmy 
jeszcze kościół wizytek oraz kościół 
św. Krzyża. Nasza trasa zakończyła 
się przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza, na placu marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Przy grobie płonie 
wieczny znicz, a służbę pełni warta 
honorowa z Batalionu Reprezen
tacyjnego Wojska Polskiego. W cza-
sie świąt państwowych odbywa się 
jej uroczysta zmiana z udziałem naj-
wyższych władz. Przez cały czas po-
bytu w Warszawie w naszym zespo-
le panowała świetna atmosfera. Po 
krótkim przystanku na posiłek, 
zmęczeni, ale zadowoleni  doje-
chaliśmy do Częstochowy. 
Warszawa to wyjątkowe i piękne 
miasto. Odwiedzenie tego miejsca 
z czystym sumieniem można pole-
cić każdemu.

Dominik Łukaszewicz (IF)
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Oczekując na rozpoczęcie spekta-
klu, niechcący podsłuchałam nastę-
pującą wymianę zdań:

A na czym ostatnio byli państwo w 
teatrze?

(długa cisza) Ostatnio to my dużo 
do kina chodzimy...

Oczywiście powyższy dialog jest 
zupełnie wyrwany z kontekstu i 
przytaczając go, nie chciałabym za-
rzucać komuś ignorancji sztuki wyż-
szej. Chcę jedynie zaznaczyć, że 
spektakl „Pierwszy raz” nie jest od-
powiedni na pierwszy raz w teatrze. 
Sztuka może po prostu zamęczyć 
„teatralnego nowicjusza”. Uważam, 
że spektakle powstałe na podstawie 
tekstów Michała Walczaka, trzeba 
umieć oglądać. Konieczne jest 
przedarcie się przez otoczkę grote-
ski, metafory, a także wulgarności.  
Swoiste morały tekstów nie zawsze 
są otwarcie wyeksponowane. Widz 
musi skupić się na sztuce, zaangażo-
wać się emocjonalnie oraz intelek-
tualnie. „Pierwszy raz” to przede 
wszystkim sztuka wzywająca do 
spontaniczności w miłości. Historia 

bohaterów jest prostą przestrogą – 
wszystkie nieokazane uczucia wra-
cają nie zdwojoną mocą. Człowiek 
nie jest w stanie – a nawet nie powi-
nien – wielu rzeczy planować. Często 
musi zapomnieć o rozsądku i wszel-
kich ograniczeniach, bowiem wy-
łącznie w ten sposób może osiągnąć 
pełnię szczęścia. Tomasz Man (reży-
ser sztuki) zaprasza publiczność do 

gry. Gry zawiłej i skomplikowanej, 
pozbawionej instrukcji. W pewnym 
momencie widzowie są wściekli na 
bohaterów spektaklu. Ileż razy moż-
na powtarzać te same kwestie? Jak 
długo można dyskutować na pozor-
nie błahe tematy... A przecież u in-
nych najbardziej denerwują nas te 
wady, które sami posiadamy. 
Irytujący brak zdecydowania u po-
staci doprowadza do tragedii. Tracą 
szansę na miłość. „Pierwszy raz” to 
spektakl dla dwóch aktorów. Teresa 
Dzielska i Rafał Rutkowski intensyw-
nie gestykulują, skaczą, biegają, 
krzyczą, płaczą, śmieją się...aż w 
końcu ich postaci dojrzewają. Ten 
przełomowy moment pozwala uło-
żyć w całość chaotycznie rozrzucone 
elementy układanki, jaką jest życie 
człowieka. Sztuka Tomasza Mana 
jest szczera, dosadna, nowatorska, 
prowokująca, poruszająca, zabawna 
i nudna zarazem. Przede wszystkim 
jest po prostu dobra. Dobra, choć 
niestandardowa.

Marta Kąsiel IIIa
foto z oficjalnej strony Teatru im.A.Mickiewicza

Śpiewamy i recytujemy… 
po niemiecku

„Bądź zdrowa Mamo…”

Marsz Różowej 
Wstążeczki

Wiemy dobrze jak cennym da-
rem jest zdrowie, dlatego należy 
zapobiegać, badać się, działać pro-
filaktycznie…wszystko to po to, by 
jak najdłużej cieszyć się normalnym 
codziennym funkcjonowaniem. 
Uczniowie naszej szkoły wspierają 
takie działania, dlatego chętnie 
uczestniczą w akcjach promujących 
zdrowy styl życia. 26 maja 
Częstochowskie Stowarzyszenie 
Amazonek zorganizowało Marsz 
Różowej Wstążeczki. 

Akcja rozpoczęła się na Placu 
Biegańskiego, wszyscy napełnialiśmy 
tak charakterystyczne różowe balo-
ny, pomagaliśmy rozkładać stoiska, 
namioty informacyjne, rozdawali-
śmy również ulotki zachęcające ko-
biety do bezpłatnego skorzystania z 
badań mammograficznych w mam-
mobusie oraz badań cytologicznych 
w cytobusie. Wiele panie skorzystało 
z porad ekspertów. Następnie ruszy-
liśmy na Plac Daszyńskiego, gdyż 
właśnie tam zaczynał się Marsz.  W 
owej imprezie wzięły udział także 
władze miasta  na czele z Panem 
Prezydentem Krzysztofem Matyja
szczykiem, samorządowcy, politycy. 
Dodatkowo uczennice naszej klasy 
udzieliły wywiadu do telewizji 

ORION podkreślając wysoką rangę 
wydarzenia, mówiły o istocie badań, 
propagowały  tego typu akcje.  

O godzinie 12.00 różowy pochód 
ruszył. Transparenty, motocykliści 
prowadzący Marsz, Amazonki, różo-
we serduszka, ulotki, wszyscy uczest-
nicy stworzyli niesamowitą atmosfe-
rę. Dotarliśmy na Plan Biegańskiego, 
gdzie na scenie rozpoczęły się przy-
witania gości, prezentacja programu 
uroczystości oraz występy artystów, 
którzy występowali dla naszych cu-
downych Mam, bowiem hasło prze-
wodnie inicjatywy brzmiało „Bądź 
zdrowa Mamo…”. 

Organizatorzy nie zapomnieli o 
najmłodszych bohaterach wielkiego 
czynu  dzieciach, dla których odby-
wały się zabawy integracyjne, np. 
wspólne tworzenie laurek dla Mam. 
Znakomita działalność Amazonek za-
sługuje na dużą pochwałę. Gdyż trze-
ba mieć naprawdę bardzo dużo mo-
tywacji i chęci działania, by niestru-
dzenie dążyć do postawionego sobie 
celu. To świetne doświadczenia dla 
młodzieży, uświadomienie sensu or-
ganizowania przemarszu.  Daliśmy 
tak niewiele, tylko cząstkę siebie, a 
zdziałaliśmy bardzo dużo promując 
Marsz Różowej Wstążki. 

Lena Mirowska kl.Ia

5.06.2014 roku w naszej szkole 
odbył się I Regionalny Konkurs Ję-
zyka Niemieckiego Deutsch in Lie-
dern & Dichtung przeznaczony dla 
uczniów gimnazjum. Konkursowe 
zmagania w dwóch kategoriach wo-
kalnej i recytatorskiej rozpoczęły się 
o godz. 9.30 w sali widowiskowej I LO 
im. Juliusza Słowackiego w Często-
chowie. Pomysłodawczyniami i orga-
nizatorkami konkursu są nauczycielki 
języka niemieckiego naszego liceum 
pp.prof. Bożena Dziąbor i Małgorza-
ta Szczeszek. W jury zasiadły wyżej 
wymienione Panie oraz p. Dorota 
Chamoń (nauczycielka j.rosyjskiego 
i polskiego w naszej szkole). Pięknie 
udekorowana sala stworzyła przyja-
zny i ciepły klimat. Uczniowie I LO z 
uśmiechem na twarzy służyli pomo-
cą konkursowiczom oraz ich opieku-
nom, wszystko było dopięte na ostat-
ni guzik. Wybór laureatów okazał się 
dodatkowo trudny ze względu na 
niezwykłą różnorodność prezentacji, 
na scenie można było usłyszeć utwo-
ry popowe, heavy metalowe, a tak-
że wesołe czy nostalgiczne wiersze. 
Po części konkursowej udało mi się 
przeprowadzić wywiad z opiekunką 
uczniów z Zespołu Szkół w Mstowie 
 panią Aleksandrą Bekus, która po-
wiedziała, że uczniowie pozytywnie 
zaskoczyli ją ogromnym wkładem 
pracy w przygotowanie do współ-
zawodnictwa oraz, że organizacja 

konkursu była na bardzo wysokim 
poziomie. Dziewczyny  Maria Mag-
dalena Jeziorowska z Gimnazjum nr  
12 w Częstochowie oraz Martyna 
Szymczyk z Gimnazjum nr 7 w Czę-
stochowie zaznaczyły, że interesują 
się muzyką, językiem niemieckim, 
chcą brać udział w następnych edy-
cjach tego konkursu. Zwróciły też 
uwagę na miłą atmosferę podczas 
eliminacji. Dodatkowym atutem 
okazał się nastrój, ponieważ starali-
śmy się wykluczyć obecność strachu 
i zdenerwowania wśród gimnazja-
listów i, sądząc po zadowolonych 
twarzach, zminimalizowaliśmy nie-
korzystną tremę podczas występów. 
Przed ogłoszeniem wyników zapo-
znaliśmy także gości z ofertą eduka-
cyjną szkoły, pokazując walory języka 
niemieckiego, zwracając także uwa-
gę na bardzo popularne wymiany 
międzyszkolne  z Forchheim oraz 
Kiel. I LO im. Juliusza Słowackiego w 
Częstochowie angażuje się w pro-
mocję języka niemieckiego, zachę-
ca do pogłębiania swojej wiedzy w 
tym zakresie oraz do prezentowania 
swoich talentów w konkursach. Na 
koniec Pani Dyrektor Agnieszka He-
nel wręczyła nagrody zwycięzcom. 
Biorąc pod uwagę kategorię wokalną 
zwyciężyła Maria Magdalena Jezio-
rowska, II miejsce zajęła Magdalena 
Strzybińska, zaś III Klaudia Pyrzyk.  W 
kategorii recytatorskiej wygrała Mar-

tyna Kazimierczak, II miejsce przypa-
dło Marcelinie Nowak, III miejsce zaś 
Natalii Pietrzak. W związku z dużym 
zainteresowaniem konkursem prze-
widujemy, że odbędą się kolejne edy-
cje tego projektu.  Chcielibyśmy zło-
żyć serdeczne gratulacje wszystkim 
uczestnikom, którzy prezentowali 
bardzo wysoki poziom językowo  ar-
tystyczny i zaprosić do naszej szkoły.
  Lena Mirowska kl.Ia

* szczegółowa lista laureatów i galeria 
konkursowa na www.slowacki.net

Aleje - tu się dzieje

Pierwszy raz  
w krzywym zwierciadle
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Trójbój LA
– szkoły podstawowe

TRÓJBÓJ L-A – 2014 r.
DZIEWCZĘTA

I. Szkoła Podstawowa 52 – nauczyciele Małgorzata Grajcar,  
Sławomir Fujarski

II. Szkoła Podstawowa 48 – nauczyciel  Tomasz Bałchanowski
III. Szkoła Podstawowa 36 – nauczyciel Anna Lewandowska
IV. Szkoła Podstawowa 39 – nauczyciel Urszula Cybulska

Klasyfikacja indywidualna
1. Myrda Paulina SP 48
2. Sówka Natalia SP 52
3. Warzecha Nela SP 54

CHŁOPCY
I. Szkoła Podstawowa 50 – nauczyciel Czesław Lamch
II. Szkoła Podstawowa 31 – nauczyciel Jerzy Gaj
III. Szkoła Podstawowa 38 – nauczyciel Robert Siuda

Klasyfikacja indywidualna
1. Jargosz Dawid    SP 50
2. Wąsowicz Kajetan  SP 36
3. Maciąg Daniel   SP 50

GIMNAZJADA – DRUŻYNOWE ZAWODY LA – 2014 r.
PUNKTACJA DUŻYNOWA – DZIEWCZĘTA

1. Gimnazjum 7 1099 pkt. 2. Gimnazjum 12  921
3. Gimnazjum 3 896 4. Gimnazjum 18  852
5. Gimnazjum 8 812 6. Gimnazjum 2  800
7. Gimnazjum 14 774 8. Gimnazjum 13  751
9. Gimnazjum 1 656 10. Gimnazjum SPSK1 663
11. Gimnazjum 11 576 12. Gimnazjum 16  477
13. Gimnazjum 6 390 14. Gimnazjum 17  335
15. Gimnazjum 21 320 16. Gimnazjum 5  235

PUNKTACJA DRUŻYNOWA –CHŁOPCY
1. Gimnazjum 12  1136 pkt 2. Gimnazjum 18  1055
3. Gimnazjum 14  1018 4. Gimnazjum 3  1005
5. Gimnazjum 8  957 6. Gimnazjum 11  873
7. Gimnazjum 17  857 8. Gimnazjum 13  803
9. Gimnazjum 16  740 10. Gimnazjum SPSK2  730
11. Gimnazjum 22  728 12. Gimnazjum 6  702
13. Gimnazjum SPSK1 641 14. Gimnazjum 21  639
15. Gimnazjum 2  626 16. Gimnazjum 1  580
17. Gimnazjum 5  328

CZWÓRBÓJ LA – 2014r.
DZIEWCZĘTA

I. Szkoła Podstawowa 34 – nauczyciel Mariusz Stępień
II. Szkoła Podstawowa 38 – nauczyciel Robert Ogrodniczek
III. Szkoła Podstawowa 48 – nauczyciel Tomasz Bałchanowski
IV. Szkoła Podstawowa 36 – nauczyciel Michał Ryś

Klasyfikacja indywidualna
1. Woś Aleksandra SP38
2. Górnicz Joanna SP38
3. Baszanowska Julia SP34

CHŁOPCY
I. Szkoła Podstawowa 39 – nauczyciel Beata Zajęcka
II. Szkoła Podstawowa 36 – nauczyciel Sławomir Wąsowicz
III. Szkoła Podstawowa 50 – nauczyciel Czesław Lamch
IV. Szkoła Podstawowa 48 – nauczyciel Tomasz Bałchanowski

Klasyfikacja indywidualna
1. Krzyszczak Kacper SP12
2. Grych Marek     SP50
3. Szczygieł Przemysław SP39   

Zawody w trójboju LA są ofertą dla najmłodszych 
uczestników Igrzysk Młodzieży Szkolnej .Szkoły podsta-
wowe wystawiaja podobnie jak w czwórboju 6-osobowe 
zespoły – startuja uczniowie z klas IV i młodsi. 

Każdy uczestnik musi wystartować w biegu na 60 m 
rzucić piłeczką palantową i przebiec dystans 600 m. 
Suma punktów z przeliczonych wyników daje wynik koń-
cowy zespołu. Tegoroczne zawody pokrzyżowała pogoda. 
Byliśmy zmuszeni przełożyć zawody, aby start, dla więk-
szości pierwszy w życiu, w „poważnych prawdziwych”  za-
wodach był udany. Najlepsi otrzymali nagrody!

Igrzyska młodzieży 
szkolnej w LA 

– szkoły podstawowe  
i gimnazja

Czwórbój LA
– szkoły podstawowe

W miesiącach maj – czerwiec rozgrywane są Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. Dzieci ze szkół pod-
stawowych i młodzież gimnazjalna startuje w zawodach 
na stadionie lekkoatletycznym próbując swoich sił w bie-
gach, skokach i rzutach.

Gimnazjaliści startują w drużynowych zawodach l-a. 
15 osobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców  walczą o 
miano najlepszej szkoły gimnazjalnej w lekkiej atletyce. 
Zawodnicy rywalizują w biegach na 100 m, 600, 1000 m 
300 m i sztafecie 4x100 m, skokach w dal i wzwyż oraz w 
pchnięciu kulą, rzutami oszczepem i dyskiem.

16 szkół wśród dziewcząt i 17 wśród chłopców rywali-
zowało o mistrzostwo. W tym roku zwyciężyły Gimnazjum 
7 (dziewczęta) – nauczyciel Żaneta Trąbczyńska i Gim-
nazjum 12 (chłopcy) – nauczyciele Maria Ciuk i Piotr 
Ruszel.

Czwórbój la to tradycyjne zawody lekkoatletyczne dla 
szkół podstawowych. Wielobój, w którym każda zawod-
niczka i zawodnik musi wystartować w biegu na 60 m, 
skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, oraz biegu na 
600 m dziewczynki i 1000 m chłopcy. 

Suma wyników przeliczona na punkty według tabel 
wielobojowych daje wynik drużyny. 

W tegorocznej edycji wystartowało 32 zespoły dziew-
cząt i chłopców z częstochowskich szkół. Wśród dziew-
cząt zwyciężyła SP34 – nauczyciel Mariusz Stępień, 
wśród chłopców SP39 – nauczyciel Beata Zajęcka. 

Tradycyjnie najlepsi zostali nagrodzeni pucharami dy-
plomami oraz nagrodami w postaci sprzętu sportowego.

21118-najlepsze zawodniczki indywidualnie Zdj. arc

Najlepsi chłopcy indywidualnie Zdj. arc

Najlepsze drużyny dziewcząt Zdj. arc

Najlepsze drużyny chłopców Zdj. arc

Foto 1256 najlepsze zespoły dziewcząt Zdj. arc

1246 -sztafety 4x100 Zdj. arc

1254-najlepsze zespoły dziewcząt Zdj. arc

Najlepsi zawodnicy indywidualnie Zdj. arc

Zwycięzcy w drużynowej klasyfikacji chłopców Zdj. arc

Najlepsze dziewczęta Zdj. arc

Zwycięzcy w drużynowej klasyfikacji dziewcząt Zdj. arc



piątek - niedziela, 20 - 22 czerwca 2014 r.

Wielkie otwarcie!

Obezwładniają agresywnych pacjentów

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack 
Obama oraz amerykański aktor George Clooney  
odwiedzili niedawno nasz kraj. Tak im się spodo-
bało, że niespodziewanie postanowili wrócić ! 
Tym razem celem ich podróży nie była stolica 
Polski, lecz miasto świętej wieży! Wszystko 
oczywiście owiane było tajemnicą.

Barack Obama i George Clooney przybyli 12 
czerwca do Hotelu MERCURE w naszym mieście, 
aby spotkać się z kobietami biznesu! Z podziwem 
patrzyli na panie, które potrafią połączyć sukces w 
biznesie z życiem prywatnym i obowiązkami rodzin-
nymi. Wszystkie z powodzeniem prowadzą  świetnie  
prosperujące  firmy i podbijają częstochowski rynek.

Fotoreportaż z imprezy na str. 12 – 13

5 na 25 po 5 w kinie
Już w sobotę, 21 czerwca 

OKF zaprasza na czwarty „od-
cinek” cyklu z okazji 25 uro-
dzin kina „5 na 25 po 5”. Tym 
razem na wielkim ekranie zo-
staną zaprezentowane polskie 
filmy.

W tym roku OKF obchodzi 
swoje ćwierćwiecze. Te 25 lat to 
znakomita okazja, żeby podzięko-
wać widzom za zainteresowanie 
ofertą kina i za sympatię dla jedy-
nego w Częstochowie kina studyj-
nego.

W najbliższą sobotę zaprezen-
towane zostaną polskie filmy.

Fani kina będą mieli okazję 
zobaczyć projekcje takich dzieł 
jak  „Ida”,  „Imagine”, „Papusza”, 
„Psy” i „Zabić bobra”. Wszystkie 
te dzieła, chociaż powstałe na 
przestrzeni ostatnich trzech lat 
(poza „Psami” oczywiście) już zo-
stały uhonorowane wieloma na-
grodami, również poza granicami 
Polski.

Dzięki OKF każdy może w so-
botę doświadczyć niezwykłego 
maratonu filmowego, lub obej-

rzeć jeden wybrany film – cena 5 
zł za seans i tak pozostaje bez 
zmian.

Poza tym jeszcze tylko do 31 
sierpnia każdy miłośnik kina stu-
dyjnego może wysyłać anegdotki 
związane z OKF-em (na adres 
mailowy okf@okf.czest.pl lub oso-
biście w siedzibie kina). Wśród 
uczestników zabawy zostaną roz-
losowane 2-osobowe karnety 
wstępu do OKF.

Program „5 na 25 po 5” można 
zobaczyć na stronie internetowej 
kina www.okf.czest.pl

Obama i Clooney odwiedzili Częstochowę, 
czyli niezapomniany wieczór w hotelu 

Mercure

Zespół ds. Organizowania 
Społeczności Lokalnej często-
chowskiego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ma nową 
siedzibę. Lokal znajduje się 
przy ulicy Warszawskiej 13. 
Mieszkańcy Starego Miasta 
podkreślają, że od lat czekali 
na takie miejsce.

Lokal będzie służyć mieszkań-
com i Zespołowi ds. Organizowa
nia Społeczności Lokalnej jako 
miejsce spotkań partnerskich i 
obywatelskich oraz do różnego 
rodzaju przedsięwzięć realizowa-
nych z mieszkańcami dzielnicy. 

W pomieszczeniach funkcjono-
wać będzie Środowiskowy Klub dla 
Dzieci i Młodzieży. Poza tym będą 
prowadzone działania środowisko-
we z osobami bezrobotnymi – 
uczestnikami Programu Aktyw
ności Lokalnej i seniorami. – Swój 
kąt znajdzie też tam troje pracow-
ników wchodzących w skład 
Zespołu, którzy dotychczas korzy-
stali z pomieszczeń Klubu „Aleja 
Pokoju 13” – podkreśla Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MOPSu. 

Jak twierdzi Barbara Mizera, 
dyrektor MOPS Zespół ds. Or
ganizowania Społeczności Lokal

nej wykonuje ogromną pracę ak-
tywizując społeczność lokalną. – 
Oferta skierowana jest do każde-
go bez względu na wiek. Znajdą 
tutaj wsparcie i dzieci, i młodzież, 
i starsi – zapewnia. 

Przy tej okazji przypominamy, 
że celem powołanego przy MOPS 
w 2011 roku Zespół 

ds. Organizowania Społeczności 
Lokalnej jest podejmowanie dzia-
łań skierowanych na pobudzenie 
mieszkańców określonych dziel-
nic do rozwiązywania najistotniej-
szych problemów swojej społecz-
ności lokalnej.  To niełatwe zada-
nie realizowane jest przez Zespół 
OSL od 2011r. w Dzielnicy Raków, 

a od 2013r. również w Dzielnicy 
Stare Miasto, przy użyciu odpo-
wiednich narzędzi takich jak: 
partnerstwo lokalne, Program 
Aktywności Lokalnej, koalicje 
problemowe, wolontariat, kampa-
nie społeczne, społecznościowe 
wydarzenia lokalne (np. cykl im-
prez „Raków  reaktywacja”, 
„Stary Rynek – reaktywacja”) – 
wyjaśnia Maciej Hasik. Główną 
ideą jest przede wszystkim współ-
praca z mieszkańcami.

Powołanie Zespołu ds. 
Organizowania Społeczności 
Lokalnej przyniosło pozytywny 
oddźwięk wśród mieszkańców, 
partnerów oraz instytucji działa-
jących na terenie dzielnicy Raków. 
Zmotywowano ludzi do działania, 
zmieniła się ich świadomość oraz 
spojrzenie na pomoc społeczną, 
zaobserwowano uwrażliwienie na 
drugiego człowieka. Okazało się, 
że bez dużych nakładów finanso-
wych, a przy wsparciu, zaufaniu i 
zaangażowaniu partnerów można 
zrealizować wszystkie pozornie 
niewykonalne zadania. – Mamy 
nadzieję, że tak samo będzie w 
przypadku Starego Miasta – pod-
sumowuje Maciej Hasik. 

kg, zdj. kg

W portierni Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
przy ul. Bialskiej dyżurują 
dwie kobiety – ochroniarze. 
Pracownice firmy ochroniar-
skiej wzbudzają spore zainte-
resowanie.

Mariola Pichlińska i Marta 
Kowalik od ponad czterech lat 
wykonują ten męski zawód. W 
szpitalu pojawiły się dwa tygo-
dnie temu. Pani Marta została 
przeniesiona do budynku głów-
nego WSzS z Zakładu 
Radioterapii. Pani Mariola pra-
cowała w ochronie Dworca 

Głównego i logistyki jednego z 
marketów. Obie mają spore do-
świadczenie w obezwładnianiu 
agresywnych osób i ściganiu zło-
dziei.

- Personel szpitala jest zasko-
czonym naszym widokiem. 
Panowie pytają np. dlaczego 
dwie kobiety są w pracy na 
ostrym dyżurze? - śmieją się 
ochroniarki. I wyjaśniają. - W 
wielu sytuacjach kobiety-ochro-
niarze sprawdzają lepiej niż 
mężczyźni. Już nie raz obez-
władniałyśmy agresywnych pa-
cjentów.

mag
zdj. arc
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Niezapomniany wieczór w hotelu

Poza Barackiem Obamą i Georgem Clooneyem nie zabrakło 

także... innych atrakcyjnych mężczyzn, którzy przybliżyli zebranym 

paniom swoje pasje i zainteresowania. Robert Kantorysiński wraz 

ze swoją grupą zaprezentował pokaz Taekwondo Olimpijskiego. 

Dzięki Jakubowi Conerowi oraz jego zawodnikom z Akademii Walk 

Muay Thai panie poznały tajniki boksu tajskiego. Efektowny pokaz 

samoobrony dla uczestniczek zorganizowali STYX oraz BackFist – 

Prywatna Szkoła Walki.
Jedną z atrakcji był pokaz walki bokserskiej w wykonaniu Marcina Najmana oraz Roberta Parzęczewskiego. Młody zawodnik, boks wy-brał z pasji – od małego interesował się tylko sztukami walki oraz filmami poruszającymi tę tematykę. Jak zdradza, do ulubionych należą: „Rocky Balboa” i „Człowiek Ringu”. Parzęczewski trenuje od 12 roku życia i  jak przyznaje, pojawiając się na pierwszych zaję-ciach wiedział, że boks jest tym, co chce robić w życiu zawodowo.

Robert ma na swoim koncie czterdzieści walk, w tym trzydzieści pięć wygranych m.in. z Mistrzami Polski, Czech i Słowacji. Aktualnie jest Młodzieżowym Mistrzem Polski Zawodowców. Będziemy mieli okazję zoba-czyć go 28 czerwca na gali Wojak Boxing Night – Ready to Rock.

Pandora zachwyciła panie swoją biżuterią.

Spotkanie miało charakter  integracyjno-relaksa-
cyjny. Było miłą chwilą wytchnienia od codzien-
nych  obowiązków, a także świetną okazją do wza-
jemnego poznania się. Panie dowiedziały się o 
najnowszych trendach aktualnie  obowiązujących  
w kosmetyce, makijażach i stylizacjach fryzur. 
Sporo czasu poświęcono także zdrowiu. A wszyst-
ko to dzięki firmom: Klinika Fryzur, NaturHouse, 
Mary Kay, MRS. Sporty oraz Pandora.



PIĄTEK-NIEDZIELA, 20-22 CZERWCA 2014 13.

Mercure w Częstochowie

Panie miały okazję zobaczyć poka-

zy tańca w wykonaniu grypy Snake 

Dance pod wodzą Yanelis Salazar 

Serrano oraz zumby w wykonaniu 

Jakuba, trenera ze SKY FITu. 

Ogromne zainteresowanie wzbu-

dził także taniec brzucha wykona-

ny przez grupę na czele, której sta-

ła Liriel, dyplomowana instruktor-

ka tańca arabskiego. Zebrane pa-

nie chętnie przyłączały się do 

wspólnej zabawy.

Na hotelowym parkingu na panie czekały pojazdy prezento-wane przez autoryzowanych dealerów marek: Lexus i Toyota, będące marzeniem niejednej miłośniczki motoryzacji. O każ-dym z modeli można było wysłuchać komentarzy fachowych doradców, porównać ceny, a nawet wsiąść do wnętrza i po-czuć się właścicielką nowoczesnego samochodu.

Podczas imprezy nie zabrakło także najróżniejszych 

konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Cała impreza przebiegała w klimacie wiosennym przy przekąskach przygotowanych przez ku-

charzy Hotelu Mercure oraz lampce wina serwowanej przez firmę Banrock Station. W części 

artystycznej w recitalu zaprezentował się duet – Emilia Zawada i Andrzej Młodkowski.

Cała impreza przebiegała w klimacie wiosennym...
Wszystkie panie dzięki firmie Cesin i redakcji Życia... otrzymały pamiątkowe zdjęcia oraz wy-

druk pierwszej strony naszej gazety.

Wszystkim gościom dziękujemy za udział  
w naszym wydarzeniu. Bez Waszego udziału 

ta impreza nie miałaby sensu! Już teraz 
zaczynamy odliczanie do kolejnej edycji!

Lexus wzbudzał podziw pań 
obłymi kształtami 
i wyposażeniem.

Panie zachwycały się 
sylwetkami i komfortem Toyot



Rozmawiamy z Marianem Piotrem Rawinisem

Od poniedziałku do piątku piszę dla pieniędzy,  
a w sobotę i niedzielę dla przyjemności

Katarzyna Gwara: Tęskni Pan za 
Częstochową? Był Pan mocno zwią-
zany z tym miastem…

Marian Piotr Rawinis: Trudno powie-
dzieć – tęsknię, nie tęsknię. Wyjechałem 
na wieś, ale nie dlatego, że musiałem. To 
był mój świadomy wybór. Nie chciałem już 
mieszkać w mieście. Na początku to wy-
glądało w ten sposób, że znalazłem daleko 
na wsi swoje miejsce i zamierzałem tam 
przebywać od wiosny do jesień. Zimą pla-
nowałem wracać do Częstochowy. Jednak 
ten mój własny zakątek świata jest daleko 
od Częstochowy, około 600 kilometrów. 
Jesienią 2010 roku doszedłem do wnio-
sku, że takie jeżdżenie jest bez sensu. 
Podjąłem decyzję o przeprowadzce. I w ten 
oto sposób jestem mieszkańcem małej 
gminy w województwie warmińsko-ma-
zurskim.

KG: To właśnie tam odnalazł Pan 
upragniony spokój?

MPR: Tam mam spokój, przyrodę, natu-
rę, puszczę, jezioro, niebo, niewielu ludzi, 
mało zewnętrznego hałasu i… doskonałe 
warunki do pracy, która wymaga koncen-
tracji oraz miejsce do odpoczynku. 
Niektórzy z moich kolegów mówią, że nie 
powinienem narzekać na nawał pracy, bo 
właściwie to cały czas jestem na wcza-
sach.

KG: A nie brakuje Panu bycia w cen-
trum wydarzeń? W Częstochowie 
miał Pan to na porządku dziennym.

MPR: Przez wiele lat pracowałem jako 
dziennikarz i tak szczerze mówiąc, zgiełku 
mam już dość. Teraz moja działalność jest 
nieco inna. Założenia i plany książkowe 
wymagają szerszego planowania. Ta praca 
nie jest tak łatwa, jak mogłoby się niektó-
rym wydawać. Jakiś czas temu przyjechał 
do nas weterynarz, który zobaczył czym się 
zajmuję. Powiedział, że jego zdaniem, to 
ciężka harówka, choćby samo „wklepanie” 
dużego tekstu do komputera jest zajęciem 
obciążającym. Żartobliwie  mówię, że od 
poniedziałku do piątku piszę dla pieniędzy, 
a w sobotę i niedzielę dla przyjemności. De 
facto pracuję bardzo dużo, takie są realia i 
tak trzeba. To jest praca samodzielna, in-
dywidualna jak rzadko, wymaga dużej 
koncentracji, skupienia, uwagi. Mnie ła-
twiej to skupienie osiągnąć w takim dzi-
wacznym miejscu, na zabitej deskami wsi, 
gdzie stoją tablice z napisem: koniec świa-
ta - jeden kilometr. Mieszkam blisko grani-
cy rosyjsko-litewsko-polskiej.  Rzadko 

przyjeżdżam do Częstochowy właśnie z 
racji odległości, potrzebny jest mi do tego 
jakiś pretekst. Zresztą, każdy wyjazd jest 
dla mnie wielką wyprawą. Co ciekawe, 
najbliższe geograficznie duże miasta to dla 
mnie teraz: Wilno i Kowno. Są zdecydowa-
nie bliżej niż na przykład Białystok, 
Warszawa, że nie wspomnę o Częstochowie.

KG: Czy to prawda, że jako dziecko 
miał Pan problemy z ortografią?

MPR: Tak, z tego co pamiętam, na począt-
ku podstawówki ortografia była dla mnie 
sporym wyzwaniem. Podjąłem potrzebne 
działania i od końca podstawówki te 
problemy zniknęły. Dużo czytałem, sam 
zacząłem pisać.

KG: A przecież pierwszą powieść na-
pisał Pan właśnie w podstawówce….

MPR: To było takie moje dziecięce marze-
nie. Pamiętam, że zawsze chciałem mieć 
do czynienia  z książkami. Udało się to 
zrealizować. Najpierw miałem je jako czy-
telnik, później bibliotekarz, a teraz jako 
pisarz. Czasami żartuję, że teraz mało 
czytam, bo dużo piszę, co jest oczywiście 
nieprawdą. W mojej pracy czytanie jest 
niezbędne.

KG: A skoro o czytaniu mowa… Czy 
do którejś swojej książki ma Pan naj-
większy sentyment?

MPR: Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć. Pewnie większość autorów tak ma, 
że zanim się książka ukaże, w kółko są 
jakieś poprawki i w efekcie człowiek ma 
takiej książki serdecznie dosyć. Ja nie 
odbiegam od schematu. Chodzę i narze-
kam, jakie to nudne… Ale oczywiście, gdy 
już książka wyjdzie, minie trochę czasu, 
spoglądam na to zupełnie inaczej. Gotowa, 
wydana książka inaczej smakuje. Często 
zapomina się, że to jest nasze własne 
„coś”. Czyta się ją wtedy z pewnego rodza-
ju dystansem. Chociaż muszę przyznać, 
że ja nie czytam swoich dawnych książek, 
bo po prostu nie mam na to czasu. Jadąc 
do Częstochowy na spotkanie autorskie 
dotyczące kryminału „Martwa natura z 
księżycem” na szybko przewertowałem tę 
książkę, żeby przypomnieć sobie, o co w 
tym chodzi i żeby, jak ktoś mnie o coś 
zapyta, nie wyjść na głupka.

KG: Wielu czytelników kojarzy 
Pana przede wszystkim z Sagą ro-
du z Lipowej. To taki trochę książ-
kowy serial…

MPR: Sagi mają to do siebie, że są długi-
mi opowieściami. Saga rodu z Lipowej to 
opowieść historyczno-przygodowa, której 
akcja rozgrywa się w okolicach 
Częstochowy i w samej Częstochowie. 
Pierwszy raz wyszła w latach 2001-2003. 
Do wznowienia dopisałem parę kawałków 
i jestem bardzo zadowolony, że po kilku-
letniej przerwie udało mi się bez proble-
mów – jak twierdzą moi czytelnicy – wró-
cić do tego klimatu. Lubię „Lipową”… 
Druga seria, Dworek pod malwami,  która 
teraz, na początku czerwca powinna być 
wznowiona, jest opowieścią z akcją roz-
grywającą się w wieku XX. Zaczyna się 
jeszcze przed wybuchem I wojny świato-
wej. Jest takim - mam nadzieję - udanym 
połączeniem faktów historycznych z fikcją 
literacką. Znajdziemy tam  rozmaite wątki 
- miłosne, historyczne, przygodowe, kry-
minalne… wszelakie. Saga, która z zało-
żenia jest historią wielowątkową, pozwala 
na  wiele możliwości.

KG: Czy miał Pan propozycję, aby na 

podstawie Sagi nakręcić serial?
MPR: Owszem, była taka propozycja, aby 
zekranizować powieść kryminalną, której 
akcja dzieje się w Częstochowie. Miał to 
robić Krzysztof Szmagier. Niestety, do re-
alizacji pomysłu nie doszło. Są też prowa-
dzone rozmowy dotyczące zekranizowania 
sagi,  jednak za wcześnie mówić o szcze-
gółach.

KG: Zmieńmy temat. Jak właściwie 
ocenia Pan wpływ nowoczesnych 
mediów na życie literackie?

MPR: Jest na pewno zróżnicowany. Nowe 
media dają szansę ludziom, którzy próbu-
ją coś twórczego zrobić i chcą zaistnieć. 
Bywa, że to się udaje. Książki papierowe 
zazwyczaj mają też wydania elektronicz-
ne. Tak też jest z moimi. W sieci można 
znaleźć je w dwóch podstawowych forma-
tach.

KG: Ale nowoczesne media to nie 
tylko same korzyści. W dzisiejszych 
czasach wydanie książki nie jest żad-
ną sztuką. Wydają je aktorzy, piosen-
karze, sportowcy. Krótko mówiąc: 
pisać każdy może. Niejednokrotnie 
są one delikatnie mówić słabe. To 
chyba znacznie obniża poziom na-
szej literatury? Może ogłupiająco 
wpływa na niektórych czytelników?

MPR: Pisać każdy może. Jakby się tak 
nad tym zastanowić, to dawniej też tak 
było. Tylko skala możliwości publikacji 
jest dzisiaj dużo większa. Ktoś opubliku-
je jakiś kawałek w sieci i na tym jego 
zapał zwykle się kończy. Ta praca wyma-
ga dużego nakładu sił i czasu. Dzisiaj 
można napisać i wydać książkę - za nie-
wielkie stosunkowo pieniądze - bez żad-
nego problemu. Tylko z tego nic nie wy-
nika, społeczny odbiór jest minimalny. A 
czy współczesne media są ogłupiające? 
Nie wiem. Nie jestem zwolennikiem dzie-
lenia literatury na lepszą i gorszą. Te 
kryteria są płynne. Literatura XIX, XX-
wieczna pisana dla dorosłych, dziś kwa-
lifikowana jest jako literatura dla mło-
dzieży i to niekoniecznie starszej. 
Zmieniły się czasy i sposób patrzenia na 
rzeczywistość. Dziś książka ma służyć 
nie tylko do poznawania czegoś, ale prze-
de wszystkim ma służyć rozrywce, relak-
sowi, odpoczynkowi. Jeśli któremuś au-
torowi uda się przemycić odrobinę jakiejś 
wiedzy i emocji, to można mówić o suk-
cesie. W dzisiejszych czasach właśnie 
emocje w książkach są najważniejsze. 
Nikt już nie traci czasu na opisywanie 
przyrody, bo jak wygląda las albo step 
każdy może zobaczyć w Internecie. To 
jest podstawowa różnica. Dla czytelnika 
na każdym poziomie i na każdym etapie 
najważniejsze są relacje między ludźmi i 
sama opowieść - coś się gdzieś zaczyna,  
osiaga jakieś punkty kulminacyjne i ma 
to zainteresować odbiorcę, wprowadzić 
go w jakiś nastrój. Mnie podoba się to, że 
mam czytelników w różnych sferach za-
wodowych i kategoriach wiekowych. Taki 
stan nie jest łatwy do osiągnięcia. W 
dzisiejszych czasach mamy, powiedzmy, 
filozoficzne dzieło,  wybitną powieść, po-
wieść popularną, komiks i wszystkie 
stoją na jednej półce. Czytelnik raz po-
trzebuje czegoś głębszego, raz czegoś 
rozrywkowego. Piszący powinni uważać 
się za rzemieślników, a nie za artystów. 
Co z tego, że ktoś napisze wybitne dzieło, 
odkryje prawidła rządzące światem, sko-

ro nikt tego nie przeczyta? Wtedy pisanie 
mija się z celem. Książka powinna trafić 
do odbiorcy i ma wywołać jakieś emocje, 
może nawet negatywne. Najgorsza w tym 
wszystkim jest obojętność.

KG: Jakiś czas temu był u nas 
Wojciech Kuczok. W wywiadzie 
stwierdził, że on tak naprawdę nie 
lubi pisać, wręcz musi się do tego 
zmuszać. Kiedyś sprawiało mu to 
przyjemność, dziś już nie.  A Pan?  
Siada Pan z przyjemnością przed 
komputerem, czy maszyną do pisa-
nia?

MPR: Pisanie jest przyjemnością tylko do 
pewnego momentu. To jest zawód, praca, 
niezliczona ilość godzin w niezbyt wygod-
nej pozycji przy biurku, terminy, obciąże-
nie emocjonalne i fizyczne. Tak, jak ktoś 
idzie do pracy na nocną zmianę na przy-
kład, to niekoniecznie jest z tego zadowo-
lony. Należy pamiętać, że mamy precyzyj-
nie ustalone terminy i choćby nie wiem co 
się działo, musimy się w nich zmieścić. 
Trzeba sobie narzucić jakiś rygor. Jeśli 
mamy do czynienia z dużym tekstem, to 
nie ma on szans, aby powstać bardzo 
szybko, nawet jeśli ktoś jest wydajny. 
Niektórym się wydaje, że - powiedzmy - 
mamy rok do napisania książki, więc  11 
miesięcy nic nie robimy, a później napi-
szemy to w ostatnie kilka dni. To nie jest 
możliwe, także technicznie. Poczucie 
przymusowości, wiszący nad nami miecz 
Damoklesa, który w każdej chwili może 
spaść oraz determinacja  są konieczne. Po 
napisaniu i oddaniu książki, odczuwam 
satysfakcję i cieszę się, że mam to wresz-
cie za sobą. Tego się z niczym nie da po-

równać. To jest wspaniały stan ducha - 
można wziąć głęboki oddech i cieszyć się 
wolnością Po czym mija kilka godzin i 
zaczynam kolejną książkę (śmiech).

KG: Czy aktualnie nad czymś Pan 
pracuje?

MPR: Nad bardzo długą opowieścią o pol-
skiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, 
głównie w Nowym Jorku. Nazywa się 
„Amerykański sen” i z początkiem roku 
powinna się ukazać. W planach mam też 
inne powieści. Dla jasności mogę powie-
dzieć, że w Stanach Zjednoczonych nie 
byłem i się nie wybieram. Ale to chyba 
żadna przeszkoda. Wiele lat temu - pod 
pseudonimem - wydałem już kryminał 
quasi amerykański, którego akcja dzieje 
się w Nowym Jorku właśnie, w którym to 
nie byłem.Nakład był bardzo wysoki i bar-
dzo dobrze się sprzedał. A żeby było 
śmieszniej, to  kilkaset egzemplarzy kupi-
ła Polonia Amerykańska w Nowym Jorku. 
Jednocześnie przygotowuję się do napisa-
nia kolejnej książki, co wymaga poszuki-
wań w źródłach i rozmaitych lektur. 
Przyznam,  że pomysłów mam więcej niż 
możliwości. Ubolewam, że nie mam dwóch 
głów i kilku par rąk, bo być może byłbym 
w stanie niektóre z tych pomysłów zreali-
zować. Niektóre z nich są bardzo stare i 
wciąż je odkładam na później, inne poja-
wiły się stosunkowo niedawno. Zakładam, 
że niebawem trafią się kolejne. Z tak zwa-
nym poszukiwaniem tematu nie mam 
problemu i mam nadzieję,  że tak zostanie.

KG: Dziękuję za rozmowę.

WYWIADY ŻYCIA
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Podczas organizowanych 
przez nas Targów Motory
zacyjnych ogromnym zainte
resowaniem cieszyla się ma
skotka firmy Lismar. – Alien 
cudownym zbiegiem okolicz
ności wylądował na naszym 
placu tuż przed imprezą. 
Postanowiliśmy zatem skorzy
stać z okazji i się nim pochwa
lić – podkreśla ze śmiechem 
Marcin Lisek, właściciel firmy, 
znany częstochowski przed
stawiciel motosportu.

Marcin Lisek od wielu lat  pro-
wadzi jedną z najbardziej zna-
czących i najlepiej prosperują-
cych w naszym regionie firm - 
Lismar Marcin Lisek. Siedziba 
firmy zajmującej się przede 
wszystkim złomem, mieści się w 
Częstochowie przy ul. Legionów 
94 M. Powstała ona całkiem nie-

dawno, wcześniej mieściła się w 
Romanowie. Lismar skupuje z 
całej Polski i Europy metale nie-

żelazne tzn. kolorowe, złom sta-
lowy i żeliwny. Sortuje pod kątem 
składów chemicznych i sprzedaje 
na całym świecie. Odbiorcami są 
głównie huty, odlewnie oraz za-
kłady produkujące różnego ro-
dzaju wyroby metalowe, dla któ-
rych złom stanowi surowiec, a 
także wyspecjalizowane firmy 
zajmujące się kompleksowym 
zagospodarowaniem odpadów, 
np. organizacją odzysku, znajdu-
jące się na całym świecie. Preżnie 
rozwijające się przedsiębiorstwo 
niebawem ma zostać rozbudo-
wane. - W planach mamy stwo-
rzenie hali oraz części biurowej. 
Wciąż czekamy na stosowne po-
zwolenia. Jeśli uda się je skom-
pletować to z budową ruszymy 
jeszcze w tym roku – zdradza 
Marcin Lisek. 

„Złomowy” alien nie mógł wy-
marzyć sobie lepszego miejsca 

na lądowanie. - Nasza maskotka 
w całości została stworzona z od-
padów złomu, najróżniejszych 
części samochodowych itd. Taka 
rzeźba powstaje około 4 miesię-
cy, oczywiście, jeśli pracuje się 
codziennie – wyjaśnia Marcin 
Lisek. Jak podkreśla właściciel 
firmy, kolekcja tego typu stwo-
rzeń ma się sukcesywnie powięk-
szać. - Na razie nie mam jednak 
czasu na to, aby chwycić w dłoń 
magiczny ołówek i coś stworzyć – 
dodaje ze śmiechem. 

Alien zachwycił nawet naszych 
gości specjalnych – Jarka Dymka 
i Sławomira Toczka. - Poznałem 
ich jeszcze w czasach, gdy starto-
wałem w rajdach. I tak od tego 
momentu nasza znajomość trwa. 
Przed Targami Motoryzacyjnymi 
chciałem ich zaprosić do 
Częstochowy. Zadzwoniłem do 
nich i zapytałem, co będą robić 

pierwszego czerwca. A oni na to 
bez zastanowienia powiedzieli: 
klatkę i biceps – opowiada ze 
śmiechem Marcin Lisek. 
Ostatecznie strong mani pojawili 
się jako goście specjalni na orga-
nizowanej przez nas imprezie. 

Jesteśmy 
szczęściarzami, 

czyli rozmawiamy ze  
Sławomirem Toczkiem

Zwiedziłem kawał świata, 
poznałem wielu  

wspaniałych ludzi
Rozmawiamy z Jarosławem Dymkiem Katarzyna Gwara: Od 1999 

roku jest pan aktywny za
wodowo. Można wręcz zary
zykować stwierdzenie, że 
jest pan uzależniony od 
ciężarów.

Sławomir Toczek: Dokładnie, 
jestem w tym sporcie już od po-
nad 15 lat. Mój pierwszy pu-
char zdobyłem właśnie w 1999 
roku.  Od tego czasu rok w ro-
ku biorę udział w różnych za-
wodach. Rocznie jest ich około 
20-30. I nadal udaje mi się wy-
grywać (śmiech).

KG: Co pan w takim razie 
robi, że ta wysoka forma 
wciąż się utrzymuje?

ST: Cały czas czerpię przyjem-
ność z tego sportu. Myślę, że to 
podstawa. Odczuwam ogromną 
satysfakcję, gdy trenuję, a póź-
nie gdy biorę udział w zawo-
dach. Sprawia mi to radość. Nie 
ukrywam, że swoje wyniki wciąż 
staram się poprawiać. Mam 
określony cel i chcę do niego dą-
żyć i stawać się coraz lepszym.

KG: Jak wygląda taki typo
wy posiłek strong mena?

ST: Wszystko zależy od dnia. 
Jak na przykład jestem z 
Jarkiem Dymkiem to kończy 

się na jednym posiłku dziennie 
(śmiech). A tak normalnie to 
staram się jeść regularnie, prze-
ważnie co trzy godziny. Nie 
mam żadnej specjalnej diety. 
Nie mam też żadnego wyszuka-
nego menu ani listy zakaza-
nych potraw. Jem wszystko na, 
co mam ochotę.

KG: Która konkurencja jest 
pana ulubioną?

ST: Ciężko odpowiedzieć na to 
pytanie. Nie mam jednej ulu-
bionej konkurencji. Na prze-
strzeni lat było ich wiele, jednak 
przyznam szczerze, że w każ-
dym roku to się zmienia. Im 
częściej trenuję daną konku-
rencję, tym jestem w niej lepszy 
i tym większą sprawia mi ona 
frajdę.

KG: Kiedyś Waszymi poje
dynkami fascynowała się 
cała Polska… Teraz już chy
ba to zainteresowanie zma
lało?

ST: Oczywiście. A wszystko 
przez to, że kiedyś oficjalny 
sponsor  inwestował mnóstwo 
pieniędzy w tę dyscyplinę. Teraz 
niestety nie ma takich sponso-
rów, którzy byliby zaintereso-
wani opłaceniem transmisji w 
ogólnopolskiej telewizji. Wielu 
zawodnikom z pewnością bra-
kuje tej otoczki i tej atmosfery, 
szczególnie tym starszym – w 
tym i mnie -, którzy kiedyś byli 
w centrum uwagi. Jednak uwa-
żam, że nie ma co się oglądać 
wstecz. Jesteśmy szczęściarza-
mi, że mogliśmy w tym uczest-
niczyć. Oglądało i dopingowało 
nas mnóstwo osób.

KG: Czym się pan obecnie 
zajmuje?

ST: Robię to, co lubię robić i to 
z czym ludzie mnie kojarzą. 
Poza trenowaniem i udziałem w 
zawodach, podobnie jak Jarek 
Dymek prowadzę swoją siłow-
nię. Poza tym jestem organiza-
torem lub współorganizatorem 
różnych imprez. Krótko mówiąc 
całe moje życie kręci się wokół 
sportu.

KG: Dziękuję za rozmowę.

Kosmiczna maskotka

Katarzyna Gwara: W prze
szłości trenował pan gimna
stykę i lekkoatletykę. Był 
pan powołany do kadry na
rodowej w rzucie oszcze
pem. Dlaczego zatem zdecy
dował się pan na pójście w 
stronę Strong Manów?

Jarosław Dymek: Zawsze 
twierdziłem, że ta dyscyplina 
znalazła mnie, a nie ja ją. 
Trenowałem sporty walki, ale 
nie można było z tego wyżyć. 
Poza tym nie było też możliwo-
ści, aby gdzieś dalej pochwalić 
się efektami swojej pracy i się z 
nich cieszyć. W końcu ktoś w 
Polsce zaczął organizować za-
wody Stron Manów. Jeden z 
moich znajomych brał w nich 
udział. Zaczął odnosić sukcesy. 
Dużo o tym rozmawialiśmy. 
Nawet za siłownią przygotowali-
śmy plac i zmierzyliśmy się w 
niektórych konkurencjach. 
Okazało się, że całkiem nieźle 
mi to wychodzi. Postanowiłem 
spróbować swoich sił w tej dys-
cyplinie. W roku 1999 wziąłem 
udział w pierwszym, poważnym 
cyklu nad morzem. I od razu 
odniosłem sukces – zająłem 
drugie miejsce. Później docho-
dziły kolejne, pokonywałem 
Mariusza Pudzia now skiego, ca-
ła reszta zostawała w tyle. 
Wszedłem na tak zwaną falę. A 
tam, gdzie jest sukces, jest tak-
że presja z zewnątrz, ale także 
motywacja do tego, aby praco-
wać jeszcze więcej i dawać z sie-
bie wszystko. Później zaczęły się 
starty zagraniczne. Brałem 
udział w zawodach międzynaro-
dowych, dzięki którym odwie-
dziłem najpiękniejsze zakątki 
świata. Jestem już u schyłku 
kariery i z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że najwięk-
szym sukcesem dla mnie było 
właśnie to, że zwiedziłem kawał 
świata i poznałem wielu wspa-
niałych ludzi. 

KG: To pozytywy. A jakieś 
negatywy?

JD: Hmmm są oczywiście, jak 
w każdej dyscyplinie. Negatywy 
dostrzegam teraz. Na przykład 
teraz wielu młodych zawodni-

ków ma ogromne parcie na 
szkło. Ubolewam nad tym, bo 
sami robią sobie krzywdę. 
Kiedy zawodnicy z tej starszej 
gwardii startowali w zawodach 
to waga ciężarów rosła propor-
cjonalnie z naszymi przygoto-
waniami. Na początku nasze 
walizki ważyły 120 kg, później 
130 i tak to się zmieniało. Pod 
koniec mojej kariery na trenin-
gach nosiliśmy walizki po 200 
kg. Ale my byliśmy do tego 
przygotowani fizycznie. Teraz ci 
młodzi chłopcy, chcąc zabły-
snąć, wypłynąć na szerokie wo-
dy, stawiają wszystko na jedną 
kartę i po roku startów są wra-
kami, bo ich organizmy nie są 
w stanie dźwigać takich cięża-
rów bez wieloletniego przygoto-
wania. To jest smutne...

KG: A która konkurencja by
ła pana ulubioną?

JD: To się zmieniało. Na począt-
ku te dynamiczne, bo byłem 
szczuplejszy, zgrabniejszy, bar-
dziej wysportowany. Wtedy wła-
śnie lubiłem te, gdzie trzeba było 
coś przebiec, przerzucić. Później 
skłaniałem się bardziej ku tym, 
gdzie trzeba było coś podnieść 
nie za bardzo się ruszając.

KG: Mariusz Pudzianowski 
był chyba pana największym 
rywalem. Napięcie między 
wami było wyczuwalne na
wet przez pryzmat szklane
go ekranu.

JD: Na początku nasze relacje 
były bardzo przyzwoite. Dopiero 
później zaczęło się to psuć. Mam 
wrażenie, że Mariusz nie zacho-
wał dystansu do tego, co robi. We 
własnym mniemaniu stał się 
prawdziwą gwiazdą. W pewnym 
momencie na pewno był najlep-
szym zawodnikiem, na zawo-
dach dawał z siebie wszystko, ale 
uważam, że było to okupione 
wieloma porażkami na polu pry-
watnym. 

KG: A nie myślał pan, aby 
tak, jak on walczyć w MMA?

JD: Nie... Mariusz jest ode mnie 
kilka lat młodszy i mógł sobie po-
zwolić na taki krok. A pójść tylko 
po to, żeby dać sobie obić buzię 
to bez sensu.

KG: A czym się pan obecnie 
zajmuje?

JD: Mam bar i siłownię. 
Organizuję i współorganizuję 
różne zawody. Na razie cały czas 
próbuję kręcić się wokół sportu.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Dymek, Marcin Lisek i Sławomir Toczek Zdj. arc
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

Briggs and Stratton oferuje:
• 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.

l Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

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

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

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

ZDROWIE

DERMATOLOGIA
GABINET 

DERMATOCHIRURGII 
ESTETYCZNEJ  
I LASEROWEJ 

lek. Kinga Nicer 
spec. dermatolog-wenerolog  

& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma)
• bezoperacyjne usuwanie  

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

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

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

lipoterapia 

LASEROTERAPIA
– trwałe usuwanie zbędnego 

owłosienia  
(nogi, bikini, pachy, wąsik)

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie

DERMATOCHIRURGIA
• plastyczne usuwanie zmian 

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

naczyń
• wideodermatooskopia 

komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

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

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

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień  

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia  

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

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

KLINIKI

MATERIAŁY  BUDOWLANE
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie

  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  
   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n Sprzedam M-3 III Aleja, 50 m2, blok z cegły, 
bezpłatny parking, wysoki parter, może być na 
biuro lub wynajmę – 1000 zł z CO plus media 
(możliwa zamiana na M-2).  
Tel. 602 307 570

n Sprzedam M-3 w  Śródmieściu, pierwsze 
piętro, po remoncie. Cena do negocjacji.  
Tel. 784 398 560

n M-3 48 ,1m2 – Cz-wa Śródmieście, blok 3-p  
z cegły. Spokojna zielona okolica, b.dobra 
lokalizacja. Stan do zamieszkania, po 
generalnym remoncie, niski czynsz.  
Bez pośredników. Tel. 784 398 560

n Sprzedam M-3 50 m2 – III Aleja NMP, loggia 6 
m2, blok z cegły. Tel. 602 307 570

— SPRZEDAM DOM —
n Nowy Dwór Gdański. Miejscowość letniskowa, 

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

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n Sprzedam działkę w ROD „Społemowiec”, ul. 

Kopalniana w Dźbowie, 400 m2 z ładnym 
domkiem. Tel. 794 357 323

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

n Sprzedam studio urody urządzone, 35 m2, przy 
głównej ulicy, duża witryna, odbiór sanepidu, 
parking, CO, siła lub wynajmę (może być na 
gabinet lekarski). Tel. 602 307 570

— WY NAJMĘ —

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik”

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

zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy 

okolicznościowe. 
Kontakt tel. 668 983 067

n WYNAJMĘ M-3 dwa pokoje z kuchni 39 m2, ul. 
Słowackiego. Częściowo umeblowane. Czynsz 
850 zł + media. Tel. 34 366 01 01, 510 710 684

n Wynajmę lokal 52 m2 po kapitalnym remoncie 
(siła, woda) nadający się na usługi lub 
produkcję. Lokal mieści się w podwórku w 
pobliżu klasztoru. Tel. 34 322 39 74

n Wynajmę 2 lokale w suterynie po remoncie, o 
łącznej powierzchni 64 m2 na działalność 
usługowo-handlową. Ul. Kościuszki. Czynsz 
1100 zł/m-cznie. Tel. 510 142 735

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

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

FINANSE
POŻYCZKI, dojazd do klienta,  

bez BIK, z komornikiem,  
tel. 692 466 089

INNE
n Zakopane – centrum – kwatery prywatne.  

Tel. 888 086 383
MOTORYZACJA

n Sprzedam Suzuki Wagon R+ 1.3, 2001 r., 120 
tys. km, CZ, AF, ESZ, EL, relingi, radio ze 
zmieniarką, przyciemniane szyby. Stan bdb. 
Cena 8.900 zł lub zamienię na mniejszy.  
Tel. 602 307 570

n Sprzedam Fiat Siena 1.6 HL + GAZ. Zielony 
metalik, 1998 r. prod. Przebieg 165 tys. km. 
Sedan, el. szyby, wspomaganie, centralny 
zamek, alarm, immobilizer. Cena 1500 z - do 
negocjacji. Tel. 503 164 107

n VW Passat 2006, kombi, srebrny, 1.9 TDI. 
100% serwisowany, bogate wyposażenie. Cena 
25.900 zł. Tel. 888 026 077 

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

n Oddam dużą ilość kamienia wapiennego z 
rozbiórki. Tel. 798 258 531

n Sprzedaż, montaż 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 

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

— ELEKTRONIKA —

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

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

— KSIĄŻKI —

n Książki różne – fantastyka, sensacyjne. Cena 5 
z/szt. Tel. 34 324 30 37

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n Sprzedam pompę wodną głębinową 
8-stopniową typ Grudziądz. 
Sprzedam pompę Grudziądzką III-stopni z 
gwarancją. Tel. 669 245 082, 34 322 07 54

— ODZIEŻ —

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

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

— RÓŻNE —

n Grób ziemny na 2 osoby na cmentarzu Kule. 
Za kościołem, wejście od ogródków 
działkowych.  
Tel. 510 142 736

n Miejsce na cmentarzu Kule. Opłacone 
Tel. 535 575 511

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n Stolik RTV w bardzo dobrym stanie.  
Tel. 798 258 531 

n Lustro kryształowe „retro” szlifowane, szeroka 
złocona rama 150 x 80 – cena do uzgodnienia. 
Ikona na drewnie 27 x 61 – cena do 
uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37 

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

USŁUGI

n Usługi blacharsko-dekarskie: pokrycia, obróbki i 
rynny, panele, smarówki, malowanie.  
Tel. 500 796 252

n DACHY – wykonuję usługi blacharsko-
dekarskie: montaż obróbek, pokrycia dachowe, 
panele. Tel. 505 736 977

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wszelkie 
prace dachowe: papa, blachodachówka, 
malowanie, rynny, obróbki, gont, drobne 
naprawy. Tel. 513 284 657

n Przewóz 6-osobowy na lotniska, wesela, 
imprezy okolicznościowe. 1 zł/km.  
Tel. 603 350 752

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

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

n Czyszczenie dywanów i tapicerki.  
Tel. 504 681 678

n Gipsówka, malowanie, tapeta, karton-gisp, 
montaż paneli, płytki, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n Sprzątanie, mycie okien. Tel. 535 575 511
n Cyklinowanie, układanie parkietów, paneli, 

renowacja schodów. Tel. 603 664 249
n Tapety natryskowe, malowanie, gipsowanie, 

panele itp. Tel. 510 179 652
n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 

szczotki, ssawki, rury. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl 
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

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

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,  
794 64 54 95

PRACA
— SZUKAM PRACY —

n Emeryt – elektryk – popilnuję działki, coś 
naprawię, skoszę trawę. Tel. 603 174 328

n Kierowca – „ABC-E” mechanik. Doświadczenie 
w handlu i produkcji podejmie pracę.  
Tel. 603 090 425

n Emeryt – prawo jazdy kat. „B” szuka pracy. Tel. 
34 324 87 25

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

— WSPÓŁPRACA —
PODEJMĘ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ 

z firmą samochodami ciężarowymi  
– kontenery z windą do 7,9 tony, 
ładowności, 20 europalet 46 m3.  

Tel. 609 547 450

MATRYMONIALNE
n Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od 18 – 55 lat w 

celu przyjaźni i miłego spędzenia czasu.  
Tel. 510 573 919

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

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

USŁUGI POGRZEBOWE

ART. ROBOCZO-
-OCHRONNE

MOTORYZACJA

 
TŁUMIKI

TRANSPORT

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

WAGI

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP  
w Częstochowie

zaprasza na Kurs Kwalifikowanych Agentów Ochrony. Bez egzaminów w KWP
Tel. 604 064 480, 603 881 534

TURYSTYKA

LATO LATO LATO
najlepsze oferty najlepszych 

Biur Podróży 
oraz rozpoczęcie przedsprzedaży 

ofert Rainbow Tours  
ZIMA/EGZOTYKA  

2014/2015 do 18.07.2014 
z rabatami nawet do 30%

DODATKOWO W PROMOCJI:

Gwarancja zwrotu kosztów  
–  GRATIS!!!

Gwarancja najniższej ceny  
– GRATIS!!!

Gwarancja niezmiennej ceny  
– GRATIS!!!

Gwarancja bezpłatnej zmiany  
terminu – GRATIS!!!

Zaliczka – tylko 20%

PODRÓŻ BEZPOŚREDNIO  
I W KOMFORTOWYCH 

WARUNKACH!
JUŻ OD LISTOPADA  

MEKSYK, KUBA, TAJLANDIA,  
SRI LANKA, RPA (NOWOŚĆ!) 
ORAZ WIETNAM (NOWOŚĆ!)

DREAMLINEREM PLL LOT!

tel. +48/34/365 62 99
tel./fax +48/34/361 48 00

e-mail: tourseco@tourseco.com.pl
www.tourseco.com.pl

Tours-Eco na Facebook’u
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TOYOTA YARIS 1.0-12V Ideał z Niemiec, 
jeden wł., 2012, 24 000 km, 70 KM benzyna, 

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

VOLKSWAGEN GOLF 1.9-TDI 105KM z 
Niemiec jeden wł., 2008, kombi, 257 000 km, 

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

VOLKSWAGEN GOLF GOAL 1.9TDI 
niesamowity stan z Niemiec, 2006, 162 000 km

105 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, cz. parkowania, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

OPEL ZAFIRA 1.8-16V Śliczny z Niemiec-
oryginał, 2000, 187 000 km, 115 KM benzyna, 

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

OPEL COMBO 1.4 -16V ECO- TEC śliczny  
z Niemiec, 2007, 165 000 km, 90 KM benzyna, 

srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, 
ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS C-MAX 1.6TDCI-model 2004r. z 
Niemiec, 2003, 138 000 km, 110 KM diesel, 

szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, podgrzewana przednia 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

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

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

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 102KM. Śliczny z 
Niemiec, 2005, 139 000 km, 102 KM benzyna, 

srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tapicerka welurowa, tempomat, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

ŠKODA OCTAVIA 1.9TDI 105KM. zNiemiec 
FAKTURA VAT, 2008, kombi, 161 000 km, 105 

KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. parkow., podgrz. prz. 
szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

RENAULT CLIO 1.2 Rip curl - śliczny z 
Niemiec, 2007, 100 400 km, 75 KM benzyna, 

czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tapicerka 
welurowa, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

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

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

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

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

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

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

VOLKSWAGEN GOLF 1.4-16V 90KM.
niesamowity stan z Niemiec, 2004, 190 000 

km, 90 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, alarm, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

TOYOTA YARIS 1.4D4D Ideał z Niemiec,  
jeden wł., 2005, 173 000 km, 75 KM diesel, 

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

KAWASAKI KLE Versys 650 ABS transalp 
jak nowy, 2010, Szosowy / Turystyczny,  

8 500 km, 64 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, bagażnik, 
elektryczny starter, kufry, 
bezwypadkowy, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO

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

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

FORD FOCUS 1.6-16V- niesamowity stan z 
Niemiec, 2005, 168 000 km, 100 KM benzyna, 

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

16.500 zł

18.800 zł

20.500 zł

28.500 zł

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

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

17.500 zł

30.500 zł

23.500 zł

Oferta wybrana z dnia 18 czerwca 2013 r.

16.900 zł11.500 zł

RENAULT ESPACE 1.9DCI Niesamowity 
Stan, 2004, 176 000 km, 115 KM diesel, grafitowy-metallic, 
światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, 
czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna,pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 

MOTOCYKL KAWASAKI Z 1000SX Tourer 
ABS.jak nowy salon, 2012, Szosowy / 

Turystyczny, zielony 
VIN: JKAZXT00GHA017053
Przebieg:3 060 km
138 KM, 1043 cm³, benzyna
ABS, bagażnik, elektryczny starter, kufry.
bezwypadkowy, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO

28.500 zł

19.500 zł 18.500 zł 19.900 zł

14.900 zł9.900 zł 19.500 zł

18.900 zł16.900 zł

BMW 320 2.0D Niesamowity stan z Niemiec, 
2000, 218 000 km, 136 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, czujnik deszczu, 
czujnik parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

CITROËN BERLINGO 1.6HDI Super stan 
zNiemiec Jeden wł., 2009, 147 000 km, 110 KM diesel, czarny-
metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspomaganie kier., 
komputer, podgrzewane fotele, czujnik 
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

ALFA ROMEO 147 2.0-16V STAN PERFEKC., 
2002, 121 000 km, 150 KM benzyna, automat, czerwony, 
alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, 
kier. wielof., cz. park., podgrz. prz. szyba,  
I właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

15.900 zł 31.800 zł11.800 zł

28.800 zł 20.000 zł40.000 zł
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Kontrolowane poślizgi, za-
pach palonej gumy i zapierają-
ce dech w piersiach przyspie-
szenie – to nieodłączone ele-
menty pokazów driftu, jednej 
z najbardziej widowiskowych 
dyscyplin sportu motorowego. 
Jej miłośnicy nie mogą prze-
gapić wyjątkowej  imprezy - 
AUTOMASTER SHOW 2014 - 
która odbędzie się odbędzie 
się w dniach 21-22 czerwca 
w Kamieniu Śląskim.

AUTOMASTER SHOW 2014 to 
wielki piknik motoryzacyjny, któ-
ry fanom czterech (lub dwóch) 
kółek gwarantuje całą moc atrak-
cji. Jedną z nich będą pokazy 
driftu w wykonaniu najlepszych. 
I to nie tylko samochodami oso-
bowymi, ale także ciężarówkami. 
To specjalnie przygotowane dla 
STW Drift Team Volvo FM12.

Do Kamienia Śląskiego przy-

jadą gwiazdy motoryzacji. Swój 
udział zapowiedział m.in. Paweł 
Naks, członek grupy STW Drift 
Team. Jazdą bokiem zaraził się 
kilka lat temu.

Fani motoryzacji będą mogli ra-
zem z mistrzami wsiąść do ich sa-
mochodów i poczuć drift od środ-
ka i na własnej skórze (drift taxi).

Wyjątkowy pokaz zaprezentuje 
także Rafał Pasierbka z Nie
modlina, który jest znany jako 
Stunter13 i jest mistrzem świata 
w stuncie motocyklowym. Jego 
akrobacje zawsze wywołują aplauz 
kibiców i to na całym świecie.

– Jeśli znajdzie się ktoś komu 
będzie mało wrażeń po pokazach 
dritfu i stuntu w wykonaniu naj-
lepszych, to w trakcie 
AUTOMASTER SHOW 2014 bę-
dzie na niego czekać jeszcze cała 
moc innych motoryzacyjnych 
atrakcji – twierdzi Aleksandra 
Biernat. – W planie są również 
konkurencje szybkościowe, czyli 
wyścig na legendarnym dystan-
sie ¼ mili. Wśród nich będzie 
Grzegorz Staszewski, który ma 
najszybszy samochód w Polsce. 
To Corvette VTG, który pod ma-
ską ma jedynie… 1650 KM. Jego 
rekord to 7,89 sek - dodaje.

Wielki piknik motoryzacyjny to 
impreza, na którą można się wy-
brać z całą rodziną, bo każdy 
znajdzie coś dla siebie. Tata może 
oglądać totalną demolkę na torze, 
czyli monster trucki i wyścig wra-
ków. Mama może wystartować 
w konkursie makijażu w lusterku 
samochodowym. Dzieciaki w tym 
czasie mogą uczestniczyć w war
sztatach WRAK DESIGN, czyli 
malowaniu prawdziwych samo-
chodów, pod czujnym okiem arty-
stów oraz wyszaleć się w wesołym 
miasteczku. Krótko mówiąc, ta-
kiej zabawy nie można przegapić!

kg

Mistrzowie driftu i akrobacji w akcji
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 Alfa Romeo 159 VIP GWARANCJA 
Bezwypad klimatron serwis, 2010, kombi, 
173 102 km, 116 KM diesel, szary-metallic, 
alufelgi, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 28.900 zł

 Hyundai ix35 VIP GWARANCJA Bezwypadk 
Skóra Serwis, 2011, 56 203 km, 116 KM 
diesel, alufelgi, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, cz. deszczu, kier. wielof., 
podgrz. przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

55.900 zł

 Renault Scenic RX4 VIP GWARANCJA 
Bezwypad Klimatron Skóra, 2002, 173 342 
km, 105 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, 
ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, kier. 
wielof., pierwszy właściciel, bezwypadkowy

12.900 zł

 Audi A3 VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2007, 179 236 km, 105 KM 
diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 27.900 zł

 Kia Carens CRDi VIP GWARANCJA 
Bezwypad klimatronik, 2006, kombi, 138 268 
km, 112 KM diesel, światła przeciwmgłowe, 
ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

11.900 zł

 Seat Alhambra VIP GWARANCJA Bezwypad 
Klimatron Serwis, 2006, 229 877 km, 115 KM 
diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane 
szyby, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

26.400 zł

 Audi A6 VIP GWARANCJA Bezwypad Skóra 
Serwis, 2002, 210 095 km, 130 KM diesel, 
szary-metallic, alufelgi, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, tempomat, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 21.900 zł

 Kia Cee’d VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2007, 171 759 km, 90 KM 
diesel, czarny-metallic, hak, ABS, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, kier. wielof., cz. parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20.900 zł

 Seat Leon VIP GWARANCJA Bezwypad 
Klimatron Serwis, 2008, 186 122 km, 105 KM 
diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane 
szyby, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, kier. wielof., cz. parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

27.400 zł

 BMW 520 VIP GWARANCJA Bezwypad 
Klimatron Serwis, 2007, kombi, 195 307 km, 
163 KM diesel, szary-metallic, hak, alufelgi, 
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 39.900 zł

 Kia Sportage VIP GWARANCJA Bezwypad 
Skóra Serwis, 2005, 144 353 km, 112 KM 
diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, cz. deszczu, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

24.900 zł

 Suzuki Grand Vitara VIP GWARANCJA 
Bezwypad klimatron serwis, 2006, 189 020 
km, 130 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, 
światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki pow., 
immobiliser, blokada dyferencjału, 4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, kier. wielof., 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

26.900 zł

 BMW 520 VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Serwis Navi, 2006, kombi, 
209 008 km, 150 KM diesel, szary-metallic, 
alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, poduszki 
pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. 
wielof., pierwszy właściciel, bezwypadkowy 
 35.900 zł

 Mazda 3 VIP GWARANCJA Automat 
Bezwypad Serwis, 2004, 118 738 km, 105 KM  
benzyna, automat, złoty-metallic, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., kier. wielof., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

17.900 zł

 Volkswagen Passat VIP GWARANCJA 
Bezwypad Klimatron Serwis, 2004, 228 831 
km, 100 KM diesel, czarny-metallic, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. 
zamek, radio, komputer, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

18.900 zł

 Chevrolet Nubira VIP GWARANCJA 
Bezwypad Klima Serwis Gaz, 2008, kombi, 
132 715 km, 110 KM benzyna+LPG, czarny-
metallic, hak, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

 15.900 zł

 Mercedes-Benz E 250 CDI Avantgarde 
Bezwypadk., serwisow., 2009, 173 458 km, 
204 KM diesel, automat, czarny-metallic, hak, 
alufelgi, ksenony, ABS, autoalarm, 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. parkowania, 
pierwszy właściciel 82.900 zł

 Volkswagen Tiguan VIP GWARANCJA 
4-MOTION Bezwypad serwis, 2008, SUV,  
174 456 km, 140 KM diesel, czarny-metallic, 
alufelgi, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

47.900 zł

 Citroën C2 1.4HDi VIP GWARANCJA 
Bezwyp klima serwis, 2006, 164 797 km, 68 
KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tapicerka welurowa, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

10.900 zł

 Mitsubishi Colt VIP GWARANCJA 
Bezwypadkowy Klima 57000 km, 2007,  
75 KM benzyna, wiśniowy-metallic, 2/3 drzwi, 
alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki 
pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu, 
kier. wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 15.900 zł

 Volkswagen Touran 1.9TDi DSG VIP 
GWARANCJA Bezwypad serwis, 2004, 
kombi, 119 081 km, 105 KM diesel, automat, 
srebrny-metallic, ABS, ASR, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

21.900 zł

 Citroën Xsara Picasso VIP GWARANCJA 
1.6HDi Bezwypadkowy serwis, 2007,  
170 454 km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, 
hak, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tapicerka welurowa, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO 13.900 zł

 Opel Astra VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2010, 134 012 km, 110 KM 
diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane 
szyby, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kierownica wielof., cz. 
parkow., pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy 34.900 zł

 Volvo S80 VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2007, 257 010 km, 163 KM 
diesel, automat, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, kier. wielof., pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy
 38.900 zł

 Ford Focus C-Max 1.6i VIP GWARANCJA 
Bezwypad Klima Serwis, 2004, kombi,  
131 135 km, 100 KM benzyna, srebrny-
metallic, hak, przyciemniane szyby, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., podgrz. przednia szyba, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

 14.900 zł

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

15.900 zł

 Volvo V70 VIP GWARANCJA Bezwypad 
klimatron serwis, 2007, kombi, 182 799 km, 
163 KM diesel, automat, szary-metallicpow., 
ABS, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. 
deszczu, cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO 25.900 zł

 Hyundai Santa Fe 4x4 VIP GWARANCJA 
Bezwypad Skóra Serwis, 2007, 165 949 km, 
150 KM diesel, automat, czarny-metallic, 
alufelgi, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, 
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkow., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 39.900 zł

 Peugeot 307 HDi VIP GWARANCJA 
Bezwypad klima serwis, 2005, 141 362 km, 
68 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, 
poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, cz. deszczu, kier. wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

12.900 zł

 Volkswagen Caddy Bezwypadkowy serwis, 
2009, dostawczy do 3,5t, 215 995 km, 2.0 
diesel, liczba osi – 2, biały, ABS, ASR, c. 
zamek, wspom. kier., pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20.900 zł

Oferta wybrana z dnia 18 czerwca 2014 r.
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Włókniarz z Jensenem  
do Torunia

Michael Jepsen Jensen, któ-
ry nie wystąpił w rewanżowym 
meczu KantorOnline Włóknia
rza ze Stalą Gorzów, znalazł 
się w składzie „lwów” na nie-
dzielne spotkanie w Toruniu 
z Unibaxem.

Po słabym występie Mirosław 
Jabłońskiego przeciwko Stali 
Gorzów w Częstochowie sztab 
szkoleniowy Włókniarza zdecy-
dował się dokonać jednej zmia-
ny. W niedzielę, 22 czerwca 
w Toruniu pojedzie zamiast nie-
go Michael Jepsen Jensen. 

Choć częstochowianie awizo-
wali na ten mecz optymalny 

skład, trudno liczyć na niespo-
dziankę. Unibax Toruń jeszcze 
nie przegrał w tym sezonie na 
własnym torze. Większość spo-
tkań wygrał zdecydowanie. Opór 
ekipie Stanisława Chomskiego 
postawili jedynie żużlowcy Grupy 
Azoty Unia Tarnów. 

Kibice Włókniarza liczą jed-
nak, że ich drużyna wyjdzie 
z twarzą z pojedynku z torunia-
nami i spróbuje powalczyć prze-
ciwko zespołowi naszpikowane-
mu gwiazdami. Skrzydeł może 
dodać częstochowskim żużlow-
com fakt, że w najbliższy piątek, 
20 czerwca podczas konferencji 
prasowej zostanie ogłoszony dru-

gi sponsor tytularny. Być może 
jego wkład pozwoli nieco uspoko-
ić sytuację finansową klubu i da 
pewną gwarancję zawodnikom. 

Niedzielny mecz rozpocznie się 
o godz. 16.30. KR

Zgłoszone zestawienia 
KantorOnline Włókniarz 

Częstochowa: 1. Peter 
Kildemand, 2. Michael Jepsen 
Jensen, 3. Grigorij Łaguta, 4. 
Rune Holta, 5. Grzegorz 
Walasek, 6. Artur Czaja

Unibax Toruń: 9. Chris Holder, 
10. Adrian Miedziński, 11. 
Darcy Ward, 12. Tomasz 
Gollob, 13. Emil Sajfutdinow, 
14. Oskar Fajfer

Zarząd Klubu Sportowego 
Rakowa Częstochowa  

z siedzibą przy ul. Limanowskiego 83  
w Częstochowie  

wzywa wszystkich wierzycieli stowarzyszenia 
KS Raków Częstochowa 

do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca wszystkich 
wymagalnych wierzytelności i innych  

zobowiązań istniejących w stosunku do Klubu 
bądź jego sekcji piłki nożnej.

Walasek najlepszy w 
ostrowskim ćwierćfinale IMP

Drużyna Exotic z Łodzi wygra-
ła w sobotę, 14 czerwca na placu 
Biegańskiego Grand Prix 
Częstochowy w koszykówce 3x3.

Do turnieju przystąpiło 21 ze-
społów z całej Polski. Zawody od-
bywały się wyłącznie w kategorii 
open bez podziału na kobiety i 
mężczyzn. Adresowany był do 
wszystkich osób urodzonych w 
2000 roku i starszych.

W turnieju walczyło siedem 
częstochowskich drużyn: Brave 
Hearts, Czarne Zło, Hold Strong, 
Mleczgul, Mustaf, Pray For Paris, 
Team Spirit. Najwyżej sklasyfiko-
wany został Mustaf, który w me-
czu o trzecie miejsce przegrał 
5:13 z Fantastyczną Czwórką. W 
finale FAB 3 Kazanów Przemyśl 
przegrał 9:14 z drużyną Exotic 
Łódź.

Dzięki zwycięstwu łodzianie  
zakwalifikowali się do finału 
Bosch Grand Prix Polski 2014, a 
zespoły zajmujące miejsca 2-8 
otrzymały punkty do klasyfikacji 
generalnej.

Koszykówka 3x3 jest odmianą 

typowej koszykówki ulicznej, 
która w 2011 roku została objęta 
przepisami Światowej Federacji 
Koszykówki FIBA. Od tego roku 
rozgrywane są również oficjalne 
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa 
Europy oraz Mistrzostwa Świata. 
Niewykluczone, że w przyszłości 
ta dyscyplina może znaleźć się w 
programie letnich Igrzysk 
Olimpijskich.

KR
Wyniki

Ćwierćfinały: FAB 3 Kazanów 
Przemyśl - Czarne Zło Często-
cho wa 13:10, Mustaf Często-
cho wa - Papuczinooo Łódź 
14:8, PKK 99 Pabianice - 
Exotic Łódź 9:18, ZBW Ostrów 
Wielkopolski - Fantastyczna 
Czwórka Piotrków Trybunalski 
9:17

Półfinały: FAB 3 Kazanów - 
Mustaf 6:4, Exotic - 
Fantastyczna Czwórka 15:14

mecz o 3. miejsce: Mustaf - 
Fantastyczna Czwórka 5:13

finał: FAB 3 Kazanów - Exotic 
9:14

Koszykarze Exotic Łódź wygrali 
Grand Prix Częstochowy

Zawodnicy BDC Unipol 
Częstochowa z powodzeniem 
startowali Koziegłowach w 
Pucharze Polski i Mistrzostwach 
Śląskach w kolarstwie szosowym. 

Częstochowscy kolarze cztery 
razy sięgali po złoty medal w 
Mistrzostwach Śląska. W elicie 
kobiet Martyna Klekot zajęła 
pierwsze miejsca w jeździe indy-
widualnej na czas i ze startu 
wspólnego. Kacper Nowicki zo-
stał mistrzem Śląska ze startu 
wspólnego, a Magdalena Purgal 
w jeździe indywidualnej na czas.

Zawodnicy BDC Unipol zdoby-
li również trzy srebrne medale. 
Dwa z nich zawisły na szyi 
Magdaleny Plich. W wyścigu w 
kategorii junior młodszy srebro 
wywalczył Bartosz Świerblewski. 

Czwarty w tej samej kategorii był 
Michał Stefanek. Piąte miejsce w 
młodziczkach zajęła Magdalena 
Sikora, a siódmy wśród juniorów 
był Kamil Ostojski.

Dobrze zaprezentował się w 
Pucharze Polski Martyna Klekot, 
która była trzecia w jeździe indy-
widualnej na czas. Czwarty czas 
w kategorii U-23 wykręciła z ko-
lei Magdalena Plich. 

W niedzielę w wyścigu ze star-
tu wspólnego najlepiej spisał się 
Kacper Nowicki, zajmując 5. 
miejsce w wśród juniorów. 
Martyna Klekot była szósta w eli-
cie kobiet, a Magdalena Plich za-
kończyła wyścig na 15. miejscu.  
Również 15. miejsce w juniorach 
młodszych zajął Bartosz 
Świerblewski. KR

Mamy mistrzów  
i wicemistrzów na Śląsku  
w kolarstwie szosowym

Piłkarze amatorzy zakończyli sezon
Dobiegł końca kolejny sezon 

Amatorskiej Ligi Siatkówki w 
Częstochowie. Okazały puchar 
za zwycięstwo w rozgrywkach od-
bierze ZC Michaś. Wicemistrzem 
został Inprobud, a trzecie miejsce 
zajęli Jagiellończycy. 

Tegoroczny sezon ALPN-u miał 
zakończyć 16 czerwca zaległy 
mecz  między Michasiem a Inpro-
bu dem. Wicemistrzowie oddali 
jednak to spotkanie walkowerem. 

Do końca toczyła się walka o 

trzecie miejsce. Szansę na miały 
drużyny Jagiellończyków, SGP, 
Klubu 54 Exact Systems i Drog 
Budu. W najlepszej sytuacji byli 
Jagiellończycy, którzy mieli los w 
swoich rękach. Wystarczyło, że 
wygrają z Meblodrewem, co też 
uczynili, pokonując rywali 3:1. 
Rozstrzygnięcia w spotkaniach 
Drog Budu z Koralem Kłobuck i 
SGP z Klubem 54 Exact Systems 
nie miały w tym przypadku już 
żadnego znaczenia w kontekście 

rywalizacji o trzecie miejsce. KR
Tabela

1. ZC Michaś 20 57 78:7
2. Inprobud 20 38 55:39
3. Jagiellończycy  20 35 57:32
4. SGP  20 32 47:33
5. Klub 54 Exact  20 32 51:26
6. Drog Bud  20 30 50:34
7. Meblodrew  20 27 40:33
8. Koral Kłobuck  20 27 35:41
9. TRW Polska  20 21 29:56
10. Dawid  20 10 29:84
11. Azzarro  20 6 23:109

W kilkunastu konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych starto-
wali we wtorek, 17 czerwca na 
stadionie lekkoatletycznym pod-
opieczni 20 ośrodków specjal-
nych oraz szkół specjalnych i in-
tegracyjnych z regionu często-
chowskiego.

W kolejnej edycji olimpiady 
sportowej „Przełam Bariery z ISD 

Hutą Częstochowa” wzięło udział 
250 niepełnosprawnych. - 
Cieszymy się, że ciągle, że w 
olimpiadzie bierze udział ciągle 
ok. 20 ośrodków - mówi Marcin 
Mazik z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Częstochowie. - Dla nas wszyscy 
są zwycięzcami. Wyniki osiągane 
przez uczestników są drugorzęd-

ną sprawą. 
Podopieczni ośrodków i szkół 

startowali m.in. w biegu na 100 
m, biegu na 60 m pod płotkiem, 
sztafecie, skoku w dal, rzucie pi-
łeczką palantową, wyścigu żółwi. 

Celem olimpiady było rozwi-
janie zainteresowań sporto-
wych, kształtowanie nawyku 
czynnego wypoczynku oraz in-
tegracja środowiska i wspiera-
nie aktywności wśród osób nie-
pełnosprawnych.

Budowlani z dwoma medalami Mistrzostw 
Śląska Młodzików

Zawodnicy CKS-u Budowlani 
zdobyli dwa medale podczas 
Mistrzostw Śląska Młodzików w 
Lekkiej  Atletyce, które odbyły się 
na stadionie przy ul. 
Dąbrowskiego.

W mistrzostwach wzięło udział 
ponad 500 zawodników z 43 klu-
bów z całej Polski. W tym gronie 
na najwyższym stopniu podium 
stanęła Daria Ujma, która w cho-

dzie sportowym pokonała dy-
stans 3 km w czasie 16:56,90 i 
nie pozostawiła żadnych złudzeń 
rywalkom.  Brązowy medal w 
skoku wzwyż wywalczył z kolei 
Jakub Chądzyński, który osią-
gnął wysokość 160 cm.

Czwarte miejsca zajęli: Klaudia 
Lis w skoku wzwyż z wynikiem 
140 cm, Dominika Ostrowicz w 
biegu na dyst. 100 m przez płot-

ki z czasem 18,74,  Adam 
Jakubowski w biegu na 300 m 
przez płotki, osiągając czas 45,89 
oraz Oskar Woźniak w biegu na 
dystansie 2000 m z wynikiem 
6:24,46.

Na uwagę zasługuje również 
występ Marty Rydz, która w 
biegu na dystansie 1000 m z 
czasem 3:12,57 zajęła siódme 
miejsce. KR

Pokonywali bariery

Z Rakowa odeszło kilku piłkarzy
Raków rozpoczął budowanie 

drużyny na nadchodzący sezon 
w II lidze. Częstochowianie po-
żegnali się już z kilkoma za-
wodnikami. 

W przyszłym sezonie w bar-
wach Rakowa nie zagrają pił-
karze wypożyczeni: Damian 
Lenkiewicz, Dawid Retlewski 
oraz Damian Byrtek. Cała trój-
ka wróciła do swoich macierzy-
stych klubów. 

Zarząd częstochowskiego 
klubu nie przedłużył kontrak-
tów z Mateuszem Góreckim, 
Łukaszem Kominiakiem, 
Bartoszem So czyń skim, 

Radosławem Strze leckim oraz 
Maciejem Wik torkiem. Ofertę 
pozostania w Rakowie odrzucił 
z kolei Kamil Witczyk. Do koń-
ca tygodnia okaże się, czy barw 
częstochowskiej drużyny będą 
nadal bronić Krzysztof Napora 
i Łukasz Kowalczyk. Z zawod-
nikami prowadzone są wciąż 
rozmowy na ten temat. 

Trener Jerzy Brzęczek będzie 
miał wciąż do dyspozycji bram-
karzy Przemysława Wróbla, 
Mateusza Kosa i Mariusza 
Stępnia. W zespole zostają 
Brazylijczycy Daniel da Silva i 
Vitinho, Radosław Stefanowicz, 

Tomasz Pełka. Łukasz Góra, 
Artur Pląskowski, Łukasz 
Kmieć, Robert Brzęczek, 
Przemysław Mońka, Paweł 
Nocuń oraz Eryk Krupa.

Propozycje nowych kontrak-
tów przyjęli Łukasz 
Buczkowski, Sławomir Ogłaza, 
Mariusz Holik, Radosław 
Werner, Adrian Świerk i Diogo 
Alves. Profesjonalny kontrakt z 
klubem podpisze również ju-
nior Artur Kierat, który w 
ostatniej rundzie kilka razy 
wystąpił w drugoligowym 
Rakowie.

KR

Grzegorz Walasek wygrał w 
poniedziałek, 16 czerwca 
ćwierćfinał Indywidualnych 
Mistrzostw Polski na torze w 
Ostrowie Wielkopolskich.

Żużlowiec KantorOnline 
Włókniarza świetnie radził sobie 
w ostrowskim ćwierćfinale. W 
ostatnim jego biegu musiał 
uznać wyższość tylko Mateusza 

Szczepaniaka. W całych zawo-
dach zdobył 14 punktów, co dało 
mu pierwsze miejsce. Tuż za nim 
uplasował się Patryk Dudek. 

Do półfinału, który odbędzie 
się 24 lipca w Rawiczu, nie awan-
sował Rafał Malczewski. Junior 
Włókniarza wywalczył sześć 
punktów i został sklasyfikowany 
na 10. miejscu. 

 KR

http://m.in/


Był jednym z najwybitniejszych modelarzy świata. Jerzy 
Ostrowski, bo o nim mowa, startował w kategorii makiet na 
uwięzi w barwach Aeroklubu Częstochowskiego, skąd prze-
szedł w 1957 roku z Młodzieżowego Domu Kultury. Cztery la-
ta później zdobył pierwszy tytuł wicemistrza Polski (modele 
silnikowe swobodnie latające). Potem ukierunkował się na 
kategorie uwięziowe. Dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza 
Europy. W 1967 roku był podwójnym mistrzem Polski: w 
akrobacji i makietach latających na uwięzi. Dwukrotnie, 
w 1972 we Francji, a następnie w 1976 roku w Szwecji, sta-
wał na najwyższym podium mistrzostw świata. W swej boga-
tej karierze był również kilkakrotnie wicemistrzem świata.

7 stycznia 1985 roku kibicami sportu wstrząsnęła wiado-
mość o śmierci Jerzego Ostrowskiego. Pracował nad nowym 
modelem, z którym nie zdążył już wystartować…

Właśnie modele jego konstrukcji są chyba największą po 
nim pamiątką. Jest wśród nich „Jak-18” – pierwsza w kraju 
makieta, która jego rękoma wykonywała akrobację, angielski 

„Hornet DH” – dwusilnikowa wersja rozwojowa nocnego my-
śliwca „Mosquito”, „Lighting P-38” – amerykański myśliwiec 
przechwytujący, którym odniósł najwięcej zwycięstw. Od 
1978 roku budował również prawdziwy dwupłat ze śmigłem 
pchającym o nazwie „Experimental.” Najwięcej problemów 
miał z napędem samolotu. Silnik „MZ 250” okazał się za sła-
by. Zamontował więc silnik od Trabanta.

Przy pierwszej próbie lotu udało mu się poderwać samo-
lot na 2-3 metry. Po chwili zmuszony był lądować, bo na pró-

bę nie zezwolił zawiadowca lotniska. W tej sytuacji wyszukał 
odpowiednie lądowisko pokryte asfaltem i trenował do woli. 
Samolot spisywał się znakomicie.

Po raz ostatni zajrzał do modelarni 5 stycznia 1985 roku. 
Przyniósł dwa komplety krótkich nart, aby dostosować je do 
„Experimentala” i latać zimą. Dwa dni później już nie żył. 
Odszedł na miesiąc przed ukończeniem 50 lat. W trakcie  ce-
remonii pogrzebowej ze śmigłowca „Mi-2” na świeżą mogiłę 
Mistrza spadła wiązanka kwiatów.

29 maja 1935 roku, godzina 18. Tego dnia 
w sali „Różanej” kawiarni „Europa” (róg ul. 
Śląskiej i Alei) odbyło się inauguracyjne zebra-
nie Aeroklubu w Częstochowie.

Na tę chwilę oczekiwała duża część społe-
czeństwa, bowiem zainteresowanie miesz-
kańców lotnictwem było duże. Datowało się 
od 1911 r., kiedy na jednopłatowcu typu 
„Bleriot” nad łąkami, gdzie dzisiaj wznoszą się 
budynki mieszkalne dzielnicy „Tysiąclecie”, 
pokazowy lot odbył inż. Michał Scipio del 
Campo. Wydarzyło się to niespełna dziesięć 
lat od momentu pierwszego lotu samolotem 
braci Orrwille Wilbur Wright w 1903 r. Sam 
lot inż. Scipio del Campo trwał zaledwie kilka 
minut, bowiem uszkodzony został dopływ pa-
liwa do silnika i samolot wylądował na pobli-
skim polu w owsie. 

Warto wspomnieć, że społeczeństwo 
Częstochowy należało do nielicznych w 
Polsce mogących oglądać publicznie demon-
stracje ówczesnych aeroplanów. 

Przelot wywarł na licznie zgromadzonych 
mieszkańcach Częstochowy ogromne wraże-
nie, a dla niektórych stanowił początek nowej 
pasji. Wystarczy wspomnieć młodzież 
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. 
Członkowie powstałego przy szkole Koła 
Elektromechanicznego zaczęli konstruować 
pierwsze modele samolotów. Modelarnia lot-
nicza istniała też przy Gimnazjum im. Romualda 
Traugutta, a przy Szkole Rzemieślniczej – ośro-
dek modelarski. Poza tym coraz częściej w wie-
lu bogatych wysoko uprzemysłowionych pań-
stwach świata zaczęto uznawać lotnictwo za 
ważny czynnik w działaniach militarnych oraz 
jako środek komunikacji.

Dlatego też w kawiarni „Europa” wśród 
licznie zebranych gości nie brakowało przed-
stawicieli władz, wojskowości, urzędów, orga-
nizacji, potentatów sfer finansowych i prze-
mysłowych oraz mieszkańców miasta. Po ofi-

cjalnym powitaniu uczestników głos zabrał 
ówczesny prezydent Częstochowy Jan 
Mackiewicz. Podkreślił cele i zadania 
Aeroklubu, stwierdzając, że będzie on pełnił 
ważną rolę w rozwoju lotnictwa w Polsce.

Po przemówieniu prezydent Mackiewicz 
zaprosił do prezydium starostę Rogowskiego, 
płk. Kaszę, rej. Kossa i p. Kobielskiego. 
Następnie w imieniu sfer przemysłowych re-
ferat wygłosił dyr. inż. Bolesław Lepszy. 
Wystąpienie to tak relacjonuje reporter 
„Gońca Częstochowskiego”: „W sprawie tej 
(utworzenia Aeroklubu) wybitnie zaintereso-
wany jest przemysł, który mógłby uruchomić 
własne awionetki (…). Podstawą egzystencji i 
działalności Aeroklubu jest lotnisko, które już 
akurat u nas się znajduje oraz przynajmniej 
dwie awionetki.”

Rzeczywiście, nowo utworzony Aeroklub 
posiadał już jeden podstawowy warunek 
do swej przyszłej działalności – lotnisko. 16 
października 1928 roku oddano do użytku 
w dzielnicy Kucelin lotnisko o wymiarach 
1000x1000 metrów z hangarem, stacją 
benzynową oraz stacją meteorologiczną. 
Powstało dzięki staraniom podjętym przez 
Kielecki Okręg Wojewódzki Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, a zbudowa-
no je przy udziale Komitetu LOPP Zagłębia 
Dąbrowskiego i wydatnej pomocy ówcze-
snego prezesa Obwodu Częstochowskiego 
LOPP p. Baranowskiego. Od tego momentu 
sympatycy lotnictwa często byli świadkami 
meetingów, zlotów, zawodów lotniczych 
oraz wielu innych imprez. Już w 1929 r. lot-
nisko na Kucelinie było miejscem etapo-

wym Pierwszego Lotu Południowo-
Zachodniej Polski organizowanego przez 
Akademicki Aeroklub Krakowski. 6 paź-
dziernika 1929 r. lądowało w Częstochowie 
18 samolotów w przelocie na trasie Kraków-
Częstochowa-Katowice-Kraków. Pierwsze 
miejsce zdobył pilot Franciszek Żwirko na 
samolocie RWD.

Następnie, w trakcie inauguracyjnego ze-
brania Aeroklubu, wystąpił inż. Wieczorek, 
zapoznając zebranych z wcześniej przygoto-
wanym statutem  i szczegółami organizacyj-
nymi. Później rozpoczęła się dyskusja, w toku 
której między innymi ponownie głos zabrał 
prezydent Mackiewicz, a później dyr. 
Apanowicz oraz, występujący w imieniu 
władz wojskowych, płk Władysław Kasza, któ-
ry stwierdził, iż wojsku zależy na szybkim zor-
ganizowaniu i uruchomieniu Aeroklubu. 
Dłuższe przemówienie wygłosił starosta 
Rogowski, podkreślając doniosłe zadania, ja-
kie ma do spełnienia dla państwa i społeczeń-
stwa nowo utworzony Aeroklub.

Podczas zebrania dokonano wyboru 
władz organizacji. Na czele 15-osobowego 
zarządu stanął prezydent Mackiewicz. 
Funkcje wiceprezesów powierzono rej. 
Kossowi, dyr. Couturonowi oraz hr. 
Raczyńskiemu. Skarbnikiem został dyr. 
Wysocki, a sekretarzem dyr. Dzięciołowski. 
Na członków powołano płk. Kaszę, mjr. 
Ostrihansky’ego, dyr. Lepszego, inż. 
Wieczorka, sędziego Trzcińskiego, dyr. 
Garewicza, ks. dr. Tomalka, dyr. Nikorewicza 
oraz prof. Boglewskiego. Do zarządu wybra-
no również płk. Stanisława Maczka, później-
szego dowódcę Dywizji Pancernej na froncie 
zachodnim w czasie II wojny światowej. 
Zgodnie z brzmieniem statutu Rada 
Aeroklubu składała się z 6 członków z urzędu 
i 10 z wyboru. Powołano także komisję rewi-
zyjną i sekcję propagandową.

Ludzie częstochowskiego lotnictwa

Pierwszy był Michał Scipio del Campo

Nie potrafił przegrywać – Jerzy Ostrowski
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Kolumnę przygotował DARIUSZ FIUTY

W następnych odcinkach cyklu „Częstochowskie Gwiazdy 
Sportu” przypomnimy m.in. „małego rycerza” czarnego toru 
– Bronisława Idzikowskiego. Opowiemy o najlepszych lekko-
atletach Skry oraz o miniaturze Formuły I… czyli kartingu.
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Adam Sandler i Drew Barrymore 
przedpremierowo na Ladies Night!

26 czerwca Cinema City za-
prasza na kolejny wieczór z cy-
klu Ladies Night. Rewelacyjna 
komedia zabierze wszystkie 
panie do dzikiej Afryki i zain-
spiruje do zaplanowania niety-
powego wyjazdu! Tradycyjnie 
wydarzeniu towarzyszyć bę-
dzie mnóstwo konkursów i  
wspaniałych atrakcji.

Idealnie w klimat wpisze się 
ostatni już przed wakacjami 
wieczór Ladies Night w Cinema 
City. Wszystkie obecne panie 
będą miały okazję zobaczyć 
fantastyczną komedię „Ro
dzinne Rewolucje”, w której 
trudny związek damskomęski 
okraszony został afrykańskim 
słońcem oraz pięknymi pejza-
żami sawanny!

„Rodzinne Rewolucje” to 
nowy film twórcy „Klik i robisz 
co chcesz” oraz „Mocnego 
Uderzenia”, w której splatają 
się losy samotnego ojca i sa-
motnej matki. On (Adam 
Sandler) chciałby zmienić swo-
je życie, gdyż czuje się wypalo-
ny zawodowo, a jego dzieci 
pragną by poświęcał im więcej 
uwagi. Ona (Drew Barrymore) 
chce choć na chwilę odpocząć 
od wielkomiejskiego życia i po-
święcić czas swoim pocie-
chom. Spotykają się na waka-
cyjnej wyprawie do Afryki, jako 
para znajomych po komplet-
nie nieudanej randce. Pokaz 
filmu „Rodzinne Rewolucje”  
podczas Ladies Night w 
Cinema City odbędzie się 26 
czerwca czyli na 10 dni przed 

ma City

Pań

LADIES
 NIGHT
Czarujące wieczory 
dla kobiet
• Dodatkowe atrakcje w cenie biletu
• Porady kosmetyczne
• Prezenty dla wszystkich Pań

WWW.CINEMA-CITY.PL

atrakcje Ladies Night, 
a następnie przedpremierowo 
pokaz fi lmu „Rodzinne rewolucje”

26 czerwca 19:30

oficjalną premierą!
Poza seansem, jak co miesiąc, 

organizatorzy przygotowali także 
moc atrakcji! W każdym z 17 kin 
Cinema City organizujących wie-
czór Ladies Night, na uczestnicz-
ki czeka mnóstwo konkursów z 
nagrodami oraz upominki od 
partnerów wydarzenia.

Ladies Night z przedpremiero-
wym pokazem filmu „Rodzinne 
rewolucje” oraz specjalnymi 
atrakcjami dla wszystkich pań 
już 26 czerwca w 17 kinach sieci 
Cinema City. Start o godzinie 
19:30. Cena biletów to 24 zł.

 oprac. kg


