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Wyższa pensja 
większy mandat

Co rusz w mediach pojawiają 
się kolejne informacje o piratach 
drogowych lub pijany za kół-
kiem. Politycy zaczęli licytować 
się na pomysły zaostrzenia kar 
dla nietrzeźwych kierowców. 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
przekonuje, że prawo jest dobre, 
tylko sądy zbyt łagodne. Ale i tak 
planuje zmianę w przepisach 
dotyczących kar dla pijanych 
kierowców.  Pod lupę zostali tak-
że wzięci piraci drogowi. Zmiany, 
mają dotknąć także ich. 

W ostatnim czasie pojawiły się 
doniesienia, że wysokość wysta-
wianych mandatów z tytułu za-
pisów fotoradarów mają stale 
rosnąć, wraz ze wzrostem śred-
niego wynagrodzenia w naszym 
kraju.
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Wiecej na str. 8

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:

Elektronik Samochodowy - Diagnosta
Miejsce pracy: Częstochowa

Wymagania: •  Wykształcenie min. średnie techniczne (elektronika samochodowa lub 
pokrewne) – mile widziane wyższe techniczne; •  Udokumentowane doświadczenie 
w zakresie naprawy samochodów ciężarowych, naczep i autobusów; •  Bardzo dobra 
znajomość zagadnień elektroniki i mechatroniki samochodowej; •  Znajomość powiązań 
funkcjonalnych elektryki, mechaniki oraz pneumatyki; •  Umiejętność posługiwania się 
urządzeniami pomiarowymi, czytania schematów oraz dokumentacji technicznej; •  Dbałość 
o powierzone mienie oraz narzędzia; •  Umiejętność pracy w zespole; •  Chęć podnoszenia 
kwalifikacji; •  Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność; •  Sumienność 
i rzetelność w wykonywaniu powierzonych czynności; •  Dużej motywacji w realizacji 
złożonych 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.)”

Fiskus żąda 
pieniędzy nawet 

od chorych na 
nowotwory

Osoby chore otrzymujące daro-
wizny pieniężne z fundacji, mają 
obowiązek zapłacić od otrzyma-
nych kwot podatek. Kwota zwol-
niona od opodatkowania może 
wynieść 4902 zł w ciągu pięciu lat. 
Regulacja ta budzi kontrowersje, 
ponieważ w wielu sytuacjach tak 
niski limit zwolnienia, stawia oso-
by poważnie chore w bardzo trud-
nej sytuacji.

Skrajnym przykładem powagi 
sytuacji są ludzie chorzy na ra-
ka, którzy potrzebują pomocy 
wielokrotnie przewyższającej 
wyznaczony limit. Miesięczna 
pomoc, kupno niezbędnych le-
ków i środków na przeżycie, jest 
dla tej grupy osób sprawą życia 
i śmierci. 

Wiecej na str. 7

Podliczamy 
Soczi

Igrzyska olimpijskie w rosyj-
skim Soczi rozpoczynają się już 
dziś, tj. w piątek siódmego lutego. 
Mają być one jedną z najdroższych 
imprez sportowych w historii!

Planowane na początku 12 mld 
dolarów budżetu w ciągu siedmiu 
lat urosło do 51 mld dolarów, 
umieszczając rosyjskie zimowe 
igrzyska olimpijskie na podium 
pod względem kosztów. 

Impreza jest oczkiem w głowie 
Putina, ma być ukoronowaniem 
jego władzy w Rosji – dlatego miej-
scem igrzysk jest ulubiony kurort  
prezydenta. Na potrzeby wizerun-
kowe miasta wyhodowano i pielęg-
nowano ponad dwa miliony kwia-
tów. 

O tych, innych inwestycjach i korupcji, czyli 
wszystkim, co pochłonęło ponad 50 mld 

dolarów piszemy na stronie 11

Od sześciu lat Krystyna 
Wdowińska z Częstochowy nie 
może poznać nazwiska morder-
cy swojej 22-letniej córki 
Kamili.  – Muszę dowiedzieć 
się prawdy. Moje życie bez 
Kamilki i wnuka nie ma sensu 
– płacze matka 22-latki. – 
Policja każe czekać i nic nie ro-
bi w tej sprawie. Przecież mieli 
już mordercę i tak łatwo go wy-
puścili. Zostałam z tym sama.

22 listopada 2008 roku przy-
padkowy przechodzień znalazł 
zwłoki Kamili pod mostem przy 
al. Niepodległości w Często cho
wie. Kobieta była w 28. tygodniu 
ciąży, zabójca zadał jej kilka cio-
sów nożem w okolice brzucha. 
Bezpośrednią przyczyną zgonu 
było utopienie. Był to motyw ra-
bunkowy.

Policja pomimo umorzenia 
śledztwa w tej sprawie, nadal 
prowadzi czynności operacyjne 
do wykrycia sprawcy tego za-

bójstwa. – Jest to niestety jedno 
z niewielu nierozwiązanych za-
bójstw, gdzie zebrany materiał 
dowodowy nie pozwolił na ska-
zanie sprawcy tego czynu. 
Jednak pomimo upływu czasu 
nadal zajmujemy się tą sprawą 
– informowała niedawno pod-
insp. Joanna Lazar, rzecznik 
prasowy częstochowskiej poli-
cji.

Rok temu Sąd Okręgowy 
w Częstochowie umorzył śledz-
two w sprawie zabójstwa cię-
żarnej fryzjerki. Po przeanali-
zowaniu 16 tomów sąd akt 
uznał, że nie da się wskazać 
podejrzanego.

Norbert B.(23 l.), podejrzewa-
ny o napady na dwa salony gier 
i punkt ksero, podczas przesłu-
chania w komendzie policji, 
przyznał się do zabójstwa dziew-
czyny. Kamilę znał z podwórka. 
Twierdził, że szedł za Kamilą W., 
by ukraść jej torebkę. Na głowie 
miał kaptur, ale gdy zaatako-

wał, dziewczyna rozpoznała go. 
Wtedy – jak mówił – zaciągnął 
kobietę pod most i zadał kilka 

ciosów nożem. Później, w pro-
kuraturze, Norbert B. odwołał te 
zeznania twierdząc, że policjan-

ci sugerowali mu zeznania. 
Ciąg dalszy na str. 2
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Jak mam znaleźć 
mordercę córki?
W śledztwie użyto wykrywacza 

kłamstw, badano też ślady DNA. 
Niestety, nie udało się zebrać takich 
dowodów, by sporządzić akt oskar-
żenia o zabójstwo. 

Norbert B. został skazany w 2009 
roku na cztery lata za rozboje. W 
2010 roku prokuratura umorzyła 
śledztwo w sprawie śmierci Kamili z 
powodu niewykrycia sprawców. Od 
tej decyzji odwołała się do sądu 
matka dziewczyny. Sąd przyznał ra-
cję prokuraturze. Pani Krystyna 
chciała wnieść do sądu prywatny 
akt oskarżenia przeciwko B. Nie 
mogła tego zrobić, gdyż sąd utrzy-
mał w mocy umorzenie prokurato-
ra. Tymczasem Norbert B. po odsie-
dzeniu wyroku za rozboje wyszedł 
na wolność... mag

Marek Grechuta 
we 

wspomnieniach 
żony

Biblioteka Gminna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury z Mstowa zapra-
szają na wieczór walentynkowy. 
Podczas niego odbędzie się wyjątko-
we spotkanie autorskie z Danutą 
Grechutą i Jakubem Baranem, au-
torami książki „Marek. Marek 
Grechuta we wspomnieniach żony 
Danuty”. Tuż po nim odbędzie się 
koncert walentynkowy – standardy 
muzyki rozrywkowej. Przed publicz-
nością wystąpią: Krzysztof Drynda 
(vocal), Michał Rorat (piano), 
Sebastian Janik (saksofon). Wieczór 
walentynkowy odbędzie się w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie. Początek o go-
dzinie 18. Wstęp wolny. kg

Zbrodnia i kara  
w teatrze

Burza wokół „korytarza północnego”

To nie polityczny akt 
oskarżenia

Prokuratura Rejonowa 
w  Często chowie  skierowała  do 
Sądu Rejonowego akt oskarżenia 
przeciwko  Marianowi  K. 
i Wiesławowi Sz. Oskarżeni tj. dy-
rektor  liceum  w  Kamienicy 
Polskiej oraz nauczyciel wprowa-
dzili  w  błąd  pracowników 
Starostwa  Powiatowego  w  Czę
stochowie.

O początkach tej sprawy pisaliśmy 
już w ubiegłym roku (wydanie z 18-20 
października 2013r.). Przypomnijmy 
jednak, wójt gminy Starcza usiłował 
wyłudzić z ZUS-u nauczycielską eme-
ryturę. Wiesław Sz. zatrudnił się 
w tym celu w liceum ogólnokształcą-
cym w Kamienicy Polskiej i jako na-
uczyciel widmo pobierał pensję. 
Jednak zajęcia za wójta prowadziła je-
go znajoma nauczycielka. Oczywiście 
nie bezinteresownie. Wójt oddawał jej 
to, co otrzymywał... Oszustwo zostało 
jednak wywęszone. Dyrektor placówki 
oraz wójt usłyszeli zarzuty. 
Oskarżonym zarzucono m.in. dopro-
wadzenie do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem w kwocie 17.149,30 zł 
Starostwa Powiatowego w Często-
chowie, poprzez wprowadzenie w błąd 
pracowników tej instytucji samorzą-
dowej, w zakresie zatrudnienia 
w szkole Wiesława Sz. na stanowisku 
nauczyciela i bibliotekarza. Wójt 
oznajmił śledczym, że na fikcyjnej pra-
cy w szkole nie zamierzał zarabiać, 
chodziło mu jedynie o zaliczenie bra-
kującego roku do starania się o na-
uczycielską emeryturę.

Tymczasem na stronie internetowej 
liceum w Kamienicy Polskiej pojawiło 
się oświadczenie dyrektora: -... nie 
czuję się winny zarzucanych mi czy-
nów i wierzę, że niezawisły sąd oczyści 

mnie z tych absurdalnych zarzu-
tów. Mam wrażenie, że Prokuratura 
Rejonowa i Gazeta Wyborcza 
w Częstochowie działają wyraźnie na 
polityczne zamówienie osoby piszącej 
anonim, a ich celem jest zdyskredyto-
wanie mojej osoby przed kolejnymi 
wyborami samorządowymi oraz osła-
bienie pozycji naszego liceum na ryn-
ku edukacyjnym regionu. W latach 
2005 i 2006, w zaistniałych okolicz-
nościach, zastosowane przeze mnie 
rozwiązania były optymalne dla dobra 
uczniów, procesu dydaktycznego i ist-
nienia szkoły, którą kierowałem. 
Wszystkie moje działania w opisanej 
sprawie były zgodne z obowiązującym 
prawem. Zapewniam, że nie narazi-
łem Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie na żadne straty finansowe, 
a budżet szkoły był realizowany zgod-
nie z arkuszem organizacyjnym za-
twierdzonym przez organ prowadzący. 
Nie uzyskałem też z tego tytułu żad-
nych korzyści materialnych - pisze 
Marian K. - Katego rycznie zaprzeczam 
zawartym w oświadczeniu sugestiom, 
że Pro kuratura Rejonowa w Czę-
stochowie, kierując akt oskarżenia, 
działała na polityczne zamówienie, 
a jej celem było zdyskredytowanie 
kandydata przed kolejnymi wyborami 
samorządowymi, a także osłabienie 
pozycji szkoły na rynku edukacyjnym 
regionu – twierdzi Tomasz Ozimek, 
rzecz nik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej. – Przedstawienie w toku śledz-
twa zarzutów popełnienia przestępstw 
oraz skierowanie aktu oskarżenia, by-
ło wynikiem wnikliwej analizy zebra-
nego materiału dowodowego, na który 
składają się m.in. zeznania kilkudzie-
sięciu świadków oraz zabezpieczona 
dokumentacja szkoły.

mag, kg

MZDiT  w  Częstochowie 
przedstawił  plany  dotyczące 
budowy  kolejnego  odcinka 
„korytarza północnego” – od 
ul.  Pileckiego  do  drogi  woje-
wódzkiej  nr  483  (Kiedrzyn). 
Droga  ma  przebiegać  przez 
sam  środek  dzielnicy. 
Dodatkowo „korytarz” wraz z 
rondem  ma  zajmować  część 
terenu placu kościelnego.

Niekorzystna zmiana?
„Korytarz północny” projekto-

wany był w latach 70., jako ob-
wodnica północna naszego mia-
sta. Zgodnie z planem pierwot-
nym miała ona przebiegać na te-
renach wokół Mleczgalu. MZDiT 
zmienił jednak tę koncepcję. 
„Korytarz północny” ma zostać 
poprowadzony do skrzyżowania 
ul. Ludowej z ul. Kisielewskiego. 
W tym miejscu ma powstać ron-
do. Drugie natomiast ma zostać 
wybudowane na skrzyżowaniu 
ulic Ludowej i Sejmowej. Obecna 
propozycja wzbudziła wiele kon-
trowersji zwłaszcza wśród niektó-
rych mieszkańców dzielnicy 
Kiedrzyn. – Przedstawiciele rady 
dzielnicy Kiedrzyn nie brali udzia-
łu w konsultacjach ostatecznej 
wersji przebiegu „korytarza pół-
nocnego” – twierdzi przewodni-
czący rady dzielnicy Dariusz 
Jadczyk. Obecne działanie władz 
miasta wywołuje ostry sprzeciw 
części mieszkańców Kiedrzyna. 
Na jego fali powołali oni do życia 
stowarzyszenie „Ekologiczny 
Kiedrzyn”. To właśnie ono ma w 
imieniu mieszkańców występo-

wać do wszystkich instytucji w 
obronie dzielnicy. – Wykorzystamy 
do tego celu wszystkie możliwe 
formy prawne i wszystkie możliwe 
zgodne z prawem formy protestu 
– zapowiadają. Jak na razie sto-
warzyszenie wystosowało specjal-
ne pisma do MZDiT oraz prezy-
denta miasta. – W związku z pla-
nowaną budową tzw. „korytarza 
północnego” przez Urząd Miasta 
Częstochowy i przy wsparciu fi-
nansowym koncernu IKEA, jeste-
śmy bardzo poruszeni brakiem 
rzeczywistych konsultacji społecz-
nych dla projektu budowy tzw. 
„korytarza północnego” w 
Częstochowie, czyli drogi tranzy-
towej łączącej drogę DK1 z ul. 
Rocha – czytamy w liście skiero-
wanym do prezydenta. Zdaniem 
mieszkańców Kiedrzyna droga po-
dzieli dzielnicę na dwie części, bez 
możliwości obsługi komunikacyj-
nej ruchu lokalnego. –  „Korytarz” 
niszczy również przyjęty i aktual-
ny plan zagospodarowania prze-
strzennego z planowanym osied-
lem domów jednorodzinnych. 
Tereny mieszkaniowe w Kiedrzynie 
i przyległych częściach są atrak-
cyjne dla przyszłych inwestorów 
ze względu na szybkie połączenia 
z centrum miasta, walory widoko-
we oraz ekologiczne (dobre grunty 
do budowy domów, brak ciężkiego 
przemysłu, a zainwestowanie te-
renów mieszkaniowych przebie-
gać ma w sposób planowy, zgod-
nie z zapisami miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, a nie chaotyczny, jak 
ma to miejsce na Lisińcu i 

Grabówce). Kolejność działania 
włodarza miasta powinna być 
zgodna z etapami realizacji inwe-
stycji: najpierw infrastruktura sie-
ciowa kanalizacja deszczowa i sa-
nitarna skanalizowanie energii 
elektrycznej, światłowodów, prze-
budowa wodociągów z zabudową 
hydrantów, potem budowa dróg, 
a następnie zabudowa działek. 
Zamiast realizacji osiedla zgodnie 
ze standardami światowymi 
Kiedrzyn ma dostać drogę z której 
wody deszczowe odprowadzane 
będą do zbiorników odstojniko-
wych, a z ronda do istniejących w 
ul. Sejmowej i Ludowej rowów, 
które nie są w stanie jej odprowa-
dzić dalej – argumentują miesz-
kańcy Kiedrzyna. Twierdzą oni, że 
aktualna koncepcja władz miasta 
w żaden sposób nie rozwiąże prob-
lemów komunikacyjnych dzielni-
cy, za to zrujnuje całą strukturę 
mieszkaniową i społeczną. – Nikt 
nie chce nam wyjaśnić, czym się 
kierowano, zmieniając koncepcję 
na bardziej uciążliwą dla miesz-
kańców i jaki jest cel inwestycji, 
która na ten moment ma kończyć 
się na rondzie w Kiedrzynie, w do-
datku fatalnie zaprojektowanym. 
Droga podzieli dzielnicę na dwie 
części w sposób nieodwracalny. 
Czy taki jest ukryty zamysł tej in-
westycji? – pytają mieszkańcy. 
Ich zdaniem projektowana droga 
oddzieli część, która integruje 
mieszkańców dzielnicy – utrudni 
dostęp do kościoła, szkoły, przed-
szkola. Mieszkańcy zwracają tak-
że uwagę na spadek wartości 
działek przyległych do ronda i pro-

jektowanej drogi tranzytowej, li-
kwidację części placu przy koście-
le św. Andrzeja Boboli, który zara-
zem spełnia funkcję bezpłatnego 
parkingu.

Nie wszyscy mieszkańcy są 
przeciwni

– Przedstawiona przez MZDiT 
koncepcja budowy kolejnego od-
cinka „korytarza północnego” wy-
nika z wielu analiz i spotkań po-
przedzających tę decyzję – zapew-
nia Mariusz Sikora, dyrektor 
MZDiT. Kolejny etap tej inwestycji 
będzie realizowany od ul. 
Pileckiego do dzielnicy Kiedrzyn 
(skrzyżowanie ul. Kisielewskiego i 
ul. Ludowej). – Wskazanie tego 
wariantu było poprzedzone także 
licznymi konsultacjami społeczny-
mi z mieszkańcami Kiedrzyna oraz 
dwoma obradami Rady Dzielnicy 
Kiedrzyn, na których podejmowa-
ny był ten temat. Odbyło się także 
spotkanie w siedzibie MZDiT. 
Żaden z przedstawionych warian-
tów nie uzyskał pełnej aprobaty 
mieszkańców – twierdzi Sikora. 
„Korytarz” według przedstawionej 
przez MZDiT koncepcji będzie dro-
gą jednojezdniową, dwupasmową 
z ciągami pieszo-rowerowymi. – 
Zapewni to dobrą „obsługę” ko-
munikacyjną okolicznych działek 
Kiedrzyna. Historyczna koncepcja 
przeprowadzenia tego odcinka 
„korytarza” (z propozycją puszcze-
nia drogi za mleczarnią) tworzyła-
by dodatkowe utrudnienia dla kie-
rowców (dodatkowe skrzyżowania) 
i jednocześnie nie rozwiązałaby 
problemów drogowych Kiedrzyna, 

gdzie dalej musiałyby funkcjono-
wać dotychczasowe niebezpieczne 
dla ruchu drogowego miejsca w tej 
dzielnicy. Przedstawiona przez nas 
koncepcja poprawi tę sytuację – 
dlatego „korytarz” nie zostanie wy-
tyczony według „starego” planu – 
tłumaczy Mariusz Sikora. Zdaniem 
MZDiT przedstawiona koncepcja 
jest kompromisowa. – Za wcześnie 
by mówić o wykonawcy tej inwe-
stycji, jednocześnie na forum pub-
licznym trwają jeszcze rozmowy z 
mieszkańcami – na razie jednak 
nie przewidujemy zmian w przed-
stawionej koncepcji. Należy pod-
kreślić, że nie jest też tak, jak 
przedstawia część środków maso-
wego przekazu, że w Kiedrzynie 
zawiązały się tylko komitety, które 
sprzeciwiają się przedstawionemu 
rozwiązaniu. Trzeba mieć na uwa-
dze, że znaczna część mieszkań-
ców skłania się do przedstawionej 
przez MZDiT koncepcji i podziela 
naszą argumentację – podsumo-
wuje Mariusz Sikora.

Budowę kolejnego odcinka „ko-
rytarza północnego” na sfinanso-
wać szwedzki koncern Ikea. 
Pierwotnie miał on przekazać 
środki na pierwsze odcinki. 
Ostatecznie jednak miastu na ten 
cel udało się uzyskać dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Ikea zgodziła 
się, aby planowane fundusze 
przeznaczyć na kolejny etap bu-
dowy tej drogi.

kg

Na deskach częstochowskie-
go teatru publiczność będzie 
mieć okazję zobaczyć „Zbrodnię 
i karę” w wykonaniu Teatru 
Nowego z Zabrza. Jeden pokaz 
odbędzie się w najbliższą nie-
dzielę (9.02.), a od poniedziałku 
(10.02.) odbędą się cztery pre-
zentacje dla młodzieży w cyklu 
Szkoła Teatru. Wszystkie będą 
poprzedzone wykładami.

„Zbrodnia i kara” Dosto-
jewskiego nie dzieje się w kon-
kretnym miejscu i czasie, tylko 
w krainie wyobraźni autora. – 
Nie będzie w naszym spektaklu 
„uwspółcześniania” na pozio-
mie gadżetów; owszem, sędzia 
śledczy może mieć współczes-
ny garnitur, żeby lepiej nam się 
kojarzył z policjantem po cywi-
lu, ale już Matka Raskolnikowa 
powinna być jak wyjęta z dzie-
więtnastowiecznej ryciny, bo 
dzięki temu bez zbędnych słów 

zrozumiemy staroświeckość jej 
poglądów – zapewniają twórcy.  
Raskolnikow popełnia okrutną 
zbrodnię i przyjdzie mu za nią 
ciężko zapłacić.

Niedzielny spektakl – zapre-
zentowany na scenie dużej – 
rozpocznie się o godzinie 19. 
Zainteresowani wciąż mogą 
nabyć bilety – parter – bilet 
normalny: 40 zł , ulgowy: 35 
zł, balkon – bilet normalny: 35 
zł, ulgowy: 30 zł. Osoby powy-
żej 60 roku życia wszystkie bi-
lety mogą zakupić za 20 zł.

Reżyserem spektaklu jest 
Krzysztof Prus, za scenografię 
odpowiada natomiast Marek 
Mikulski.

Obsada: Anna Konieczna, 
Jolanta Niestrój-Malisz, 
Joanna Romaniak, Grzegorz 
Cinkowski, Mateusz Lisiecki, 
Robert Lubawy, Jarosław 
Karpuk, Zbigniew Stryj. kg

„Księżniczka czardasza” 
w wersji koncertowej

Już dziś (7.02.) o godzinie 
19 Filharmonia Częstochow-
ska przedstawi wersję kon-
certową „Księżniczki Czar-
dasza”, niezapomnianej ope-
retki Imre Kálmána. Wystąpi 
Orkiestra Symfoniczna na-
szej filharmonii w składzie: 
Adam Klocek (dyrygent), 
Gabriela Silva - (sopran) jako 
Sylvia Varescu, Janusz 
Ratajczak (tenor) jako Książę 
Edwin, Marta Wyłomańska 
(sopran) jako Hrabianka 
Stasi, Tomasz Madej (tenor) 

jako Hrabia Boni oraz Łukasz 
Ratajczak (tenor) jako Feri 
von Kerekes. Reżyserem jest 
Janusz Ratajczak. Koncert 
poprowadzi Andrzej 
Zborowski.

Ponadczasowa miłosna 
historia opleciona melodyj-
nymi dźwiękami zapewni-
ła „Księżniczce czarda-
sza” niebywały sukces 
i miejsce w gronie najczęś-
ciej wystawianych operetek 
na scenach całego świata. 

kg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imre_K�lm<012F>n
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Seniorze! Pomyśl o aktorstwie

Centrum Promocji Młodych 
zaprasza na kolejne warsztaty 
plastyczne skierowane dla dzie-
ci i ich rodziców. Odbędą się one 
8 lutego w godzinach od 10 do 
12, tradycyjnie w Willi Generała 
(al. Wolności 30).

Podczas warsztatów będzie 
można twórczo pobawić się 
techniką szablonu. - Tym razem 
każdy uczestnik, uzbrojony w 

karton, pędzle, kolorowe papiery 
i wałek będzie mógł stworzyć 
swojego własnego robota – zdra-
dza Adam Florczyk z Centrum 
Promocji Młodych. - Będziemy 
zestawiać i dopasować przeróżne 
mechaniczne części, tworzyć fan-
tazyjne tło i spróbujemy nadać 
każdemu robotowi wyjątkowy, 
niepowtarzalny charakter – za-
chęca Florczyk.

W warsztatach mogą wziąć 
udział dzieci w wieku od 5 do 10 
lat. Wstęp jest wolny. Chętni do 
wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu powinni wysłać na adres  
a.florczyk@muzeumczestocho-
wa.pl emaila. Nie może w nim 
zabraknąć imienia, nazwiska, 
wieku oraz numeru kontakto-
wego.

kg

Wieczór wspomnień 
poświęconych  

Marianowi Michalikowi

Wydano kolejny numer nie-
zwykłego rocznika traktującego 
o historii i kulturze naszego 
miasta. Almanachy są wydawa-
ne przez Towarzystwo Przyjaciół 
Częstochowy, organizacji zrze-
szającej wszystkich, którym le-
ży na sercu promowanie miasta 
w regionie i poza nim.

To już 35 rok funkcjonowania 
redakcji. Od 1990 roku naczel-
nym wydawnictwa jest Maciej 
Batorek, jego współpracownikami 
są m.in. Juliusz Sętowski, Augu-
styn Chojnowski czy Zbigniew 
Bur da, który jest autorem zdjęcia 
zdobiącego okładkę najnowszego 
wy dania (przedstawiającego  
Ze spół Pieśni i Tańca „Często-
chowa”).

– Almanachy mają uniwersalny 
charakter. Jest tam miejsce zarów-
no na tematy czysto historyczne, 
wspomnienia wydarzeń czy prze-
mian, jakim podlegają dzielnice 
Częstochowy na przestrzeni lat, ese-
je traktujące o sporcie, kulturze czy 
architekturze miasta. Nie może za-
braknąć miejsca na karty żałobne, 
gdzie wspominamy zmarłych zasłu-
żonych – tłumaczy pan Stanisław 
Leśniak, współpracujący z 
Towarzystwem Przyjaciół Często-
cho wy od 1997 roku. Wydawnictwo 
potwierdza jego słowa. Na łamach 
najnowszego wydania Almanachu 
znajdziemy bogato opisane przez 
pana Grzą dzielskiego zdarzenia za-
chodzące w mieście w obliczu zbli-
żającej się II Wojny Światowej. Do 
podobnych zdarzeń w dzisiejszym 
Gna szynie nawiązuje J. Pyda.

O historii częstochowskiego 
harcerstwa traktuje H. Pałka, Z. 
Żebrowski opisuje okres okupacji, 
a w kolejnym opracowaniu przy-
bliża historię częstochowskiej te-
lekomunikacji. 

B. Snoch pisze o historii i zmia-
nach zachodzących w tych dziel-
nicach miasta, które w latach 
międzywojennych i po II Wojnie 
Światowej zostały włączone do 
Częstochowy.

Na łamach gazety, jak wspo-
mniał pan Leśniak, znajdujemy 
także wspomnienia – tym razem o 
wybitnych pedagogach, Marii 
Rynkiewicz, Jerzym Długoszow-
skim, Edwardzie Polanowskim i 
Konstantym Zajdzie. O staropol-
skich terminach opisujących stop-
nie pokrewieństwa traktuje B. 
Snoch. Innej sfery, dotyczącej kul-
tury i tradycji w zespołach regio-
nalnych Częstochowy dotyczy ar-
tykuł Zbigniewa Burdy. Grzegorz 
Basiński bogato i wyczerpująco 
opisuje działalność Robotniczego 
Klubu Sportowego „Raków”.

O sztuce sakralnej i architektu-
rze piszą J. St. Rudziński opisując 
Piękną Madonnę z Leśniowa oraz 
Alina Barczyk, analizująca pod 
względem architektonicznym koś-
ciół p. w. św. Zygmunta, który jest 
najstarszą z istniejących często-
chowskich parafii.

K. Kasprzak przypomina po-
stać wybitnego fotografika – do-
kumentalisty Tadeusza Lewan-
dow skiego, dr H. Wydmuch pre-
zentuje współpracę Towarzystwa 
z innymi stowarzyszeniami na te-
renie całego kraju.

Żałobne karty Almanachu w 
tym roku poświęcone zostały ks. 
prof. Wacławowi Chmielarskiemu, 
Mariannie Wolińskiej i ks. prała-
towi Zenonowi Mońce, członkom i 
sympatykom współpracującym 
przy tworzeniu wydawnictwa i 
działaniu TPCz.

– Wszystkie artykuły ukazujące 
się na łamach Almanachu są pi-
sane przez członków Towarzystwa 
Przyjaciół Częstochowy, ludzi, 
których pasją jest odkrywanie hi-
storii i analizowanie miasta 
Częstochowa, jak również jego 
promocja, zarówno w kraju jak za 
granicą – mówi pan Leśniak. – Są 
to ludzie starsi i młodsi, wykonu-
jący różne zawody, bo tak jest w 
TPCz. Każdy może zostać takim 
przyjacielem miasta i pomagać w 
jego promocji.

Stanisław Leśniak jest jedną z 
osób odpowiedzialnych za rozpo-
wszechnianie wydawnictwa. 
Almanach trafi m.in. do Urzędu 
Miasta, Centrum Informacji, koś-
ciołów i szkół. Warta podkreślenia 
jest liczba wydrukowanych eg-
zemplarzy – zaledwie 1000 sztuk, 
co czyni wydawnictwo jeszcze 
cenniejszym dla każdego zaintere-
sowanego miastem i regionem.

Almanach Częstochowy to jed-
na z inicjatyw Towarzystwa 
Przyjaciół Częstochowy wpisująca 
się w główną misję zrzeszenia, ja-
ką jest rozwój miasta. TPCz inicju-
je i wspiera działania niezbędne 
dla rozwoju gospodarczego, na-
ukowego i społecznego Często-
chowy, walczy o zachowanie po-
czucia wspólnoty, bada historię i 
tradycję miasta.

Poza redagowaniem i wydawa-
niem rocznika zrzeszenie utrzy-
muje więzi z częstochowianami 
osiadłymi w innych regionach 
lub poza granicami kraju, dba o 
upamiętnienie osób i zdarzeń 
znaczących dla miasta, wspiera 
działalność edukacyjną w pla-
cówkach oświatowych w 
Częstochowie, współpracuje z in-
nymi stowarzyszeniami, samo-
rządami, instytucjami kultury w 
mieście i regionie, promuje zdro-
wie i kształtuje postawy miesz-
kańców sprzyjające poprawie 
estetyki i higieny w mieście, dzia-
ła również na rzecz ochrony za-
bytków techniki. 

Angelika Dąbek
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Im dalej w las, 
tym więcej promocji

Moc:1,7kW
/2,3KM

1,7kW
/2,3KM

zł699
STIHL MS 170

Moc:1,2kW
/1,6KM

zł
2499

STIHL MS 261

Moc:2,8kW
/3,8KM

zł
1099

STIHL MS 211

* Szczegóły promocji u Dealerów

Sprzedaż i obsługę serwisową prowadzą Autoryzowani Dealerzy:

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

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

Aktorem można zostać 
w każdym wieku. Potwierdzają 
to częstochowscy seniorzy, 
którzy pod wodzą Juli 
Liszewskiego z powodzeniem 
zaprezentowali wyjątkowy 
spektakl teatralny. Prowadząca 
była pod tak ogromnym wraże-
niem, że postanowiła zorgani-
zować specjalnie dla nich spe-
cjalne warsztaty. Odbędą się 
one w dniach 15-16 lutego 
w godzinach od 10 do 14.

Julia Liszewska jest absol-
wentką teatrologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Obecnie pracuje jako recenzent-
ka teatralna (e-teatr.pl, artpa-
pier.com, „Aleje 3”). Julia jest 

także twórczynią i reżyserką czę-
stochowskiego Teatru 
Niezależnego TLEN.

W roku 2012 r. Julia Liszewska 
zrealizowała z częstochowskimi 
seniorami spektakl teatralny 
„Senior: projekt człowiek”, po-
przedzony 3-miesięcznymi war-
sztatami i próbami. Był to jej dy-
plom w Akademii Teatru 
Alternatywnego i jednocześnie 
wielka życiowa lekcja, którą naj-
milej wspomina. - Praca z senio-
rami wiele mnie nauczyła. 
Poznałam wspaniałych ludzi, 
którzy uwierzyli w mój projekt, 
zagrali w spektaklu i z którymi 
do dzisiaj się przyjaźnię. Od 
tamtej pory myślę o kolejnej re-
alizacji projektu z udziałem se-

niorów – twierdzi Julia 
Liszewska. Od pomysłu prze-
szła do działania. Postanowiła 
zorganizować dwudniowe war-
sztaty teatralne skierowane dla 
osób w wieku 55+. Wstęp jest 
wolny. Jednak o zapisach warto 
pomyśleć już dziś, gdyż liczba 
miejsc jest ograniczona. 
Zgłoszenia, w których powinny 
znaleźć się: imię, nazwisko, 
wiek oraz numer kontaktowy 
należy przesłać  na mail a.flor-
czyk@muzeumczestochowa.pl. 
Można też skorzystać z drogi te-
lefonicznej -  504 757 519.

Warsztaty odbędą się 
w dniach 15-16 lutego w godzi-
nach od 10 do 14 w Willi 
Generała. kg

W najbliższą niedzielę (9.02.) 
w Galerii Dobrej Sztuki (al. 
NMP 47) odbędzie się wieczór 
wspomnień poświęconych czę-
stochowskiemu malarzowi, ab-
solwentowi Liceum Sztuk 
Plastycznych w Częstochowie, 
Marianowi Michalikowi.

Marian Michalik w roku 1966 
ukończył częstochowskie 
Liceum Sztuk Plastycznych. 
Początkowo zajmował się grafi-
ką użytkową, potem poświęcił 
się malarstwu. W roku 1979 zo-
stał członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. W swojej 
twórczości malarskiej nawiązy-
wał do holenderskich mistrzów 
martwych natur XVII wieku, 

nadając obrazom nastrój reali-
zmu magicznego. Malował także 
portrety. Był uczestnikiem wie-
lu wystaw, krajowych i zagra-
nicznych. W wieku 50 lat zginął 
w wypadku samochodowym. 
W roku 2001 ufundowano 
w Częstochowie nagrodę jego 
imienia dla młodych malarzy 
polskich. Dotychczas laureata-
mi zostali Grażyna Smalej, 
Wojciech Kubiak, Jarosław 
Lewera, Małgorzata Synak-
Idczak, Jacek Sztuka i Bartosz 
Wiłun.

Spotkanie w Galerii Dobrej 
Sztuki poświęcone artyście roz-
pocznie się o godzinie 17. Wstęp 
wolny.

kg 

„Robobrojki”, czyli warsztaty 
plastyczne dla dzieci i rodziców

Almanach Częstochowy 2013

mailto:a.florczyk@muzeumczestochowa.pl
mailto:a.florczyk@muzeumczestochowa.pl
mailto:a.florczyk@muzeumczestochowa.pl
mailto:a.florczyk@muzeumczestochowa.pl


4. PIĄTEK-NIEDZIELA, 7-9 LUTEGO 2014 SZKOŁY

„Zmiany na lepsze” Deutsh Wagen Tour  
w Słowackim!

5 lutego sala widowiskowa 
w I LO została udekorowana ma-
pami Niemiec oraz balonami w na-
rodowych  barwach  naszych  za-
chodnich sąsiadów. Po dwóch la-
tach  starań  p.  prof.  Bożeny 
Dziąbor nasza szkoła dostała po-
zytywną  odpowiedź  z  Instytutu 
Goethego  w  Krakowie.  Mogliśmy  
wreszcie zaprosić do nas Deutsch 
Wagen Tour!
I  LO  od  lat  współpracuje 

z  Instytutem Goethego  –  ucznio-
wie  i  nauczyciele  biorą  udział 
w  warsztatach,  seansach  filmo-
wych czy przeróżnych wystawach. 
Jest  to  niemiecka  organizacja, 
która zajmuje się promocją kultu-
ry i języka niemieckiego w Polsce. 
W 2009 roku zainicjowano projekt 
Deutsch  Wagen  Tour.  Polega  on 
na  organizowaniu  warsztatów 
upływających  pod  nieoficjalnym 
hasłem:  „niemiecki  jako  język, 
który warto znać”. W rejonie ślą-
skim to Joanna Lay kursuje kolo-
rowym busem po lokalnych przed-
szkolach,  szkołach  oraz  uczel-
niach  wyższych.  W  całej  Polsce 
jest 5 takich pojazdów.
Joanna  Lay  przeprowadziła 

u nas dwa różne bloki zajęć trwają-
ce 90 minut. Czas był wypełniony 
wieloma dynamicznymi zadaniami, 
jedne wymagały refleksu, zaś  inne 
użycia wyobraźni. Towarzyszyła im 
nie tylko przyjazna i wesoła atmo-
sfera,  ale  również  wiele  „pomocy 
naukowych”  –  wkoło  latały  piłki 
i balony, pojawiła się atrapa samo-
chodu,  momentami  grała  muzy-
ka...  Zajęcia  są  przeznaczone  dla 
uczniów,  którzy  dopiero  rozpoczy-
nają swoją przygodę z językiem nie-
mieckim. Prowadząca wypowiadała 
się głównie w nim, jednakże tłuma-
czyła wszystkie  trudniejsze  zdania 
na polski. Poruszane były zagadnie-
nia z różnych dziedzin, np. geogra-
fii, kultury i rozrywki.
Twórcom    projektu  zależy  na 

udowodnieniu  młodym  ludziom, 
że  obecnie  znajomość  jednego  ję-
zyka obcego nie  jest wystarczają-
ca.  W  sali  widowiskowej  znajdo-
wało się wiele ulotek, które zawie-
rały  zalety  nauki  języka  obcego. 
A tych można szukać na różnych 

płaszczyznach, takich jak: nauka, 
praca, podróże... Aż 8% stron  in-
ternetowych i 10% książek na ca-
łym  świecie  zostało  napisanych 
w języku niemieckim. Staje się on 
coraz bardziej popularny. Uczy się 
go  aż  14 milionów  osób,  z  czego 
ponad 2 miliony pochodzą z Polski. 
Niemcy  zostały  przedstawione  ja-
ko  państwo  wielkich  możliwości, 
kraj innowacji w dziedzinie techni-
ki,  inżynierii  oraz ochrony środo-
wiska.  Niemcy  wiążą  się  z  wyso-
kim  poziomem  rozwoju  nauki, 
a  sam  język  jest  istotny  zarówno 
w  przypadku  nauk  ścisłych  jak 
i humanistycznych.
Akcja wyraźnie pokazuje, że ję-

zyk niemiecki jest bardzo przydat-
ny i niesłusznie został zepchnięty 
na  „boczny  tor”  przez  angielski, 
który  w  przeciwieństwie  do  tego 
pierwszego otacza nas na każdym 
kroku.  Uczniowie,  którzy  wzięli 
udział  w  projekcie  byli  nim  za-
chwyceni. Jak sami twierdzą, cie-
kawe zajęcia są świetną alternaty-
wą  dla  zwykłych  lekcji  w  szkole. 
Mogli nie tylko poznać nowe słów-
ka, ale też zintegrować się z osoba-
mi z innych klas, wygrać nagrody 
oraz  poćwiczyć  twórcze myślenie. 
Dzięki warsztatom mogli się prze-
konać, że nauka języka wcale nie 
musi być nudna. Wszyscy uczest-
nicy  zgodnie uznali,  że  spotkanie 
zachęciło  ich  do  dalszej  nauki, 
a takie zajęcia są szczególnie waż-
ne dla początkujących.
Wizyta  Joanny  Lay  i  Deutsch 

Wagen  Tour  była ważnym punk-
tem w kalendarzu wydarzeń odby-
wających się w I LO. Projekt wzbu-
dził  również  ciekawość  wśród  lo-
kalnych mediów, co zaowocowało 
przybyciem przedstawicieli telewi-
zji  „Orion”.  Zresztą  prowadząca 
warsztaty  przyznała,  że  zaintere-
sowanie szkół tymi zajęciami prze-
rasta ich możliwości.
Uczniowie na długo zapamięta-

ją wyjątkowe zajęcia z Joanną Lay. 
Dzięki nim mogli się przekonać, że 
niemiecki – który zwykle poznają 
jako drugi obcy język – wcale nie 
jest trudniejszy, a jego nauka mo-
że być naprawdę przyjemna!

Marta Kąsiel IIIa

Kim Panowie są? – na czym 
skupicie się, odpowiadając na 
to pytanie zadane przez dzien-
nikarza? 

Piotr Cugowski: Oddzielamy sferę 
zawodową od prywatnej i jesteśmy 
bardziej skorzy do mówienia o pra-
cy. W  domu odpoczywamy od tego 
całego  zgiełku.  Myślę,  że  taki  po-
dział  jest kluczowy do utrzymania 
równowagi.

Gdzie jest granica między 
tym, co odbiorcy powinni wie-
dzieć o artyście, a tym w co 
nie powinni wnikać?

Wojciech Cugowski:  Przede 
wszystkim odbiorca powinien sku-
pić  się  na  słuchaniu  i  ocenianiu 
muzyki. Dzisiaj  istnieje  przekona-
nie, że jeśli ktoś występuje na sce-
nie,  jest osobą publiczną, to musi 
dzielić się wydarzeniami ze swojego 
życia prywatnego. Uważam to za co 
najmniej  lekkie  nadużycie.  Sfera 
zawodowa to jedno, a to, co dzieje 
się w domu, zostaje dla nas.
Piotr Cugowski: Granicą dla mnie 
jest…  Nie  podam  PIN-u  do  karty 
(śmiech).

Dziennikarze często manipu-
lują informacjami, zadają py-
tania dotyczące kilku tema-
tów –  Waszym przypadku 
mam na myśli rodzinę, a w 
ostatnim czasie współpracę z 
Edytą Bartosiewicz. Jaki ma-
cie Państwo stosunek do me-
diów?

Piotr Cugowski: To jest nieodłącz-
na część tego, czym się zajmujemy. 
Bez  udziału mediów  nie mogliby-
śmy  nagłośnić  swojej  twórczości, 
natomiast bez nas media nie mia-
łyby,  o  czym  informować.  Jest  to 
dość trudna relacja, a granice trze-
ba wyznaczać samemu.

Spotkałam się z określeniem, 
że przeszliście tylnimi drzwia-
mi od kuchni z rocka do pop 
rocka…

Piotr Cugowski:  Według  mnie 
chodzi  o  dwie  kwestie.  Można 
uznać, że weszliśmy od kuchni, po-
nieważ  dzięki  znanemu  nazwisku 
wszystko  mieliśmy  załatwione. 
Drugą  sprawą  jest  to,  że przeszli-
śmy od muzyki  rockowej do popo-
wej.  Nic  z  tego  nie  jest  prawdą. 

Wszystkie  osiągnięcia  zawdzięcza-
my własnej pracy i wyborom. Samo 
nazwisko  nie  zawsze  okazuje  się 
pomocne.  A  zmiana  zauważona 
przy  utworach?  Płyta  „Zmienić 
zdarzeń  bieg”  jest  naszym  pierw-
szym  albumem  chętniej  puszcza-
nym w masowych stacjach  radio-
wych.  Bardzo  nas  to  cieszy,  bo 
przecież tworzenie muzyki do szu-
flady  jest  dla  artysty  frustrujące. 
Analizując tę płytę, trudno stwier-
dzić,  żeby diametralnie  różniła się 
od  tego,  co  robiliśmy  wcześniej. 
Tym  razem  dopilnowaliśmy  war-
stwy melodyjnej oraz tekstowej, co 
wiązało się z włożeniem większego 
wysiłku.

Nie można powiedzieć, że pły-
ta „Zmienić zdarzeń bieg” 
schlebia gustom?

Wojciech Cugowski:  Nie. W  tym 
przypadku pracowaliśmy w trochę 
innym składzie, więc być może za-
szły  drobne  zmiany  w  ogólnym 
brzmieniu. Jednak pewne elemen-
ty pojawiają się konsekwentnie na 
każdej naszej płycie. Zawsze kładli-
śmy  nacisk  na  melodię.  Każdy 
utwór  to odrębny  tekst  i muzyka, 
czy  moment,  w  jakim  powstał. 
Wszystkie utwory, które pojawiają 
się na albumach są dla nas pod ja-
kimś względem ważne. Tak jak po-
wiedział  Piotrek,  w  tej  chwili  roz-
głośnie  radiowe  grają  już  czwarty 
singiel z płyty, co uważamy za swój 
duży sukces. Może dlatego niektó-
rzy  mają  wrażenie,  że  nieco  się 
przebranżowiliśmy.  Nie  jest  to 
prawdą. Wystarczy przyjść na kon-
cert i posłuchać.

Przy okazji tej płyty zaprosili-
ście do współpracy wiele osób. 
Jest typ artysty, z jakim nie 

lubicie współpracować?
Piotr Cugowski: Wydaje mi się, że 
mówienie o tym, kogo nie lubimy z 
naszej  branży,    byłoby  nieelegan-
ckie. Przy doborze ludzi do współ-
pracy ważne są dla nas kompeten-
cje, ale też i chemia. Przez szereg lat 
pracowaliśmy z osobami, z którymi 
nie wszystko  zmierzało w dobrym 
kierunku.  Ta  płyta  symbolizuje 
zmiany  na  lepsze.  Mam  nadzieję, 
że  jesteśmy wiarygodni; gramy to, 
co  lubimy.  Zapraszamy  artystów, 
których podziwiamy.

Istnieje coś takiego jak odpo-
wiednie wykształcenie dla mu-
zyka? Jest ono potrzebne?

Piotr Cugowski: Wykształcenie nie 
jest  konieczne,  żeby  zostać muzy-
kiem.  Obecnie  chyba  mniejszość 
artystów – tworząca utwory rozryw-
kowe – jest odpowiednio wyeduko-
wana.  Czym  innym  jest  muzyka 
klasyczna, gdzie kompetencje wyni-
kają z wykształcenia. Na pewno w 
szkołach brakuje podstaw muzyki. 
Są one tak samo istotne jak podsta-
wy  w  przypadku  matematyki,  hi-
storii czy języka polskiego. 
Wojciech Cugowski:  My  uczęsz-
czaliśmy  do  szkoły  muzycznej. 
Mimo, że uprawiamy muzykę roz-
rywkową,  to  niewątpliwie  zdobyta 
tam wiedza  teoretyczna  jest  przy-
datna do dziś.

Mówi się, ze w obecnych cza-
sach nie odmawia się koncer-
tów. Nie odmawia się też 
Jurkowi Owsiakowi. Kolejny 
raz zespół Bracia zaangażował 
się w akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy…

Piotr Cugowski: To naturalne, że w 
kalendarzu imprez są również kon-
certy  charytatywne.  Wielka  Orkie-
stra  jest  od  lat  wpisana  w  naszą 
działalność. Jako zespół wspieramy 
tę  akcję  od  samego  początku,  a 
Wojtek  brał  udział  już w  pierwszej 
edycji  w  naszym  rodzinnym 
Lublinie.  Tym  bardziej  jesteśmy 
zbulwersowani,  gdy  nagle  jacyś 
dziwni  ludzie,  w  imię  swoich  racji 
politycznych  zawistnie  opluwają 
Owsiaka i rzucają w niego oskarże-
niami, bo nigdy nikt inny w Polsce 
nie zrobił tak wiele dobrego dla służ-
by zdrowia i dla chorych, jak On.

Studniówkowa fotorelacja



PIĄTEK-NIEDZIELA, 7-9 LUTEGO 2014 5.REKLAMA



6. PIĄTEK-NIEDZIELA, 7-9 LUTEGO 2014 SZKOŁY

Re-Be-Ka  
z „Dąbrowskiego” 

znów odnosi sukces

Dąbrowski charytatywnie:  
Ze specjalną misją w ośrodku 

„Zdrowie”…

3 lutego  w Domu Miłosierdzia 
Bożego im. Jana Pawła II odbył 
się bal karnawałowy dla niepeł-
nosprawnych zorganizowany 
przez Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej. W pomoc przy 
przeprowadzaniu imprezy włą-
czyli się wolontariusze Szkolnego 
Koła Caritas VI LO im. J. 
Dąbrowskiego . Nasza młodzież 
zachęciła uczestników balu do 
wspólnej zabawy oraz pomagała 
osobom niepełnosprawnym ru-
chowo włączyć się do tańca, słu-
żąc wsparciem silnego ramienia. 
Wymiana korzyści była obopól-
na: my uczyliśmy się przełamy-
wania barier w kontaktach z 
ludźmi upośledzonymi, oni po-
kazali nam jak być spontanicz-
nym i radosnym mimo niepełno-
sprawności.

19 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we 
Wręczycy Wielkiej odbyła się gala laureatów XII Wręczyckich 
Jasełek 2014.  W tegorocznym konkursie jasełkowym wzięło 
udział 31 zespołów. Jury nagrodziło młodych artystów w czterech 
kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimna-
zja i szkoły ponadgimnazjalne oraz grupy mieszane.

Szkolne Koło Dramatyczne Re-Be-Ka  z VI Liceum Ogólno kształ-
cącego im. Jarosława Dąbrow skiego pod kierunkiem pani Beaty 
Dąbrowskiej, pani Barbary Bielinskiej oraz Leny Kampki ponownie 
odniosło ogromny sukces za autorskie Jasełka – Cud Narodzin. 
Poszczególne finałowe prezentacje oglądali przedstawiciele życia kul-
turalnego Często chowy, władz samorządowych powiatu kłobuckiego, 
sponsorzy, proboszcz parafii wręczyckiej oraz dyrektorzy szkół.

Na balu dla niepełnosprawnych

17 stycznia - uczniowie 
Szkolnego Koła Wolontariuszy 
oraz Koła  Humanistycznego 
„Szuflandia”  pod opieką pani 
Małgorzaty Banaś i pani Anny 
Kolczarek udali się do Centrum 
Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” 
przy ulicy Łukasińskiego. Wizyta 
była okazją do kolejnego spotka-
nia z pensjonariuszami placów-
ki, na którym uczczono zbliżają-
cy się  Dzień Babci i Dziadka.

Młodzież przedstawiła montaż 
słowno-muzyczny pt. „Życie jest 
miłością”. Był czas na recytację 
wierszy, wspólny śpiew piosenek 

biesiadnych i chwilę rozmowy 
przy specjalnie upieczonym na tę 
okazję cieście.

Wolontariusze to uczniowie 
klasy I b. Łączą oni naukę z do-
datkowymi zajęciami praktycz-
nymi i teoretycznymi z zakresu 
pomocy społecznej i opieki nad 
osobami starszymi. Spotkanie w 
ośrodku „Zdrowie” pokazało, że: 
„W wychowaniu chodzi właśnie o 
to, ażeby człowiek stawał się co-
raz bardziej człowiekiem - o to, 
ażeby bardziej był, a nie tylko 
więcej miał ..

W ramach propagowania nauki chemii w środowisku młodzieży 
gimnazjalnej mgr Adam Makówka we współpracy z pracownikami 
Instytutu Chemii Akademii Jana Długosza w Częstochowie zorgani-
zował I Powiatowy Turniej Chemiczny „Młody chemik” dla uczniów 
szkół gimnazjalnych miasta Częstochowy i powiatu. Pierwszy etap 
odbył się 19 listopada. W etapie szkolnym wzięło udział 65 gimnazja-
listów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 osób. Zmagania tur-
niejowe odbyły się 15 stycznia w VI LO im. J. Dąbrowskiego. 
Rywalizacja przebiegała w koleżeńskiej atmosferze, nie zabrakło jed-
nak  momentów podenerwowania i niepewności. Finał I Powiatowego 
Turnieju Chemicznego „Młody Chemik”, odbędzie się w murach 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie 21 marca 2014 roku.

Młodzi chemicy

Zawsze aktywni 
W ferie zimowe uczniowie VI 

LO im. J. Dąbrowskiego aktyw-
nie spędzali czas, biorąc udział  
w imprezach  organizowanych 
przez częstochowski oddział  
PTTK . 23.01.14  wzięli udział w 
wycieczce autokarowej pod ha-
słem –„Kraków z nutką tradycji 
bożonarodzeniowej w tle”..

Poznanie tradycji miasta 
Krakowa, architektury wybra-
nych obiektów na szlaku: Kró-
lewskim, Biskupim oraz Miesz-
czan, stały się podstawą do real-
nego kultywowania zwyczajów lu-
dowych. Muzeum Szopek Krakow-
skich oczarowało  wszystkich  róż-
norodnością swoich eksponatów. 

Zwiedzanie Manufaktury 
Czekolady sprawiło wielką ra-
dość  nie tylko łakomczuchom 
wielką radość - gorąca czekola-

da, serca i ciasteczka, zameczki i 
buciki - to raj dla oczu i podnie-
bienia. Tym bardziej, iż zwiedza-
liśmy miasto w mroźny, zimowy 
dzień: Wawel, Katedra Królewska, 
kościół oo. franciszkanów, Su-
kien nice, Barbakan – to miejsca, 
które należy zobaczyć, zwiedza-
jąc gród Kraka.

Nowy pomnik J. Matejki, zieją-
cy ogniem Smok oraz witraże w 
Centrum Informacji Miasta 
Krakowa pozostaną w pamięci 
zwiedzających.

Niezwykle ciekawa była także 
wycieczka pod hasłem „Czarny 
Śląsk”, na którą uczniowie na-
szego liceum udali się 23.01.2014. 
Główną atrakcją turystyczną by-
ło zwiedzanie zabytkowej, najni-
żej położonej w Europie, pod-
ziemnej trasy kopalni węgla.

Zjazd autentyczną klatką szy-
bową na poziom 320 m i  przed 
nami ukazał się   dwukilometro-
wy system chodników oparty na 
dwóch wyrobiskach. Przejazd 
podziemną kolejka górniczą 
oraz pokaz maszyn górniczych 
to kolejne atrakcje w tym świa-
towym zabytku techniki górni-
ctwa. Przejście na poziom 170 
odkryło przed nami oryginalne 
wyrobiska w skałach z okresu 
karbońskiego wraz z zachowa-
nymi ponad stuletnimi stajnia-
mi konnymi.

Podziemny skansen GUIDO w 
Zabrzu prezentuje również dzieje 
powstania węgla oraz górnictwo 
XIX wieczne. Miejsce to znajduje 
się na Szlaku Zabytków Techniki; 
pobyt w nim oprócz wielu atrak-
cji, stał się początkiem udziału 
naszych uczniów w konkursie 
„Podróżuj po Szlaku”.

J. Strzyżewska



Fiskus żąda pieniędzy nawet od chorych  
na nowotwory

Skutki ulgi dla frankowców
Wraz z początkiem kryzysu finansowego 

w 2008 roku, bardzo wielu klientów banków 
wzięło kredyty we frankach szwajcarskich. 
W ostatnim czasie padł pomysł, aby renegocjo-
wali oni wcześniej zawarte umowy kredytowe. 
Byłaby to zmiana korzystna dla kredytobiorców, 
których nękają częste wzrosty obciążeń finanso-
wych, spowodowane skokami  kursów walut.

Warto chociażby zauważyć, że kilka lat temu za 
franka szwajcarskiego płacono 2 zł, obecny kurs 
wynosi natomiast 3,45 zł. Wydaje się, że w tej sytu-
acji banki powinny wyjść z inicjatywą zmiany 
umów kredytów, proponując swoim klientom lep-
sze warunki spłaty.

Zdaniem Sądu Najwyższego projekt ratowania 
kredytobiorców, o których mowa jest niepotrzebny, 
a jedynie mógłby poważnie zaszkodzić polskiemu 
sektorowi bankowemu. Osób, które wzięły kredyty 
we frankach szwajcarskich, jest około 700 tysięcy 
i zdaniem ekspertów nie ma wśród tej grupy, więk-
szych problemów ze spłatą ich zobowiązań. Osób 
mających problemy ze spłatą kredytów we frankach 
jest zdecydowanie mniej, niż tych którzy spłacają 
swoje zobowiązania w złotówkach. Pierwsi z nich 
stanowią 2,5 % wszystkich posiadaczy frankowych 
hipotek, zadłużeni w złotówkach 4% z wszystkich 
zadłużonych w polskiej walucie.  

Projekt ratowania kredytobiorców, według opi-
nii publicznej wydaje się być zrozumiały, a wręcz 
potrzebny. Podstawową jego zaletą jest bez wąt-
pienia, ochrona kredytobiorców przed wahaniem 
kursów walut. Jednakże skutkowałoby to daleko 
idącymi konsekwencjami dla polskiej gospodarki. 
Z badań specjalistów wynika, że w przypadku 
wprowadzenia tych zmian w bankowości, straty 
z tytułu zmian umów i przewalutowania kredytów 
wyniosłyby bez mała 44,4 mld zł. Straty poszcze-
gólnych instytucji mogły by osiągnąć od 0,1 – 7 
mld. Duża część banków przestałaby spełniać  
wymagania kapitałowe regulowane przepisami 
ustawy. W konsekwencji mogłoby dojść do niewy-
płacalności wielu instytucji i istotnej destabilizacji 
systemu bankowego w Polsce. Gigantycznych roz-
miarów operacja przewalutowania, doprowadziła-
by do osłabienia złotego. 

Z danych szacunkowych Ministerstwa Finansów 
wynika, że fundusze własne sektora bankowego 
skurczyłyby się o ponad 31%, z kwoty 135,9 mld 
do 93,4 mld zł. Niektóre banki stałyby się całkowi-
cie niewypłacalne. Następnym efektem przewaluto-
wania kredytów byłoby zagrożenie dla depozytów 
zgromadzonych w bankach. Ostatecznym rozwią-
zaniem dla tak poważnego kryzysu bankowego 
byłaby konieczność likwidacji części banków.

oprac. Piotr Klasiński, zdj. arc

Zmiany w przepisach podatkowych 2014

Dokończenie ze str. 1

Chorzy na nowotwory w niezliczonej ilości przypadków korzystają z 
pomocy fundacji, na konta których darczyńcy mogą przelewać pienią-
dze na leczenie swoich podopiecznych.  Czy zatem osoby, które na co 
dzień podejmują walkę z rakiem, powinny zastanawiać się czy prze-
kroczyły limit ustawowy? 

Niezwykle istotne z prawnego punktu widzenia jest  odpowied-
nie zakwalifikowanie formy wsparcia. Należy zdecydować, czy 
przekazana fundacji kwota to darowizna (w przypadku której ma-
ją zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i daro-
wizn) czy mamy do czynienia z tzw. innymi źródłami określonymi 
w ustawie o PIT. Według kodeksu cywilnego, darowizna, to bez-
płatne świadczenie, dokonane na rzecz obdarowanego kosztem 
majątku darczyńcy. Zatem wsparcie finansowe pochodzące od 
fundacji, które nie wynika z żadnej innej umowy zobowiązującej 
do tego typu działania, stanowi darowiznę. Nie sposób bowiem 
uważać, że będą to przychody z tzw. innych źródeł, do których 
znajdzie zastosowanie ustawa PIT. Należy jednocześnie pamiętać, 
że przysporzenia majątkowe podlegające podatkowi od darowizn, 
są wyłączone z opodatkowania PIT. Jeśli dana osoba otrzymuje 
darowiznę pieniężną lub rzeczową, to tego typu świadczenie jest 
regulowane ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Podopieczni fundacji powinni składać zeznania podatkowe SD 
-3, w ciągu miesiąca od nabycia darowizny. Następnie urząd skar-
bowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Na wpłatę tę 
podatnik ma 14 dni, od dnia otrzymania decyzji. W przypadku 
jednak, kiedy pomocy finansowej otrzymywanej od fundacji nie 
będzie można zdefiniować jako darowizny, powinno się ją trakto-
wać zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Przy czym wolne od podat-
ku są świadczenia z pomocy społecznej. Konieczne jest by w sta-
tucie fundacji znajdowała się działalność w zakresie pomocy spo-
łecznej i by w fundacji stosowano wewnętrzne procedury przyzna-
wania tych świadczeń. Zatem to, której formie opodatkowania 
będą podlegały świadczenia pochodzące od fundacji, zależy od 
kształtu jej statutu i formy świadczenia pomocy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zwolnieniu od podatku 
podlegają darowizny przekazywane przez fundacje, których kwota 
nie przekracza 4902 zł. Przy czym nie każde przysporzenie, w tym 
pomoc świadczona przez organizacje charytatywne na rzecz osoby 
fizycznej, może być traktowana, jako darowizna.

Niezwykle istotna jest także forma działania fundacji. Z jednej 
strony fundacje działają z własnej inicjatywy i wykorzystują ogólne 
środki zebrane przez darczyńców przekazywane bez wskazania, na 
jaki konkretny cel i osobę mogą być przeznaczone. Z drugiej strony 
otrzymują one darowizny z poleceniem, czyli zazwyczaj wpłaty na 
subkonta danych osób z przeznaczeniem na finansowe wsparcie 
poszczególnych podopiecznych.

W pierwszym przypadku darowiznę taką, powinno się traktować 
jako pochodzącą prosto z fundacji, a zatem od osoby trzeciej/ob-
cej. W tym przypadku osoba obdarowana powinna zgłosić taką 

darowiznę do opodatkowania po przekroczeniu limitu 4902 zł (li-
czoną w okresie 5 lat). W drugiej sytuacji natomiast darowizna 
może być traktowana, jako pochodząca od poszczególnych osób 
wpłacających kwoty na subkonto fundacji. Można przez to rozu-
mieć że fundacja pełni rolę pośrednika, przekazującego środki 
pieniężne i wykonującego polecenia darczyńców. Oznacza to że, 
obdarowywany może uznać otrzymane kwoty jako wolne od podat-
ku wielokrotnie, zakładając że pochodzą one od wielu darczyńców. 
Problemem jest jednak obliczanie kwot od poszczególnych dar-
czyńców w poszczególnych okresach czasu. Tym właśnie zajmują 
się fundacje. Pomagając obdarowanym w księgowaniu informacji 
o wpływających kwotach darowizn. W roli płatnika występuje tutaj 
obdarowywany, nie zaś fundacja, która jedynie pośredniczy.

W ramach podsumowania należy stwierdzić, że zasadność opo-
datkowania osób, które otrzymały darowiznę od fundacji jest dys-
kusyjna. Co do zasady pomoc udzielana przez państwo, jest wolna 
od podatku. W przypadku, kiedy opieka jest udzielana przez osoby 
prywatne, jako wsparcie dla instytucji państwowych opodatkowa-
nie byłoby konieczne w większości sytuacji. Z pewnością przepisy 
dotyczące opodatkowania pomocy pieniężnej dla osób ciężko cho-
rych powinny być bardziej klarowne. Chorzy znajdujący się 
w trudnej sytuacji i cierpiący na nowotwory, najzwyczajniej po 
prostu nie mają czasu  na zastanawianie się jakie rozwiązanie 
podatkowe wybrać. Można także wysunąć wniosek, że przepisy 
o podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania osób 
chorych na nowotwory otrzymujących wsparcie finansowe są zbyt 
rygorystyczne.  Konieczne wydawałoby się zatem specjalne trakto-
wanie fundacji, jako podmiotu niosącego pomoc, np. poprzez wy-
dłużenie okresu rozliczeniowego dla osób obdarowywanych.

oprac. Piotr Klasiński, zdj. arc



Wyższa pensja – większy mandat
Wysokość wystawianych 

mandatów z tytułu zapisów foto-
radarów mają stale rosnąć, wraz 
ze wzrostem średniego wynagro-
dzenia w naszym kraju. Do dat
kowe zmiany dotyczyć będą osób 
karanych wielokrotnie, oraz 
utraty dochodów z fotoradarów 
przez gminy.

Do Sejmu ma trafić projekt 
zakładający powiązanie wysoko-
ści otrzymywanego mandatu 
z zapisu fotoradaru, z wysokoś-
cią średniego wynagrodzenia 
w Polsce. Kwestia dotyczy man-
datów wystawianych za jazdę 
z nadmierną prędkością i prze-
jazdów na czerwonym świetle.

Wysokość średniego wynagro-
dzenia za rok 2013 nie została 
jeszcze ogłoszona przez GUS, 
jednak jeśli założymy, że wzroś-
nie ono w stosunku do roku 
2012 do 3700zł, mandaty wy-
niosą:
 za przekroczenie prędkości  

do 10 km/h – 56zł
 za przekroczenie prędkości  od 

11 do 20 km/h – 111zł
 za przekroczenie prędkości  

od 21 do 30 km/h – 185zł
 za przekroczenie prędkości  

od 31 do 40 km/h – 333zł
 za przekroczenie prędkości  

od 41 do 50 km/h – 518zł

 za przekroczenie prędkości 
wyższe niż 50 km/h, oraz za 
przejazd na czerwonym  
świetle – 740zł

Mandaty za jazdę w terenie 
zabudowanym będą dwukrotnie 
wyższe. Kierowcy, którzy będą 
przekraczać prędkość wielokrot-
nie także odczują nowelizację. 
Przykładowo, ci którzy przekro-
czą prędkość 50km/h trzykrot-
nie, następny mandat otrzymają 
o połowę wyższy. Kierowcy, któ-
rzy przekroczą dozwoloną pręd-
kość w terenie zabudowanym, 
zapłacą procent od średniej pen-
sji krajowej pomnożony przez 2 
(za teren zabudowany) i powięk-
szony o połowę (dla piratów dro-
gowych, którzy często dopusz-
czają się przekroczeń prędkości).  
Tego typu rozwiązania mają na 
celu jak najskuteczniejsze znie-
chęcenie kierowców recydywi-
stów, którzy stanowią ogromne 
zagrożenie na polskich drogach. 
Począ tkowo projekt miał powią-
zać wysokość zarobków kon-
kretnego kierowcy z wysokością 
wystawianego mu mandatu. 
Zrezygno wano jednak z tego roz-
wiązania, ze względu na trudno-
ści w ustaleniu faktycznych za-
robków karanych.  

Zmiany w projekcie noweliza-
cji prawa o ruchu drogowym, 

mają objąć także gminy, które 
stracą prawo do rejestrowania 
wykroczeń drogowych przy uży-
ciu fotoradarów. W konsekwen-
cji, gminy utraciłyby zatem jed-
no ze źródeł zasilania swoich 
budżetów. W praktyce gminy 

nadużywały tego uprawnienia, 
ponieważ fotoradary często były 
ustawiane zbyt gęsto i nie za-
wsze w odpowiednich miejscach.

Kolejną niezwykle istotną 
zmianą wprowadzaną w projek-
cie, będzie wyraźny podział kom-
petencji pomiędzy Inspekcją 
Transportu Drogowego, a policją. 
Zmieni się także sposób, w jaki 
kierowcy będą karani za wykro-
czenia drogowe. Na robienie zdjęć 
z użyciem radarów stacjonar-
nych, będzie miała wyłączność 
Inspekcja Transportu Drogowego. 
Za mandat wystawiony za prze-
kroczenie prędkości z użyciem 
takich fotoradarów, odpowie 
właściciel pojazdu i nie będzie 
miało znaczenia, czy w momen-
cie wykroczenia to on prowadził 
pojazd. Usprawni to zdecydowa-
nie postępowania mandatowe.

Inspekcja Transportu Drogo
wego straci możliwość nakłada-
nia na kierowców punktów kar-
nych, nie będzie mogła także 
używać nieoznakowanych sa-
mochodów z wideorejestratora-
mi, służącymi nagrywaniu wy-
kroczeń drogowych. Uprawnie
nia te przejmie policja i do jej 
wyłącznej kompetencji będzie 
należało nakładanie punktów 
karnych.

oprac. Piotr Klasiński, zdj. arc

Będzie można odliczyć VAT - nawet  
po zmianie zastosowania samochodu  

z służbowego na prywatny
Kierowcy chcący zmienić formę wykorzy-

stania samochodu osobowego z służbowego 
na prywatny, będą musieli dokonać korekty 
VAT odliczonego przy zakupie pojazdu. 
Będzie to konieczne jedynie przez pięć pierw-
szych lat, czyli 60 miesięcy jego użytkowa-
nia. Przewiduje to rządowy projekt zmiany 
ustawy o VAT, który ma wejść w życie (praw-
dopodobnie) 1 marca 2014 roku.

W momencie zakupu samochodu o masie cał-
kowitej 3,5 tony cały podatek odzyskają tylko ci 
przedsiębiorcy, którzy wykorzystują pojazd tylko 
do działalności gospodarczej. Kierowcy ci będą 
także mieli obowiązek prowadzenia ewidencji 
przebiegu pojazdu, między innymi z opisem licz-
by przejechanych kilometrów i przejechanych 
tras. 

Dodatkowym obowiązkiem tych przedsiębior-
ców będzie także zgłoszenie sposobu wykorzysty-
wania auta do urzędu skarbowego. W sytuacji, 
kiedy powyższe warunki nie zostaną jednak 
spełnione i samochód będzie wykorzystywany, 
do celów służbowych, jak i prywatnych, kierowcy 
będą mogli odliczyć jedynie 50% VAT. 

W przypadku, kiedy podatnik dokona zmiany 
przeznaczenia samochodu w 60tym miesiącu 
jego użytkowania, korekcie podlegać będzie jedy-
nie 1/60 podatku naliczonego. Oznacza to, że po 
upływie tych 60 miesięcy, podatnik nie będzie 
musiał dokonywać korekt VAT, nawet w przy-
padku jakiejkolwiek zmiany sposobu wykorzy-
stywania samochodu. 

Zdaniem ekspertów, kiedy wykorzystywany do 
celów służbowych i prywatnych w okresie 5 lat 
samochód zostanie sprzedany, będzie to równo-
znaczne ze zmianą jego przeznaczenia i uznanie 
go za pojazd wykorzystywany jedynie gospodar-

czo. Podatnik będzie miał zatem prawo odliczyć 
proporcjonalnie dodatkową kwotę VAT. 

Przepis ten jest zapowiedzią zmiany, która ma 
polegać na wyłączeniu ze zwolnienia z VAT przy 
sprzedaży aut, kiedy przy ich nabyciu podatnik 
nie miał pełnego prawa do odliczenia. 

Powstaje także pytanie, co z samochodami 
nabytymi przed zmianami w prawie? Otóż prze-
pisy dotyczące korekty nie będą stosowane w od-
niesieniu do samochodów z homologacją ciężaro-
wą nabytych po 1 stycznia 2014 roku, od któ-
rych odliczono cały VAT. 

Jeśli chodzi o samochody, przy których kupnie 
podatnik miał prawo do odliczenia 50 lub 60% 
VAT, ale nie więcej niż 5 lub 6 tysięcy złotych 
VAT. Korekt będzie można dokonywać jedynie 
w sytuacji ich sprzedaży w terminie 60 miesięcy 
od nabycia, a zmiana zakresu wykorzystywania 
samochodu będzie nieistotna.

oprac. Piotr Klasiński, zdj. arc

Dostałeś mandat za granicą?  
Nie unikniesz odpowiedzialności

Kierowcy, którzy dopuścili 
się wykroczeń drogowych za 
granicą nie unikną odpowie-
dzialności. Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców, będzie 
przekazywała bowiem ich dane 
z Polski do innych krajów Unii 
Europejskiej.

Komórką zajmującą się prze-
kazywaniem danych rejestracyj-
nych polskich pojazdów za gra-
nicę, ma być Krajowy Punkt 
Kontaktowy. Będą brane pod 
uwagę następujące wykroczenia:
 przekroczenie dopuszczalnej 

prędkości,
 brak zapiętych pasów,
 przejechanie skrzyżowania na 

czerwonym świetle,
 jazda na motocyklu bez 

kasku,
 rozmowa przez komórkę 

podczas jazdy.

Należy także pamiętać, że kwoty 
mandatów za granicą, są zdecydo-
wanie wyższe niż w Polsce. 
Przykładowo za przekroczenie 
prędkości na terenie Austrii, za-
płacimy do 2180 euro. Służby 
drogowe nie będą ignorowały 

wykroczeń zagranicznych kie-
rowców, ze względu na opłacal-
ność egzekwowania mandatów 
i ich duże kwoty. Odpowiedzą 
także ci kierowcy zagraniczni, 
którzy dopuścili się wykroczeń 
na naszych drogach. Regulacje 
wielu państw przewidują bar-
dziej skuteczne formy ścigania 
niż w Polsce, np. przez komorni-
ka. W Polsce przepisy pozwolą 
jednak niektórym obcokrajow-
com się wywinąć, ze względu na 
brak takich rozwiązań.

oprac. Piotr Klasiński



Można odziedziczyć zwrot podatku

Kurczy się mapa „rajów podatkowych”

Nie złożyłeś PIT-28? Możesz dostać 
nawet 33 600 zł grzywny

Bank przekaże nasze dane skarbówce

Spadkobierca ma możliwość otrzy-
mania zwrotu podatku za wydatki 
poniesione w związku z budowni-
ctwem mieszkaniowym po złożeniu 
deklaracji VZM-1 i dołączeniu faktur 
potwierdzających poniesienie tych 
wydatków przez spadkodawcę.

Jeszcze do końca 2013 roku osoby, 
które budowały czy remontowały miesz-
kanie, miały możliwość odzyskania czę-
ści pieniędzy. Umożliwiła to ustawa o 
zwrocie osobom niektórych wydatków 
związanych z budownictwem (podatnik 
mógł uzyskać różnicę między 23- i 8- 
proc. stawką VAT). 

Od 1 stycznia 2014 roku wyżej opi-
sana ustawa została zamieniona usta-
wą z dn. 27 września 20013 roku o 
pomocy państwa w nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez młodych ludzi, 
która mocno ograniczyła ulgę związa-
ną ze zwrotem VAT. Pomimo tego po-
datnicy, którzy posiadają faktury wy-
stawione przed końcem 2013 roku 
mogą składać wnioski o przyznanie 
ulgi za materiały budowlane jeszcze 
do końca 2018 roku. Podatnik z kom-
pletem faktur musi złożyć w skarbów-
ce formularz VZM-1 – ale co dzieje się 
w przypadku, kiedy remontujący 
zmarł i nie zdążył złożyć wniosku?

Minister finansów odpowiadając na 
interpelację poselską nr 21227/13 
stwierdził, że możliwe jest przejęcie zwro-
tu VAT w spadku. Przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 2009 roku o zwrocie osobom 
fizycznym niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem  mieszkaniowym 
nie regulują kwestii związanych z następ-
stwem prawnym spadkobierców osób fi-
zycznych, które złożyły wniosek o zwrot 
wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym, czy też były uprawnione 
do złożenia takiego wniosku. 

Czyni to bardziej przejrzystą sytuację 
w kwestii zwrotu podatku, ponieważ 
urzędy skarbowe nie są zgodne co do te-
go, czy spadkobiercy mogą uzyskać po-
datek z faktur wystawionych na zmarłego 
(dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi twier-
dzi, że prawo do wystąpienia z takim 
wnioskiem jest prawem czysto osobistym  
i że faktury np. ojca nie są podstawą do 
odzyskania VAT przez syna. Z kolei dy-
rektor stołecznej Izby Skarbowej wydał 
stanowisko korzystne dla podatników). 

Do dziedziczenia spadkobierców osób 
fizycznych, które poniosły wydatki zwią-
zane z budownictwem mieszkaniowym 
mają zastosowanie przepisy art. 97-105 
Ordynacji podatkowej.

Co oznacza powyższa regulacja praw-
na? Krótko mówiąc spadkobierca podat-
nika przejmuje majątkowe prawa i obo-
wiązki spadkodawcy. Dotyczy to również 
zwrotu niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem. 

W przypadku, gdy spadkodawca na-
był prawo do zwrotu VAT, a złożenie 
wniosku było jedynie realizacją istnieją-
cego uprawnienia, prawo uzyskania 
zwrotu przechodzi na spadkobiercę nie-
zależnie od tego , czy wniosek został 
złożony przez spadkodawcę, czy też 
uczyni to dopiero spadkobierca.

Angelika Dąbek

Z dniem 5 lutego Polska wymieniła 
się informacjami podatkowymi ze 
wspólnotą Bahamów i Belize. W umo-
wie zawartej ze Słowacją zawarto 
nowe stawki dla dywidend i odsetek.

Umowy zawarte pomiędzy Polską 
a Bahamami i Belize zostały przygoto-
wane w oparciu o modelową umowę 
OECD (pl. Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju) o wymianie 
informacji w sprawach podatkowych. 
Zgodnie z przewidzianą w umowie pro-
cedurą wymiany informacji na żąda-
nie, obie strony mogą wymieniać infor-
macje dotyczące m.in. wymiaru i pobo-
ru podatków, windykacji i egzekucji 
zaległości podatkowych, lub ścigania 
w sprawach przestępstw podatkowych.

Na Bahamach  nie pobiera się po-
datków dochodowych, podatków od 
zysków z kapitału, czy od spadków 
i darowizn. Budżet państwa zasilają 
cła, opłaty oraz podatek od wartości 
nieruchomości. 

Ograniczenia w dostępie do danych 
na temat przepływów kapitałowych 
pozwalają przypuszczać, że na 
Bahamach odbywa się transfer kapi-

tału z lub do Polski i takie było uza-
sadnienie podane w projekcie ratyfi-
kującym umowę.

W Belize natomiast eksport nie jest 
objęty podatkiem eksportowym (z wy-
jątkiem złomu metalowego), co zachę-
ca inwestorów do lokowania swojego 
kapitału, również poprzez liczne klau-
zule zwolnień podatkowych od prowa-
dzonej działalności. Spółki zaliczające 
się do kategorii International Buziness 
Companies są zwolnione z płacenia 
podatków za wszystkie zyski wygene-
rowane poza granicami Belize. Nie 
obowiązuje ich też wymóg sporządza-
nia okresowych zeznań podatkowych, 
sprawozdań finansowych oraz księgo-
wania przychodów.

Są to kolejne dwa raje podatkowe, 
usunięte z listy Ministerstwa 
Finansów. W maju zeszłego roku z tej 
samej listy zniknęły Wyspy Man, 
Jersey i Baliwatu Guernsey, ponieważ 
po podpisaniu z nimi umów o wymia-
nie informacji w sprawach podatko-
wych, przestały zagrażać polskiemu 
systemowi podatkowemu.

Na liście krajów i terytoriów zagra-
żających systemowi podatkowemu 

Polski wciąż znajdują się Księstwo An-
dory, Królestwo Bahrajnu, Barbados, 
Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, 
Gibraltar, Grenada, Hongkong, Kaj-
many, Księstwo Liechtensteinu, Ma-
kau, Republika Malediwów, Republika 
Mauritiusu, Księstwo Monako, Repu-
blika Panamy, Republika Seszeli, 
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczo-
nych, Republika Vanuatu.

Dodatkowo w grudniu zeszłego roku 
Sejm opowiedział się za ratyfikacją 
protokołu zmieniającego polsko-sło-
wacką umowę w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i majątku. Jak 
napisano w uzasadnieniu, od zawarcia 
umowy w 1994 r. znacznej zmianie 
uległy warunki ekonomiczne oraz pol-
ska polityka dotycząca umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania. 

Zmiany mają odwodzić inwestorów 
od przekazywania zysków oraz odli-
czaniu „fikcyjnego podatku”. Ponieważ 
to samo w sobie może zachęcać inwe-
storów zagranicznych do inwestycji 
krótkoterminowych i zniechęcać do 
inwestycji długoterminowych.

Angelika Dąbek

31 stycznia minął termin składa-
nia deklaracji PIT-28 za rok 2013. 
Zapominalscy muszą liczyć się z 
tym, że fiskus może nałożyć grzyw-
nę. Są jednak sposoby, aby znacz-
nie zmniejszyć, lub uniknąć płace-
nia kary.

Niezłożenie w terminie zeznania po-
datkowego jest wykroczeniem skarbo-
wym, za które grozi kara grzywny, 
którą wymierza się w granicach od 
1/10 do 20-krotnej wysokości mini-
malnego wynagrodzenia. To oznacza, 
że w tym roku taka grzywna może 
wynieść od 168 do 33 600 zł. 

Należy mieć jednak na uwadze, że 
takie przewinienia najczęściej karane 
są mandatem karnym w wysokości 
3360 zł. Jednak jeżeli brakowi zezna-
nia towarzyszy jednoczesny brak 
wpłaty podatku lub gdy brak deklara-
cji jest związany z zamiarem uchylenia 
się od płacenia podatku, można odpo-
wiadać nawet za przestępstwo skarbo-
we, za które grozi nawet kara pozba-
wienia wolności. 

Terminu do złożenia zeznania nie da 
się opóźnić, ponieważ wynika on z pra-
wa materialnego. Pamiętajmy jednak, 
że sankcje grożące za odroczenie ze-
znania są niższe niż kary przewidziane 

za całkowity brak jego przekazania. 
Dodatkowo szybka reakcja podatnika i 
złożenie tzw. czynnego żalu dają moż-
liwość uniknięcia odpowiedzialności 
skarbowej. Czynnego żali nie można 
jednak zastosować, kiedy organ miał 
już wyraźne powiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa lub wykroczenia 
skarbowego. 

Osoby, które nie złożyły czynnego żalu 
dalej mają możliwość zmniejszenia gro-
żącej im kary, mogą również starać się o 
odstąpienie od ukarania poprzez przyto-
czenie argumentów przemawiających na 
ich korzyść np. przyczyn losowych (cho-
roba, sprawy rodzinne), które uniemożli-
wiły terminowe złożenie deklaracji.

Angelika Dąbek

Urzędy skarbowe żądają od ban-
ków szczegółowych transakcji z po-
siadanych przez podatników kont 
wraz z ich opisem. Banki twierdzą, 
że to naruszenie uprawnień, wobec 
tego ustawodawca już planuje zmia-
ny w tym zakresie.

Na żądanie organów skarbowych 
lub podatkowych banki muszą udzie-
lać im informacji o rachunkach obser-
wowanych przez nich podatników. 
Jest to obowiązek wynikający z art. 
182 Ordynacji podatkowej oraz art. 7d 
i art.33 ustawy o kontroli skarbowej. 
Jednak od jakiegoś czasu urzędy skar-
bowe żądają od banków udzielenia in-
formacji na temat konkretnych trans-
akcji wraz z ich opisem, co zazwyczaj 
skutkuje odpowiedzią banku o naru-
szaniu uprawnień. 

Przepisy Ordynacji podatkowej 
i ustawy o kontroli skarbowej przewi-
dują obowiązek dla banków o przeka-
zywaniu informacji organom podatko-
wym i skarbowym. Jednak urzędom 
skarbowym przysługuje znacznie szer-

szy katalog uprawnień tzn. mogą żą-
dać dużo większej liczby informacji 
popierając to regulacją prawną. Mogą 
żądać informacji o posiadanych ra-
chunkach bankowych i stanach tych 
rachunków, wraz z podaniem wpły-
wów, ich obciążeń, oraz odpowiednio 
ich nadawców i odbiorców, zawartych 
umowach kredytowych lub pożyczki, 
z podaniem wysokości zobowiązań wy-
nikających z tych kredytów lub poży-
czek, celów, na jakie zostały udzielone  
i sposobu zabezpieczenia ich spłaty. 
W dodatku banki muszą przekazywać 
informacje o nabytych za pośredni-
ctwem banku akcji Skarbu Państwa, 
a także obrocie tymi papierami war-
tościowymi.

Widocznie większy zakres kontroli 
skarbowej zwrócił również uwagę 
ustawodawcy podatkowego, dlatego 
planuje się zmiany, mające na celu 
wyrównać ten poziom. Skutkiem pla-
nowanych nowelizacji organy podat-
kowe i celne otrzymają z banków infor-
macje o posiadanych pełnomocni-
ctwach do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczbie tych pełnomoc-
nictw, obrotach, stanie rachunków 
i wpływach na nie oraz obciążeń ra-
chunków.

Dodatkowo zaistnieje możliwość po-
zyskiwania informacji o wysokości zo-
bowiązań wynikających z pobieranych 
kredytów czy pożyczek, celów na jakie 
zostały udzielone, sposobu zabezpie-
czania spłaty, terminów spłaty i wyso-
kości rat oraz źródeł i wysokości do-
chodów wpisanych na umowach kre-
dytu czy pożyczki, jak również umów 
depozytowych i umów udostępniania 
skrytek bankowych.  Obowiązek prze-
kazywania informacji nie będzie doty-
czył wniosków, które nie zakończyły 
się udzieleniem kredytu.

Zauważalne jest więc, że planowane 
wyrównanie zakresu kontroli pomię-
dzy organami podatkowymi, a organa-
mi kontroli skarbowej.

Warto dodatkowo wspomnieć o tym, 
że są kraje, w których dostęp admini-
stracji podatkowej do informacji ban-
kowej jest nieograniczony.

Angelika Dąbek



Wraz z nadejściem nowego roku 
zmieniły się zasady właśnie dotyczą-
ce terminu wystawiania faktur. Do 
końca 2013 roku, fakturę należało 
wystawić w ciągu 7 dni od dnia wy-
dania towaru lub wykonania usługi. 
Według jednej z nowych zasad, zgod-

nie z art. 106i ust.1 ustawy o VAT, 
faktura będzie musiała być wysta-
wiona nie później niż 15 dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy towaru 
lub wykonano usługę.

Kolejna z nowych zasad dotyczy 

nowego terminu wystawiania faktur 
zaliczkowych dokumentujących 
otrzymanie zasady częściowej. 
Obowiązuje także nowy termin wy-
stawiania faktur zaliczkowych, a za-
tem 15 dzień miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym otrzymano 
całość lub część zapłaty od nabywcy. 
W ustawie przewidziano jednak kil-
ka wyjątków od podstawowego ter-
minu wystawiania faktur. Fakturę 
wystawia się nie później niż:
- 30 dnia od dnia wykonania usług 

– w przypadku świadczenia usług 
budowlanych lub budowlano 
montażowych,

- 60 dnia od dnia wydania towarów 
– w przypadku, dostawy książek 
drukowanych, oraz gazet, czaso-
pism i magazynów, drukowanych,

- 90 dnia od dnia wykonania czyn-
ności – polegających na drukowa-
niu książek, oraz gazet, czasopism 
i magazynów, z wyjątkiem usług, 
do których stosuje się art. 28b, 
stanowiących import usług,

- 120 dnia od pierwszego wydania 
towarów – w przypadku dostawy 
książek drukowanych, oraz gazet, 
czasopism i magazynów, drukowa-
nych, gdy umowa przewiduje rozli-
czenie zwrotów wydawnictw,

- 7 dnia od określonego w umowie 
dnia zwrotu opakowania – w przy-
padku nie zwrócenia przez nabyw-
cę opakowania zwrotnego objętego 
kaucją,

- 60 dnia wydania opakowania, je-
żeli w umowie nie określono termi-
nu zwrotu opakowania, w przy-
padku j.w.
Przepisy nowej ustawy nie 

uwzględniają natomiast regulacji do-
tyczących możliwości wystawiania 
faktur zbiorczych. Przyczyną tego 
jest najprawdopodobniej znaczne 
wydłużenie terminu wystawienia 
faktury. Od 1 stycznia 2014 roku, 

faktury mogą dokumentować sprze-
daż dokonaną w ciągu miesiąca na 
rzecz jednego kontrahenta, zatem 
spełniać rolę obecnie obowiązującej 
faktury zbiorczej.

Należy także dodać, że obowiązek 
wystawienia faktury potwierdzającej 
otrzymanie całości lub części zapłaty 
przed dokonaniem lub wykonaniem 
usługi nie wystąpi, w przypadku:
- mediów,
- usług najmu, dzierżawy, leasingu,
-  ochrony osób oraz usług ochrony, 

dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów.

Będziemy mieli także prawo 
wcześniejszego wystawienia faktury, 
do:
- 30 dnia przed dokonaniem dosta-

wy towarów lub wykonaniem usłu-
gi,

- 30 dnia przed otrzymaniem całości 
lub części zapłaty, przed dokona-
niem dostawy towarów lub wyko-
naniem usług
Warto pamiętać, że nie ma obo-

wiązku wystawienia faktury w przy-
padku sprzedaży zwolnionej od po-
datku. Chodzi o tzw. zwolnienia 
przedmiotowe z art. 43 ustawy 
o VAT.

oprac. Piotr Klasiński, zdj. arc

Zmiany w fakturach VAT od 2014
Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestała obowiązywać  rozporządze-

nie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu 
podatku  niektórym  podatnikom,  wystawiania  faktur,  sposobu  ich 
przechowywania, oraz listy ich towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Od początku 
roku kwestie wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a – 106q 
ustawy o VAT. Do końca 2013 roku, fakturę należało wystawić w cią-
gu 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wszystkie materiały zostały opracowane na podstawie: tygodnika Biznes i Prawo, 
dziennika Gazeta Prawna



PIĄTEK-NIEDZIELA, 7-9 LUTEGO 2014 11.IGRZYSKA ZIMOWE SOCZI 2014

Podliczamy Soczi

Siedem lat temu zakładano, że bu-
dżet na Igrzyska Olimpijskie w Rosji 
nie przekroczy 12 mld. dolarów. 
Dzisiaj już wiemy, że 12 mld. zmieni-
ło się w... 51. Poniżej wyliczamy, ja-
kie wydatki składają się na tak wielką 
sumę.

Pierwszą kwestią, o której należy wspo-
mnieć jest sama lokalizacja Igrzysk. Soczi 
jest, liczącym ok. 400-tysięcy mieszkań-
ców, ośrodkiem wypoczynkowym, do 
pewnego czasu kojarzonym jedynie jako 
ulubione miejsce wypoczynku prezyden-
ta Putina. Przez wielu nazywane „Miastem 
słońca” Soczi jest jedynym miastem 
w Rosji, gdzie klimat i środowisko tworzą 
warunki do wypoczynku i sanatoryjnego 
leczenie. Miasto leży niedaleko granicy 
z Gruzją, od strony północno-zachodniej 
otaczają je góry Kaukaz. 

Terytorium kurortu ciągnie się pasem 
150 km wzdłuż linii brzegowej Morza 
Czarnego. Aura w Soczi jest zazwyczaj 
wiosenna, szczyty górskie chronią uzdro-
wisko od zimnych wiatrów z północnych 
części kraju, a od Morza Czarnego regu-
larnie napływa ciepłe powietrze. O wa-
runkach klimatycznych wiele mówi nam 
to, że sezon kąpielowy zaczyna się już 
w maju i trwa do końca października, 
a najcieplejsza woda w morzu sięga 26-
29 st. Celsjusza! Natomiast zima w Soczi 
jest łagodna i praktycznie bezśnieżna.

Jednak jak widać strefa klimatyczna 
nie była przeszkodą dla Władimira Putina, 
który postanowił uczynić z Soczi coś wię-
cej niż „letnie centrum władzy”. Widocznie 
do podobnych wniosków w 2007 roku 
doszedł Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski przyznając czarnomorskiemu 
miastu prawo do organizowania 22. 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Nie ma żadnej przesady w stwierdze-
niu, że przez te siedem lat Rosjanie stwo-
rzyli w Soczi zupełnie nowy świat. 

Igrzyska Olimpijskie...wiosenne?
Pierwszą kwestią było pokonanie kli-

matu – aby zapewnić śnieg Rosjanie 
zbierali biały puch z całego kraju i maga-
zynowali go pod specjalną termiczną po-
włoką. Za pół miliona metrów sześcien-
nych białego puchu zapłacono dodatko-
we 11 mln dolarów. 

Problem ze śniegiem i tak może wystą-
pić, ponieważ wiosna postanowiła zrobić 
wszystkim psikusa i pojawić się nieco 
wcześniej. Już teraz temperatury w Soczi 
są średnio o dwa stopnie wyższe niż po-
winny, w nocy nie spadając niżej niż 5 
stopni poniżej zera. Pomimo kilku chłod-
niejszych pierwszych dni, prognozy prze-
widują w najbliższym czasie 10 stopni 
w ciągu dnia, później temperatura może 
wynieść nawet 20 stopni Celsjusza w cie-
niu, w nocy spadając tylko do 15 stopni. 
Nie jest to duży problem dla dyscyplin od-
bywających się na zamkniętych halach, 
w gorszej sytuacji znajdują się obiekty 
znajdujące się na świeżym powietrzu. 

Korupcja
Koszty inwestycji pochłonęły ponad 50 

mld dolarów. Poza środkami budżetowy-

mi w igrzyska ogromne pieniądze (bo ok. 
30 mld) zainwestowały podmioty prywat-
ne, w tym najwięksi rosyjscy oligarchowie 
m.in. osobisty przyjaciel Putina, Oleg 
Deripaska, Władimir Potanin, Roman 
Abramowicz oraz Arkadij i Borys 
Rotenberg. 

Ciężko mieć złudzenia, że wszystkie 
pieniądze rzeczywiście wydano tylko na 
budowę obiektów sportowych, a cenę 
i wykonawców wyznaczył uczciwy prze-
targ. Na wybudowanie 48 km drogi 
z Soczi, gdzie rozegrane będą konkuren-
cje łyżwiarskie, do oddalonej o 40 km. 
położonej w górach Krasnej Polany, miej-
sca narciarskich zawodów, wydano dwa 
miliardy dolarów! Inwestycja już zyskała 
nieformalny status najdroższej drogi 
świata i mało kto wierzy, że całość pub-
licznych środków przeznaczonych na ten 
cel wsparła jedynie budowę. Dodatkowo 
niezależni analitycy z Rosji twierdzą, że 
pieniądze prywatnych inwestorów często 
pochodziły z kredytów udzielanych przez 
państwowe banki, depozytariuszy środ-
ków na zapewnienie płynności rosyjskie-
go systemu emerytalnego. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Na cele związane z zapewnieniem bez-

pieczeństwa uczestnikom olimpiady, 
sportowcom i ich ekipom, działaczom, 
politykom i kibicom wydano 3,3 mld do-
larów. To cztery razy więcej niż wyniosły 
rekordowe koszty bezpieczeństwa 
w Londynie w 2012 roku. W Soczi i oko-
licach łącznie zostanie ściągniętych 40 
tys funkcjonariuszy różnych formacji 
MSW i 13,5 tys żołnierzy regularnej ar-
mii. Oddziały wojskowe mają przede 
wszystkim oddzielić Kraj Krasnodarski 
od podejrzanych republik po północnej 
stronie górskiego grzbietu. Specjalną 
wojskową ochronę otrzyma też granica 
Abchazji z Gruzją – tutaj zaangażowano 
weteranów wojen czeczeńskich i wojny 
rosyjsko-gruzińskiej. Na wszelki wypa-
dek sięgnięto też do ochrony bardziej tra-
dycyjnej i zaangażowano 400 członków 
armii. 

Tym sposobem Soczi z eleganckiego 
kurortu zamienia się powoli w strefę za-
mkniętą. W samym mieście, obiektach 
sportowych, wiosce olimpijskiej i przy 
szlakach komunikacyjnych obowiązują 
drakońskie środki bezpieczeństwa. Od 7 
stycznia do 21 marca do miasta mogą 
wjechać tylko pojazdy zarejestrowane 
w Soczi. Wyjątkiem są samochody służb 
specjalnych i te, które zostaną akredyto-
wane w związku z olimpiadą. 

Do miasta mogą wjeżdżać tylko zamel-

dowani mieszkańcy. 
Cały teren olimpijski zo-
stał podzielony na strefy 
i sektory, najważniejsze 
miejsca ogrodzono i wy-
dano odpowiednie prze-
pustki. Spraw dzenia 
i kontrole są na porząd-
ku dziennym.

Soczi w budowie
Od podstaw zbudowano stację nar-

ciarską, dzielnicę sportów lodowych 
i hotelowe miasteczko, przebudowano 
drogi, mosty i tunele. 

Oprócz obiektów sportowych zbudowa-
no centra rozrywki, drogi i budynki miesz-
kalne z myślą wynajęcia ich turystom.  
Wiele budynków postawiono bez wszyst-
kich koniecznych zezwoleń, niektóre już 
rozebrano, lub rozbierze się zaraz po olim-
piadzie. Budowlany boom dla mieszkań-
ców miasta oznaczał przede wszystkim 
kłopoty z dostawami energii spowodowa-
nymi stale przeciążonymi trakcjami. Warto 
zauważyć, że wszystko jest budowane tyl-
ko i wyłącznie z myślą o igrzyskach bez pa-
trzenia w przyszłość czy na konsekwencje 
działań. Najlepsze przykłady to świeżo wy-
budowana autostrada prowadząca wprost 
do obiektów olimpijskich z... pominięciem 
miasta, albo liczne wiercone przez góry tu-
nele i brak jakiejkolwiek dbałości o ekolo-
gię, przez już nieznacznie zmienił się kli-
mat w Soczi (deszcze, kilka huraganów na 
przestrzeni lat i średnio o dwa stopnie wyż-
sza temperatura).

Znaczne sumy pieniędzy wydano rów-
nież na wizerunkowe działania rosyj-
skich władz. Obejmują one nawet wy-
gląd samochodów dostawczych. Ponadto 
firmy dostały polecenie wymiany samo-
chodów na nie starsze niż pięcioletnie, 
by nie szpeciły ulic. W trosce o estetykę 
nałożono również obowiązek wymiany 
dachówek na jednolite czerwone w do-
mach prywatnych i renowacji ogrodzeń. 
W tym celu oferuje się mieszkańcom 
kredyty. 

Będą to pierwsze tak ukwiecone 
Igrzyska – w Soczi posadzono 2 mln 14 
tys.kwiatów. Zdecydowano również, że 
goście Igrzysk nie mogą się nudzić, więc 
na różnych scenach w Soczi wystąpi po-
nad 5 tys artystów. 

Igrzyska w Soczi to najdroższe igrzy-
ska w historii. Zrozumiałe jest również 
to, że wszyscy są ciekawi ceremonii ot-
warcia, wokół której pojawiło się już 
mnóstwo plotek, spekulacji i domysłów. 

Pierwsze przecieki z prób ceremonii ot-
warcia mówią o tym, że może pojawić się 
balet, pokaz produkowanych w Rosji sa-
mochodów, a rosyjska prezentacja ma 
wyjść na stadion przy piosence śpiewanej 
przez duet Tatu. Ta skandalizująca grupa 
była popularna w latach 90’. Wokalistki 
udawały, że łączy je miłość lesbijska i na 
tym próbowały zbudować swoją karierę. 
Ich pojawienie się w Soczi ma być kpiną 
władz w kierunku krajów zachodnich, 
gdzie krąży opinia o tym, że w Rosji prze-
śladuje się mniejszości seksualne. 

Igrzyska w Soczi są oczkiem w głowie 
Władimira Putina. Imprezą, z której za-
graniczni goście mają wynieść wizerunek 
Rosji jako potężnego, bogatego i super-
nowoczesnego mocarstwa – to założenie 
ma chyba zostać spełnione bez względu 
na koszty czy ekologię. Igrzyska w Soczi 
to najdroższa tego typu impreza sporto-
wa w historii, 51 mld. dolarów budżetu to 
nawet więcej niż olimpiada w Pekinie, 
chociaż PKB na jednego mieszkańca 
w Chinach jest niemal trzykrotnie więk-
sze niż w Rosji. Pytaniem dla nas pozo-
staje, czy Kraków, który zgłosił akces do 
organizacji zimowych igrzysk w 2022 nie 
porywa się z motyką na słońce?  Budżet 
Soczi to przecież pół rocznego budżetu 
Polski. W naszym przypadku w grę wcho-
dzi budżet kilku miliardów dolarów, jak 
w Seulu czy Vancouver.

Angelika Dąbek

Najdroższe i... 
najbardziej 

absurdalne igrzyska?
Igrzyska olimpijskie w rosyjskim Soczi bu-

dzą ogromne kontrowersje. Media co rusz 
obiegają zdjęcia kolejnych  dziennikarzy do-
kumentujących zastane tam absurdy. 
Grupowe toalety, woda w kolorze piwa, niedo-
kończone pokoje, kaloryfery umieszczone 
bliżej sufitu niż podłogi, hotelowa recepcja 
bez podłogi, muchy w miodzie... Każdego 
dnia tysiące osób zastanawia się, czym jesz-
cze Rosjanie zaskoczą świat.

Igrzyska olimpijskie w Soczi rozpoczynają się 
już dziś. Mimo to jak się okazuje nie wszystko jest 
już gotowe. Z dziewięciu przeznaczonych dla dzien-
nikarzy hoteli, z możliwością zakwaterowania jest 
zaledwie sześć. Oczywiście nie oznacza to, że i one 
są ukończone w 100%. Tak dla przykładu - Kevin 
Bishop z BBC nie ukrywał swojego zdumienia, gdy 
zobaczył, że recepcja hotelu, w którym zamiesz-
ka... nie ma podłogi. Na pocieszenie dostał jednak 
oprawione w ramkę zdjęcie Władimira Putina. 
Jednej z dziennikarek „Washington Post”  zapro-
ponowano pokój z lampami bez żarówek i... zepsu-
tym telewizorem. Kolejne niedoróbki można by wy-
mieniać w nieskończoność.

Niewątpliwie największą „atrakcją” igrzysk 
w Soczi są grupowe toalety. Ale nie ma się co dzi-
wić... Przecież razem raźniej... W Internecie krąży 
mnóstwo dowcipów na ten temat. Niektórzy twier-
dzą, że toaleta powstała z myślą o zacieśnianiu 
więzi. Co prawda budowniczy uspokajają, że zo-
staną rozdzielone parawanem. Jednak wcześniej 
zdążyły rozbawić sportowców, dziennikarzy oraz 
miliony ludzi na całym świecie. Świat obiegło tak-
że zdjęcie przedstawiające toaletę a naprzeciwko 
niej rząd krzesełek. Wiadomo, w takim miej scu to-
warzystwa nie może zabraknąć. Niektórzy twier-
dzą, że Rosjanie w ten sposób chcą przygotować 
sportowców do dużej publiczności.

Jakby ktoś nie wiedział, jak korzystać z takiego 
dobrodziejstwa jakim jest toaleta, to Rosjanie 
w tym temacie także służą pomocą. Stworzone zo-
stały zabawne toaletowe znaczki dające nieświa-
domym użytkownikom cenne rady.

Niestety przez te wszystkie „niedociągnięcia” 
Igrzyska w Soczki tracą na wartości. Organizatorzy 
bronią się jednak twierdząc, że na pierwszym 
miejscu postawili sobie bezpieczeństwo ludzi. 
Luksusy i wygody zeszły z tego powodu na bocz-
ny plan. kg, zdj. joemonster.org

Igrzyska w Soczi na tle 
wcześniejszych olimpiad

Pekin (2008)  43 mld dol
Ateny (2004)  18,2 mld dol
Nagano (1998)  17,4 mld dol
Barcelona (1992)  15,4 mld dol
Londyn (2012)  13,9 mld dol
Vancouver (2010) 8,9 mld dol
Seul (1988) 7,7 mld dol
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO”  
– REMONTY TANIO!!!

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

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

LOMBARDY
PIERWSZY cZĘSTOchOWSkI 

LOMBARD 
– 25 lat istnienia.

• Skup i sprzedaż złota   
NAjLEPSZE cENY 

W MIEścIE!!!
• Solidnie, pewnie,  

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!
NAJKORZYSTNIEJSZE 

POŻYCZKI 
pod zastaw złota, sprzętu 

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

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

l Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

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

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

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

UBEZPIECZENIA

 

ZDROWIE

DIETETYkA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYchIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień  

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REhABILITAcjA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia  

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

DERMATOLOGIA

GABINET DERMATOCHIRURGII 
ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ  
lek. Kinga Nicer   
spec. dermatolog-wenerolog   
& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma) 
• bezoperacyjne usuwanie  

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

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

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

lipoterapia 
LASEROTERAPIA

– trwałe usuwanie zbędnego 
owłosienia (nogi, bikini, pachy, wąsik)

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie
DERMATOCHIRURGIA 

• plastyczne usuwanie zmian skórnych
 • zamrażanie brodawek;  
• leczenie wrastających paznokci; 
• obliteracja żylaków i drobnych naczyń
• wideodermatooskopia komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

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

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

LEcZNIcE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ

Hurtownia Odzieży Używanej
„IMEX”

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

MOTORYZAcjA

AkUMULATORY

BLAchARSTWO

TŁUMIkI

TRANSPORT

WAGI
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USŁUGI POGRZEBOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPON
na  bezpłatne  ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
n Sprzedam piękne mieszkanie super 

urządzone w centrum Częstochowy za 30 
tys zł z dożywotnim utrzymaniem. Wdowiec 
lat 75. Wykształcenie średnie. Blisko Jasnej 
Góry. Drugie piętro. Tel. 669 661 937

— SPRZEDAM DOM —
n Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 

7.150 m2 (woda, siła, gaz) przy ulicy 
Przestrzennej 31 w Cz-wie. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

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

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

— WY NAJMĘ —
n Wynajmę dwa pokoje z kuchnią, łazienką i 

przedpokojem z oddzielnym wejściem. 
Tel. 508 738 206

n Do wynajęcia lokal o powierzchni 62 m2, 
parter, przy ul. Kościuszki, na biuro, 
magazyny. Ogrzewanie piecem 
akumulacyjnym, są tez piece kaflowe. 
Czynsz 700 zł/m-c – do negocjacji. Lokal do 
odnowienia. Tel. 510 142 736

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

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

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

n Ford Mondeo – kombi, diesel, 2000 r., stan 
bdb, dwa komplety kół. Tel. 692 947 431

— CZĘŚCI I AKCESORIA —
n Opony zimowe 135/65/R14 z felgami 4 szt. 

sprzedam. Stan b. dobry. Tel. 603 664 249

n Sprzedam dwa kołpaki do Peugeota 206, 
oryginalne „14”. Tel. 692 515 893

n Ciągnik Volvo FH-12 – opony 4 szt. 
315/80R/22,5 – cena 150 zł.szt., lampa 
reflektor, tłumik duży i inne części do 
ciągnika Volvo. Tel. 660 752 305

NAUKA – KOREPETYCJE
n Angielski – lekcje dla firm i instytucji, umowa, 

lektor szkoły wyższej, 17 lat doświadczenia, 
business i general English, konwersacje, 
admiral_piett@wp.pl  tel. 508 569 307

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

n Regały magazynowe metalowe, skręcane 
(dowolna konfiguracja), 10 szt. – 500 zł.  
Tel. 603 350 752

n Sprzedam garaż blaszany przenośny, stan 
bardzo dobry. Tel. 34/ 363 72 99

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

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

— ODZIEŻ —

n Sprzedam suknię ślubną z salonu Nobla, 
francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na 
niską osobę. Stan bdb. Cena 500 zł. 
quinlain@interia.eu, tel. 514 608 329

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n Stół kuchenny 60 x 90 cm ciemny brąz – 80 
zł. Lustro kryształowe „retro” w szerokiej 
złoconej ramie 150 x 80 – cena do 
uzgodnienia. Ikona w drewnie 27,5 x 81,5 – 
cena do uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

n Sprzedam lodówkę Ardo. Cena 150 zł.  
Tel. 662 121 606

n Sprzedam ogrzewnice ręczną działająca na 
amoniaku firmy STILL UC za 700 zł.  
Tel. 660 515 323

n Obraz „Martwa natura z bażantem” E. 
Richards, 55 x 76 cm, stan bdb, rama. W 
posiadaniu od 1975 r. Cena 300 zł. mail: 
quinlain@interia.eu, tel. 508 569 307

USŁUGI

n Gipsowanie, malowanie, karton-gips, montaż 
paneli. Inne usługi wykończeniowe.  
Tel. 508 703 286

n Seat Alhambra – 6 osób. Tani przewóz na 
lotniska, wesela, inne imprezy. 1 km = 1 zł  
Tel. 603 350 752

n JUBILER przyjmie do naprawy biżuterię 
złotą, srebrną i inną. Tel. 34 324 30 37

n Sprzątam strychy, piwnice i podwórka, 
Wywożę zbędne rzeczy. Tel. 513 462 240

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

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

n DACH – termozgrzew, blacha, rynny, 
obróbki, pdobitki, uszczelnianie i naprawy.  
Tel. 500 796 252

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

n Wróżenie z kart. Tel. 607 191 464

n Tarot – wróżby. Tel. 34 317 31 89

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

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 Cyklinowanie, naprawa starych parkietów, 
podłóg malowanych farba olejną, schodów.  
Tel. 34 325 29 22

n Naprawa telewizorów – montaż i ustawianie 
anten, dojazd do klienta. Tel. 608 137 269

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

PRACA

— SZUKAM PRACY —

n Wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. 
Wzrost 193 cm, na rencie wojskowej, trzecia 
grupa. Szukam pracy dodatkowej.  
Tel. 501 257 139

n Księgowa podejmie pracę na część etatu. B. 
dobra znajomość kadry, płace, ZUS, KH, 
książka przychodów. Tel. 695 186 082

n Inżynier – uprawnienia budowlane, izba, 
szuka pracy w budownictwie, usługi, inne 
branże: handel, pracownik biurowy.  
Tel. 796 767 712

n Nauczyciel w klasach 0 – 3 szuka pracy.  
Tel. 664 754 995

n Poszukuję pracy w zakładzie – proste szycie. 
Tel. 535 575 511

n Zaopiekuje się starszą osobą, posiadam 
wieloletnie doświadczenie + referencje.  
Tel. 535 575 511

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

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM PILNIE!
Działka budowlana pow. około 900 m2

Cena 69 000 PLN (obniżona od wiosny 
ze 100 000 PLN)

Szerokość - 36 m, położona przy drodze 
asfaltowej.

Media w ulicy (woda, energia elektryczna, 
gaz, telefon)

Miejscowość: Marianka Rędzińska, 
ul. Kwiatowa, gm. Rędziny.
Zgłoszenia bezpośrednio do 

właściciela: Tel. 34 322 53 81

NAUKA
KURSY-SZKOLENIA

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK

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

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

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

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

n Kawaler, 50 lat, na rencie. Wykształcenie 
średnie, wzrost 190 cm, waga 85 kg, czarny, 
przystojny, w dodatku handluję z ojcem 
owocami. Chciałbym zapoznać miłą panią i 
założyć rodzinę u mnie lub u pani. Mam 
urządzone mieszkanie w blokach 
Tel. 79 137 63 10 / 534 22 84 63

n Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 47 lat, stan cywilny pani 
nieistotny. Pani może posiadać dzieci.  
Tel. 660 006 217 

n Mężczyzna 29 lat pozna kobietę od 18 do 55 
lat w celu przyjaźni i miłego spędzenia czasu.  
Tel. 510 573 919

n Wolna, 47 lat 164/76 pozna wolnego pana 
45-55 lat bez zobowiązań, niepalącego, 
zmotoryzowanego, poważnie myślącego o 
życiu, do stałego związku.  
Tel. 669 386 789

n Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobietę, 
bardzo chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Tel. 515 130 498
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Szkolny Związek Sportowy organizuje kolejną imprezę w ramach 
współzawodnictwa sportowego szkół na najbardziej usportowioną 
szkołę podstawową, gimnazjalną i szkołę ponadgimnazjalną miasta 
Częstochowy.

Tym razem są zawody w ramach łyżwiarstwa szybkiego dla dziew-
cząt i chłopców.

Zawody te odbędą się na lodowisku przy ul.Boya Żeleńskiego. Do 
zawodów mogą przystąpić wszystkie chętne szkoły,które chcą uczest-
niczyć w tej ciekawej rywalizacji,tym bardziej, że sprzyja nam pogoda.

Trzy najlepsze szkoły w punktacji generalnej otrzymają puchary 
i dyplomy. Uhonorowane zostaną również trzy najlepsze zawodniczki 
i zawodnicy w punktacji indywidualnej.

ts, zdj. arc

ZIMOWE IGRZYSKA SZKÓŁ CZĘSTOCHOWSKICH 
– ŁYŻWIARSTWO I NARCIARSTWO

ŁYŻWIARSTWO
I. Miejsce zawodów

Zawody odbywają się na lodowisku MOSiRu Częstochowa   
(wejście od ul. Boya-Żeleńskiego)

II. Terminy zawodów
 Gimnazja

 Dziewczęta  – 6.02.2014r 
 Chłopcy      – 7.02.2014r

Szkoły Ponadgimnazjalne
 Dziewczęta –10.02.2014r.
 Chłopcy      – 11.02.2014r 

Szkoły Podstawowe 
 Dziewczęta – 12.02.2014r
 Chłopcy      –13.02.2014r.

Wszystkie zawody rozpoczynają się o godz. 9,00   !!!!!

III. Udział w zawodach
 Zespół liczy 4 zawodniczki/ków
 urodzonych - szkoły podstawowe 2001 i młodsi;
  - gimnazja            1998 i młodsi
  - szkoły      
   ponadgimnazjalne  1995 i młodsi

Do punktacji drużyny liczą się 3 najlepsze łączne czasy 
zawodników/zawodniczek

IV. Dystanse
Szkoły podstawowe I dystans – 2 okrążenia 
         II dystans – 3 okrążenia
Gimnazja 
         I dystans – 2 okrążenia 
         II dystans – 4 okrążenia
Szkoły ponadgimnazjalne
         I dystans – 2 okrążenia 
         II dystans  – 4 okrążenia
 
Wszyscy startujący muszą posiadać aktualne badanie lekarskie 
lub zgodę rodziców na start w zawodach

NARCIARSTWO
Zawody narciarskie odbędą się  dnia 25.02.2014r, w godzinach od 
9,00 do 16,00. dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego na nastę-
pujących trasach biegowych:
dziewczęta – szkoły podstawowe - 2,5 km
chłopcy – szkoły podstawowe – 3,0 km
dziewczęta – szkoły gimnazjalne – 3,0 km
chłopcy – szkoły gimnazjalne – 5,0 km
dziewczęta – szkoły ponadgimnazjalne – 3,0 km
chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne – 5,0 km
Długości tras ze względu na warunki śniegowe mogą ulec zmianie, 
a decyzje o ich długości podejmiemy przed zawodami. 
Zawody zostaną przeprowadzone w/g następującego porządku;
Godz.9,00 - 10,45 zapoznanie uczestników z trasami, rozgrzewka, 
odprawa techniczna, weryfikacja
Godz. 11,00 – start dziewcząt ze szkół podstawowych
Godz. 11,50 – start chłopców ze szkół podstawowych
Godz. 12,40 – start dziewcząt ze szkół gimnazjalnych
Godz. 13,20 – start chłopców ze szkół gimnazjalnych
Godz. 14,10 – start dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych
Godz. 15,00 – start chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych
Ok. godz.16,00 zakończenie zawodów

Szkoły, które chcą wziąć udział w tych zawodach proszone są  
o kontakt ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Częstochowie.
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Gala Sławka Drabika 
trochę później

Gala Lodowa Sławka Drabika 
miała odbyć się 15 lutego. Z po-
wodu warunków atmosferycz-
nych imprezę przesunięto na 
22 lutego.

– Mamy takie a nie inne wa-
runki atmosferyczne. Lód nie 
wytrzymałby przy takiej pogo-
dzie – twierdzi Sławomir 
Drabik. – Asekuracyjne przeło-
żyliśmy więc galę na 22 lutego. 
Nie mamy jednak gwarancji co 
do pogody.

Organizacja częstochowskiej 
gali stoi pod znakiem zapytania. 
Wszystko będzie zależeć od tego 
czy temperatura będzie przynaj-
mniej na minimalnym minusie. 
Jeśli impreza dojdzie do skutku, 
nie wiadomo czy wystartuje w 

niej sam organizator. - Wsiąść 
na motor bez przygotowania to 
żaden problem. Aby pościgać 
się na lodzie, trzeba zainwesto-
wać w sprzęt. To dość spory wy-
datek - zauważa Drabik. - W tej 
chwili szanse na mój start oce-
niam 50 na 50 proc.

Senior Drabik był namawia-
ny do występu na mistrzo-
stwach Torunia w żużlu na lo-
dzie, które odbędą się 16 lute-
go. - Organizator bardzo chciał, 
żebym wystartował, tym bar-
dziej, że na lodzie w Toruniu 
będzie ścigał się Jacek Gollob - 
mówi Drabik. 

Początek częstochowskiej ga-
li zaplanowano na godz. 17.

KR

Częstochowski AZS może 
już spisać na straty obecny se-
zon w PlusLidze. Cel, jaki so-
bie założyli akademicy, czyli 
awans do rundy play-off, jest 
praktycznie poza ich zasię-
giem. Pozostało tylko zakoń-
czył rozgrywki. I chyba nie ma 
już większego znaczenia, na 
którym miejscu.

Do końca rundy zasadniczej 
drużyna Marka Kardosa ma do 
rozegrania jeszcze pięć meczów 
- z Asseco Resovią Rzeszów, 

Zaksą Kędzierzyn Koźle, 
Transferem Bydgoszcz, Skrą 
Bełchatów i Jastrzębskim 
Węglem. Większość to rywale z 
najwyższej półki, więc trudno 
spodziewać się, aby częstocho-
wianie polepszyli swój dorobek 
punktowy. Trener Kardos zapo-
wiada, że potraktuje szkolenio-
wo te mecze. To oznacza, że po-
stawi na młodych zawodników.

Najbliższy mecz AZS-u odbę-
dzie się w sobotę, 8 lutego na 
wyjeździe z aktualnym mi-
strzem Polski Asseco Resovią 

Rzeszów. Częstochowianie ra-
czej nie mają co szukać szans 
na wywiezienie jakiś punktów z 
Rzeszowa. Choć można przy-
puszczać, że trener Adam Kowal 
będzie oszczędzał najlepszych 
swoich zawodników. Bo we wto-
rek Resovia gra u siebie rewan-
żowe spotkanie z Jastrzębskim 
Węglem w ramach Ligi 
Mistrzów. 

Mecz AZS-u z Resovią rozpo-
cznie się o godz. 18.

KR, zdj.  Paulina Przepióra

Szansa koszykarzy Politechniki
Częstochowscy koszykarze 

zmierzą się w niedzielę, 9 lutego 
z drużyną, z którą mają rachun-
ki do wyrównania. Drużyna 
Jacka Szynkiela jedzie na re-
wanż do Katowic, gdzie zagra 
z KKS-em Mickiewicz.

W pierwszej rundzie Poli technika 
po dramatycznym meczu przegrali 
z Mickiewiczem w hali Polonia dwo-
ma punktami. W pogoń za rywa-
lem rzucili się w ostatniej kwarcie, 
którą wygrali 32:16. To jednak nie 
wystarczyło do zwycięstwa. 

W niedzielę częstochowianie bę-
dą mieć okazję do rewanżu i ode-
brania punktów Mickie wiczowi, 
z którym sąsiadują w tabeli. 

Początek spotkania o godz. 
17.30 w małej hali w Spodku. 

KR

Do Rzeszowa jadą  
po prostu zagrać

Michał Świącik przejął rolę 
prezesa Stowarzyszenia CKM 
Włókniarz. W poniedziałek, 3 
lutego zrezygnował z tej funk-
cji Łukasz Banaś. 

W ciągu 30 dni odbędą się po-
nowne wybory na prezesa żużlo-
wego stowarzyszenia. Do tego 
czasu Świącik będzie pełnił obo-
wiązki sternika stowarzyszenia. 
Zapowiada, że wystartuje w wy-
borach i może to być jedyna kan-
dydatura. 

W połowie ubiegłego roku dość 
niespodziewanie z funkcji preze-
sa stowarzyszenia zrezygnował 
Mirosław Ziębaczewski. Jego na-
stępcą miał być Michał Świącik, 
ale nie wystartował w wyborach. 
– Rezygnacja Mirka była dla 

mnie zaskoczeniem – twierdzi 
Świącik. – Nie byłem wówczas 
gotowy na przejęcie tej roli. 
Poprosiłem Łukasza Banasia, że-
by zgłosił swoją kandydaturę.

Banaś był prezesem Stowarzy-
szenia CKM Włókniarz od lipca 
2013 roku. W poniedziałek, 3 lute-
go zrezygnował z tej funkcji, tłuma-
cząc swoją decyzję przyczynami 
natury prywatnej. Dalej pozostaje 
wiceprezesem spółki CKM 
Włókniarz S.A. – Nie ma nic lepsze-
go jak połączony krwioobieg. 
Stowarzyszenie będzie współpraco-
wać ze spółką – zapewnia Świącik, 
który za prezesury Banasia był od-
powiedzialny w stowarzyszeniu za 
szkolenie młodzieży.

Świącik jest od lat ściśle zwią-
zany z częstochowskim klubem. 

Współpracował między innymi 
z Mirosławem Ziębaczewskim, 
Marianem Maślanką, Leszkiem 
Mała gowskim, Markiem Kraskie-
wiczem, czy Markiem Gadzi-
nowskim.

– Chcę namówić byłych zawod-
ników, trenerów i działaczy 
Włókniarza do współpracy – zapo-
wiada Świącik. – Rozmawiałem 
już na ten temat z Ryszardem 
Bożkiem, byłym przewodniczącym 
rady nadzorczej klubu i Marianem 
Maślanką. Obaj chcą pomóc.

Świącik liczy na jeszcze lepszą 
współpracę z miastem. – Nasi 
młodzieżowcy cały czas odnoszą 
sukcesy i mam nadzieję, że dzię-
ki temu pomoc ze strony miasta 
będzie większa.

KR

Banaś zrezygnował, zastąpił go 
Świącik

Tenisistki graja po 
przerwie w Krakowie

Po dwutygodniowej przerwie 
częstochowskie tenisistki wracają 
do walki o ligowe punkty. W piątek, 
7 lutego w meczu rewanżowym 
zmierzą się na wyjeździe z wyżej no-
towaną Bronowianką Kraków.

W pierwszym meczu górą były 
krakowianki, które pokonały w 
Częstochowie AZS AJD 1:3. Punkt 
dla naszych tenisistek zdobyła 
wówczas Elena Dubkova. W dru-
giej swojej grze Białorusinka nie 
dała jednak rady Chince Zhao 
Xiao.

W rewanżu faworytem będzie 
Bronowianka, która zajmuje obec-
nie 5. miejsce z dorobkiem 12 
punktów. O cztery „oczka” mniej 
ma AZS AJD. 

Dzień po meczu w Krakowie 
dwie częstochowskie tenisistki - 
Katarzyna Nowocin i Katarzyna 
Ślifirczyk wystartują w Gliwicach w 
kwalifikacjach do Ogólnopolskiego  
III  Grand Prix Seniorek.

Mecz z Bronowianką rozpocznie 
się o godz. 17.

KR

Walasek wypożyczony  
do Częstochowy

PGE Marma Rzeszów prze-
słała w środę, 5 lutego wszyst-
kie dokumenty dotyczące wy-
pożyczenia Grzegorza Walaska 
do częstochowskiego 
Włókniarza.

- W środę na mojego maila 
dotarły wszystkie podpisane 
dokumenty przez stronę rze-
szowską w sprawie wypożycze-
nia, co oznacza, że Grzegorz 
Walasek oficjalnie staje się na-
szym zawodnikiem. Teraz mu-
simy czekać na potwierdzenie 
przez władze ligi - poinformo-
wał za pośrednictwem oficjalnej 
strony klubu Jarosław Dymek, 

menadżer drużyny.
Częstochowianie już w grud-

niu ubiegłego roku uzgodnili 
warunki kontraktu z Walasek. 
Ponieważ jednak żużlowiec nie 
zdążył rozwiązać kontraktu z 
Marmą Rzeszów przed za-
mknięciem okienka transfero-
wego, musiał zostać wypoży-
czony. Tak się właśnie stało. 
Pozostaje jeszcze sprawa pod-
pisania oficjalnej umowy z 
Włókniarzem. Ma do tego dojść 
9 marca podczas prezentacji 
drużyny w Hali Sportowej 
Częstochowa.

KR

Dwa sparingi  
Rakowa

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa wracają  w piątek, 7 lu-
tego ze zgrupowania w 
Kleszczowie. Na sobotę mają już 
zaplanowane dwa sparingi na 
bocznym boisku przy ul. 
Limanowskiego.

Piłkarze Rakowa intensywnie 
trenują w ośrodku „Solpark” w 
Kleszczowie. Do dyspozycji mają 
halę sportową, siłownię i boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. Sztab 
szkoleniowy częstochowskiego 
klubu prowadzi z zawodnikami 
również zajęcia teoretyczne, po-
święcone głównie taktyce i anali-

zie rozegranych meczów ligo-
wych i sparingowych. 

Trener Jerzy Brzeczek zabrał 
do Kleszczowa czterech testowa-
nych graczy. Najbliższej angażu w 
Rakowie jest Tomasz Pełka. 
Przyszłość Diogo, Mariusza 
Holika i Radosława Stefanowicza 
wyjaśni się w przyszłym tygodniu. 

W sobotę, 8 lutego testowani 
piłkarze będą mieli okazję poka-
zać się w sparingach. O godz. 10 
Raków zagra z LKS-em Kamienica 
Polska, a dwie godziny później z 
Omegą Kleszczów. 

KR
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