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REKLAMA -

Oferta specjalna
’04 BMW 120i 
(2.0i — 150 KM) 
srebrny metalik,
6 x airbag,
klimatyzacja dwustrefowa, 
bi-ksenony, 
czujniki parkowania, 
kierownica i tapicerka skórzana, 
zestaw 10 głośników HiFi 
118.544 PLN*

’04 BMW 120d 
(2.0d -163 KM) 
grafitowy metalik,
6 x airbag,
komputer pokładowy, 
bi-ksenony,
reflektory przeciwmgielne, 
kierownica i tapicerka skórzana, 
nawigacja satelitarna 
119.002 PLN*

’04 BMW 320d Coupé 
(2.0d — 150KM) 
srebrny metalik,
6 x airbag,
pakiet sportowy MII,
bi-ksenony,
siedzenia sportowe,
kierownica sportowa typu M,
automatyczna klimatyzacja
135.778 PLN*
*cena brutto, rok produkcji 2004

Dealer BMW Mazpol
Maria I Jan Szewczyk 
42-200 Częstochowa, 
ul. Dźbowska 61 
tel.: 34/ 365 92 64, 
fax 34/ 365 09 68 
i nfo@bm w. mazpol. pl

’05 BMW 320dT 
(2.0d —163 KM) 
czarny metalik,
6 x airbag,
klimatyzacja dwustrefowa, 
bi-ksenony,
automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, 
kierownica skórzana 
155.546 PLN**

’05 BMW X3 2.0d 
(2.0 d - 150 KM) 
czarny metalik,
6 x airbag, 
bi-ksenony, 
czujniki parkowania, 
xDrive -  napęd na 4 kota, 
kierownica skórzana, 
progi aluminiowe 
159.240 PLN**

’05 BMW 320dT 
(2.0d -163 KM) 
grafitowy metalik,
6 x airbag, 
bi-ksenony, 
czujniki parkowania, 
ogrzewane siedzenia, 
klimatyzacja dwustrefowa, 
kierownica i tapicerka skórzana 
159.935 PLN**
"cena brutto, rok produkcji 2005

w«vw.bmwMiiazpol.pl Radość z jazdy

Nagrody dla zasłużonych
W sobotę 

11. lutego, 
podczas wielkiej gali 

w Filharmonii 
Częstochowskiej 

Mieczysław 
Chudzik, starosta 

powiatu 
częstochowskiego 

wręczył statuetki 
„Za wybitne zasługi 

dla Powiatu 
Częstochowskiego”. 
Na zdjęciu starosta 

Chudzik i Dariusz 
Moczarski, 
zwycięzca 

w kategorii 
„Przedsiębiorczość“.
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Interwencja

Z wyciqgiem do autobusu
Na plus można zaliczyć rzetel
ność i stanowczość służb kon
trolujących wobec pasażerów 
jadących bez biletów, na minus 
ich nadgorliwość, graniczącą 
z bezdusznością i całkowitym 
brakiem wyrozumiałości

Od ponad roku jestem emerytką. Od 
dwóch miesięcy, choć jeżdżę 

rzadko, wykupuję ulgowy bilet mie
sięczny, zgodnie z przysługującą mi 
zniżką. Chciałam w ten sposób czuć się 
pewnie i bezpiecznie podczas jazdy. 
Nie martwić się o skasowanie biletu -  
żali się nam pani Irena z Częstochowy. 
Cóż więc spotkało naszą Czytelniczkę?
-  1. lutego ok. godz. 14.00 wracałam 
tramwajem ze szpitala. Podczas kontro
li biletów okazało się, że aktualny bilet 
miesięczny i legitymacja emeryta to za 
mało. Panowie zażądali ode mnie ostat
niego odcinka emerytury. Próbowałam 
wyjaśnić, że odcinka nie mam, bo ZUS 
pieniądze wpłaca mi na konto. Zażąda
li więc wyciągu bankowego. Moje tłu
maczenia oraz odcinki z lipca i 
sierpnia, które miałam przy sobie, nie 
poskutkowały. Zostałam wręcz „upro
wadzona”. Zmuszono mnie do pozosta
nia w pojeździe, choć powinnam 
wysiąść przed estakadą przy al. Pokoju, 
straszono policją, sądami, karami 300- 
złotowymi i Bóg wie czym jeszcze. A 
wszystko dlatego, że próbowałam uza
sadnić swoją rację -  opowiada. Pani 
Irena przeżyła wstrząs. Jest rozgory
czona i zbulwersowana. -  Czułam się 
poniżona, bo potraktowano mnie jak 
przestępcę, choć miałam bilet i legity
mację -  komentuje.

Niestety, irracjonalne, co by nie 
rzec, przepisy zadecydowały, że w Czę
stochowie legitymacja rencisty czy 
emeryta nie jest dokumentem upraw
niającym do korzystania z ulgi przejaz
dowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Częstochowy (29. grudnia 2003 r.) 
emeryci i renciści mogą korzystać z 50- 
procentowej ulgi tylko za okazaniem 
ostatniego odcinka renty lub emerytury.
-  Uchwałę tę ponownie zatwierdzono

11. lipca 2004 roku i obowiązuje do 
dziś -  mówi prezes MPK Andrzej 
Głuch. Zatem legitymacje są zbędne, 
co na zdrowy rozum wydaje się dość 
dziwne, szczególnie w przypadku osób, 
które przechodzą na emeryturę w wie
ku ustawowym (kobiety -  60 lat, męż
czyźni -  65). Dlaczego legitymacje nie 
są honorowane? Przecież umieszczone 
są na nich: numer świadczenia, rok uro
dzenia, a w przypadku rencisty czas 
przyznawania renty - to powinno wy
starczyć. MPK ma jednak swoje racje. 
-  Zdarza się, że emeryci zawieszają 
emerytury, bo podejmują intratną pra
cę, wówczas nie mogą korzystać z ulgi. 
Nierzadko, chwilowo „zawieszeni” 
emeryci nadal korzystają z ulgowych 
przejazdów. Renciści z kolei często ma
ją orzeczenia na czas określony. Skąd 
kontrolujący ma wiedzieć, czy spraw
dzana osoba jest aktualnie na rencie, 
czy nie -  mówi prezes Głuch.

Cztery tygodnie temu Rada Miasta 
ponownie zatwierdziła dotychczas obo
wiązującą uchwałę o konieczności wy
kazywania się aktualnym odcinkiem 
renty lub emerytury przy korzystaniu z 
50-procentowej zniżki. -  Uchwała for
malnie potwierdziła to, co funkcjonuje 
już od lat. Została jedynie rozszerzona 
o obowiązek przedstawiania wyciągu z 
konta bankowego w przypadku, gdy 
ZUS przelewa pieniądze bezpośrednio 
do banku -  informuje Jarosław Kapsa, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Czę
stochowy.

Jednak sprawa jest dyskusyjna. Na 
odcinakach i wyciągach bankowych są 
informacje o stanie konta czy wysoko
ści kwot przykazywanych przez ZUS. 
Zmuszanie do ich ujawniania jest już 
naruszaniem ustawy o ochronie danych 
osobowych. -  To oczywiste, dlatego 
Rada uchwaliła, że poza nazwiskiem, 
datą urodzenia i datą ostatniego przeka
zu z ZUS-u wszelkie dane mogą być 
zacienione -  mówi J. Kapsa. Mimo to 
rozszerzona uchwała RM niesie kolejne 
dylematy. -  Nie mam osobistego konta, 
tylko wspólne z mężem, jestem dwojga 
nazwisk więc i tak wyciąg nie jest od
powiednim dokumentem. Jak to będzie 
rozstrzygane? -  pyta emerytka. Ponad
to słusznie zauważa, że nie wszyscy

starsi ludzie znają przepisy. -  Odpo
wiednie instytucje powinny powiado
mić o zmianach, zadbać o wydanie 
stosownych zaświadczeń -  stwierdza.

Jak to w życiu bywa, podobne sytu
acje będą się powtarzały. Nie zabraknie 
kolejnych pasażerów, oburzonych bez
ceremonialnym i niesprawiedliwym 
traktowaniem. Najwyższy czas, by ra
cjonalnie przeanalizować problem. Zda
niem prezesa Głucha dobrym 
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
jednolitego biletu dla wszystkich, a nad
wyżki przekazywać na rzecz instytucji 
potrzebujących. Cóż, może lepszym 
okazałoby się wyciągnięcie ręki do 
klienta i na przykład wydawanie przez 
MPK specjalnych kart uprawniających 
do korzystania z ulg, które byłyby przez 
kontrolerów bezdyskusyjnie uwzględ
niane, tym bardziej, że mechanizmy 
kontroli stowane w Częstochowie są 
ewenemetem w skali kraju. W innych 
miastach w Polsce zaświadzenia ZUS
owskie są honorowane przez przewoźni
ków i pasażerowie nie są narażeni na 
nieprzyjemności oraz dodatkowe koszty 
z powodu braku odcinka renty czy wy
ciągu bankowego.

URSZULA GIŻYŃSKA

Nasza Czytelniczka nie przyjęła mandatu. 
Co jej grozi, sąd, komornik, grzywna? 
Prezes Andrzej Głuch: Osoba ma prawo 
nie przyjąć mandatu, co nie znaczy, że nie 
został on wypisany. Ma również prawo 
zgłosić się w ciągu siedmiu dni do przed
siębiorstwa i wyjaśnić sprawę. Wówczas 
zamiast 100 zł zapłaci 10 zł opłaty mani
pulacyjnej, zgodnie z cennikiem ustalonym 
przez Radę Miasta.
To, że pasażerka musiała pojechać kilka 
przystanków dalej wynikło z konieczności. 
Kontroler, zgodnie z obowiązującym we
wnętrznym rozporządzeniem, może doko
nywać swoich obowiązków tylko w 
pojeździe, gdzie są  świadkowie. Zostało ono 
wprowadzone, ponieważ zdarzały się oskar
żenia kontrolerów o przyjmowanie łapówek. 
Poza tym kontroler ma prawo wezwać poli
cję, gdy pasażer nadmiernie dyskutuje, a to 
łączy się z kolejnymi kosztami.

C M Y K
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■ Od początku lutego szefem 
częstochowskiej policji jest 
młodszy inspektor Antoni Smo
larek, jego zastępcą do spraw 
kryminalnych został młodszy 
inspektor Marek Noga.
■ Wicewojewoda śląski Artur 
Warzocha 10. stycznia odwie
dził Hutę Stali Częstochowa. 
Spotkał się z prezesem Związ
ku Przemysłowego Donbasu 
na Polskę Konstantym Litwi
nowem, prezesem często
chowskiej huty Anatolijem 
Fiediajewem i jego zastępcą 
Andrzejem Stokłosą. Wojewo
da zapoznał się ze zmianami w 
strukturze zakładu i z planami 
na przyszłość.
■ Od soboty 11. lutego czę
stochowskie MPK testuje no

wy autobus -  mercedes citaro.
Przewoźnik przymierza się do kupna ko
lejnych autobusów, tym razem kosztem 
zakupu tramwaju, na którym firmie zale
żało. Na transakcję jest 7 milionów zło
tych -  za tę kwotę można nabyć nawet 10 
autobusów. MPK zrezygnowało z tram
waju, ponieważ jego wyprodukowanie 
trwa 20 miesięcy, a to dla firmy zbyt dłu
go. Na niczym spełzły również negocjacje 
z władzami Krakowa, od których MPK 
chciało odkupić tramwaj, który krakowia
nie wcześniej zamówili.
■ Remont III Alei opóźnia się. W ostat
nich dniach Miejski Zarząd Dróg unie
ważnił przetarg na przebudowę. W obu 
ofertach, częstochowskiego Drogbudu i 
Rogbudu z Dąbrowy Górniczej, były błę
dy. Zdaniem dyrektora MZD Kazimierza 
Augustyna, były to drobne nieścisłości, 
np. zamiast 253 m kw. napisano 252 mkw. 
lub podano złe wymiary kostki brukowej 
-  zamiast 9x10x11 cm 10x10x10 cm.
■ Częstochowska Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy podliczyła zebrane 
pieniądze. Łącznie pozyskano kwotę 93 
tys. 798 zł i 14 gr., czyli prawie tyle sa
mo, co w roku ubiegłym. W Myszkowie 
zebrano ok. 30 tys. zł, w Kamienicy Pol
skiej 28 tys. zł, co jak na gminę liczącą 
5,5 tys. mieszkańców, jest sporym wy
czynem. W Olsztynie ok.10 tys. zł.
■ Nowym komisarzem wyborczym w
Częstochowie został Edward Zygmunt 
Przesłański, częstochowianin, emeryto
wany sędzia Sądu Apelacyjnego w Kato
wicach i długoletni pracownik komisji 
wyborczych. Poprzedni komisarz, sędzia 
Maciej Pacuda, zrezygnował z funkcji, 
ponieważ Państwowa Komisja Wybor
cza uznała, że okręgowa komisja popeł
niła błąd -  obok nazwisk kandydatów na 
senatorów zabrakło nazw popierających 
ich ugrupowań. W efekcie trzeba było 
powtórzyć wybory do Senatu. Nowy ko
misarz przez ponad 30 lat był sędzią, naj
pierw w sądzie powiatowym w Lublińcu, 
potem w rejonowym w Częstochowie. W 
1977 roku jako jeden z dwóch najmłod
szych sędziów w Polsce (obok sędzi Ma
rii Ropelskej - też z Częstochowy) 
otrzymał nominację do częstochowskie
go Sądu Wojewódzkiego. Miał wtedy 33 
lata. Na początku lat 90. awansował do 
nowoutworzonego Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach. Na emeryturę przeszedł w 
2004 r. Interesuje się wędkarstwem i nu
mizmatyką, kolekcjonuje przedmioty 
związane z piwem, w swoich zbiorach 
ma np. 200 kufli i 800 etykiet z butelek 
po piwie. Maluje portrety i pejzaże. 
Okres od wiosny do późnej jesieni spę
dza na działce nad Wartą w gminie Kru
szyna. Jego syn Tomasz jest sędzią i 
przewodniczącym wydziału grodzkiego 
w częstochowskim Sądzie Rejonowym, 
drugi, Mateusz, pracuje jako asesor w 
tym samym sądzie. Żona Alicja była na
uczycielką i wicedyrektorką IV LO w 
Częstochowie. Obecnie jest już na eme
ryturze. R
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Odnowiony i nowoczesny
P ie rw s z y c h  p a c je n tó w  
n a  z m o d e rn iz o w a n y  O d d z ia ł 
A n e s te z jo lo g ii i  In te n s y w n e j T e ra p i i 
w  s z p ita lu  w  B la c h o w n i p rz y ję to  
6. lu te g o

Oddział unowocześniono w dużej mierze 
dzięki funduszom unijnym. Placówka 

otrzymała 1 mln 32 tys. złotych dofinanso
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Obligatoryjne środki własne 
-  514.556 zł -  zapewniło Starostwo Powia
towe w Częstochowie. -  Projekt moderniza
cji szpitala powstał w połowie roku 2004, 
akceptacja była już w grudniu tegoż roku. 
Rok 2005 to załatwienie wszelkich formal
ności. Udało się nam uzyskać prefinansowa- 
nie zadania. Pomógł Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który udzielił kredytu na do
godnych warunkach -  mówi zastępca dyrek
tora Stanisław Sowier. Samą inwestycję 
przeprowadzono w rekordowym tempie. 
Prace rozpoczęto 17. października 2005 r., 
zakończono 14. stycznia br.

Po modernizacji oddział prezentuje 
się na wskroś nowocześnie. -  Wyposa
żony jest w wysokospecjalistyczną 
aparaturę monitorującą i diagnostycz-

W jubileuszow ej 
atm osferze

Na w ieczory z poezją oraz śpiewaniem 
ocalonych od zapomnienia i ukrytych pod 
sercem piosenek ich pomysłodawca i or
ganizator, znany częstochowski artysta 
plastyk i pedagog Aleksander Markowski 
zaprasza częstochowian już od 10 lat. 19. 
lutego o godz. 17.00 w  sali widowiskowej 
LO im. J. Słowackiego w  Częstochowie 
przy al. Kościuszki 8 odbędzie się jubile
uszowe, 75. wspólne śpiewanie. Prze
wodnim mottem wieczoru będzie myśl: 
„Upływa szybko życie, jak potok płynie 
czas”. Gospodarz, Aleksander Markowski, 
spotkanie dedykuje swoim śp. Rodzicom 
A lfredz ie  i Kazim ierzowi Markowskim. 
Wstęp jest wolny. Śpiewnik -  5 zł. R

Oddziałem kieruje ordynator Joanna Zybura

no-leczniczą. Spełnia wszystkie normy 
unijne -  mówi ordynator dr Jolanta Zy
bura. Oddział jest czterołóżkowy, pra
cuje na nim 10 pielęgniarek i 7 lekarzy.
-  Przyjmujemy wszystkich pacjentów, 
którzy wymagają specjalistycznej opie
ki, z całego powiatu częstochowskiego
-  mówi dr J. Zybura.

11. lutego szpital odwiedziła dele
gacja samorządowców z zaprzyjaź
nionego ze starostwem powiatu 
bodeńskiego z Niemiec. Na ręce dy
rektora szpitala Zbigniewa Jabłonki 
mer powiatu bodeńskiego, Siegfierd 
Tann, przekazał pieniądze na potrzeby
placówki. U G

Rozwiązanie konkursu

Walentynki
W  konkursie walentynkowym słodycze od 
firmy POLBISCO otrzymują: Monika Ło- 
dzińska, Jan Ciuraszkiewicz i Beata Ku- 
rzelowska, wszyscy z Częstochowy. Po 
nagrody prosimy zgłaszać się do redakcji 
„Gazety Częstochowskiej” od czwartek 
lub w  piątek w  godzinach od 10- 14. R

Dwa razy po 1000 złotych
Od 30. stycznia br. do częstochowskiego MOPS-u wpłynęło 
ponad 300 wniosków o wypłatę „becikowego”

Od dw óch tygodni zam iast Radia FON 
nadaje RMF M AXXX

Przyszło nowe
U stawa, według której na każde urodzone 

dziecko, niezależnie od dochodów rodziców, 
przysługuje jednorazowy zasiłek w kwocie 1 tys. 
zł, weszła w życie 9. lutego. Jak się szacuje, w ro
ku 2006 z „becikowego” skorzysta około 2 tys. ro
dzin, w Częstochowie bowiem rocznie rodzi się 
około 1835 dzieci (średnia z ostatnich 3 lat, dane z 
USC). -  Decyzje wydawane będą w ciągu ustawo
wego terminu 30 dni -  zapewnia zastępca kierow
nika sekcji ds. świadczeń rodzinnych MOPS 
Arkadiusz Solak. Świadczenie można otrzymać na 
wszystkie dzieci urodzone po 9. listopada 2005 r., 
przysługuje ono ojcu, matce lub prawnemu opieku
nowi.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy zło
żyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. Niezależnie od „becikowego” moż
na ubiegać się o dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka, uzależniony od dochodów. Otrzymu-

ją  go osoby pobierające zasiłek rodzinny i 
których wysokość dochodów nie przekracza 
504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy 
jedno z dzieci jest niepełnosprawne. Wyso
kość tego zasiłku wzrosła z 500 zł na 1000 zł.

By otrzymać „becikowego”, należy do 
wniosku dołączyć kserokopię dowodu osobi
stego wnioskodawcy (oryginał do wglądu) i akt 
urodzenia dziecka (kopia -  oryginał do wglą
du). Wnioski składa się w Sekcji ds. Świadczeń 
Rodzinnych, mieszczącej się przy ulicy Nowo
wiejskiego 15, w poniedziałek, środę i czwar
tek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 
7.30-16.00, piątek w godz. 7.30-15.00.

Szczegółowe informacje na temat niezbęd
nych formalności można uzyskać w każdym 
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej i bu
dynkach MOPS-u oraz pod numerami telefo
nów: (034) 368 32 12, 321 40 85. U G

RMF MAXXX to radio, któ
re szokuje, zaskakuje i wy

wołuje śmiech -  charakteryzuje 
następcę Radia FON jego prezes 
Mariusz Knysak. A szokować 
ma np.: lista Hop-Bęc czy Ostry 
Wkręt (audycja, w której słucha
cze robią sobie nawzajem żarty 
bez udziału prowadzącego). No
wa stacja kieruje swą ofertę do 
młodych mieszkańców dużych 
miast, otwartych na nowości w 
modzie i muzyce. Sieć RFM 
MAXX istnieje od 2004 roku. 
Należy już do niej pięć rozgłośni, 
Częstochowska jest szóstą z ko
lei. -  MAXXX to inna sfera arty
styczna od tej, którą prezento
wało Radio FON. Zadaniem ra
dia jest dawanie słuchaczom roz-

rywki, oddechu od szarej co
dzienności. Polityki będzie mało 
-  zapowiada Knysak.

Częstochowscy kibice nie 
usłyszą już na antenie relacji z 
wydarzeń sportowych, ponie
waż w RMF MAXXX domi
nują krótkie formy. Będzie za 
to więcej serwisów sporto
wych, a w sezonie wiosennym 
dużo o sportach ekstremalnych. 
Zdaniem Knysaka, stacja nie 
straci swego lokalnego charak
teru, choć na antenie pojawia 
się sporo głosów z innych czę
ści kraju - redakcje MAXXX 
ściśle ze sobą współpracują. 
Częstochowski MAXXX nada
je na 102,6 FM.

K IN G

VII niedziela zwykła

P e ł n e  u z d r o w i e n i e
'M^ażdy z nas zna na pewno ciężar 

J \ .  choroby. Jeśli sami jej nie do
świadczyliśmy, to na pewno ktoś z 
naszego najbliższego otoczenia. 
Cierpienie, smutek, przygnębienie. 
Taki stan sprzyja także pewnym wy
rzutom, włącznie z żalem do Pana 
Boga. Bo dlaczego akurat ja? Dla
czego ktoś, kogo kocham? Od razu 
trzeba powiedzieć, że na te pytania 
Kościół nie jest obojętny. Choć może 
milczenie w takiej sytuacji jest lep
sze niż potok słów. Prawda o cier
pieniu Chrystusa, o Jego męce jest 
tym szczególnym znakiem ze strony 
Kościoła dla każdego człowieka 
wierzącego, aby ulżyć mu w stanie 
choroby.

Niedzielna ewangelia opowia
da, jak ludzie garnęli się do Jezusa. 
Najpierw przychodzili do Niego ja 
ko Nauczyciela, który głosił im po
uczenia moralne. Ale znając już Go 
jako Uzdrowiciela przynosili do 
Niego chorych i cierpiących. Przy
kład paralityka z perykopy ewan- 
ge licznej, jego choroba jest 
świadectwem, że uzdrowienie przez 
Pana Jezusa ma podwójny wy-

Z raportówki policjanta 
-  mówi nadkom. Joanna Lazar

miar: jest uzdro
wieniem ducho
wym i cielesnym. Zaskakujące jest 
sformułowanie Zbawiciela: ,,Od
puszczają ci się twoje grzechy ”. To 
właśnie stwierdzenie wywołało 
wielkie zdziwienie, a nawet obu
rzenie niektórych spośród słucha
jących. Jakie grzechy? Przecież 
przynieśli go na noszach, jest cho
ry, wszyscy czekają na cud, prze
cież tu nie chodzi o odpuszczenie 
grzechów.

Również i dzisiaj, 2000 lat po 
tamtym wydarzeniu, potrzebujemy 
uzdrowienia ze strony Pana Boga. 
I  podobnie jak w przedstawionej 
ewangelii konieczne jest dla nas 
uzdrowienie najpierw duchowe, a 
dopiero później fizyczne. Zdrowie 
fizyczne, uzdrowienie z choroby 
może być dla nas darem, jeśli słu
ży wzrostowi duchowemu i pomno
żeniu wiary. Bo przecież tylko Pan 
Bóg wie, czego nam potrzeba i co 
jest dla nas konieczne. On jest Pa
nem życia. Zaufaj Mu, bo uzdro
wienie ducha a nie ciała jest 
warunkiem szczęścia wiecznego. 

ks. MICHAŁ WIECZOREK

7. lutego
•  NOŻEM W BRZUCH. W godzinach wieczornych do I 
Komisariatu Policji w Częstochowie zgłosiła się kobieta 
z raną brzucha. O napaść oskarżyła swojego 40-letnie- 
go konkubenta. Podejrzanego policja zatrzymała w 
mieszkaniu przy Rynku Wieluńskim w Częstochowie, 
gdzie miała miejsce napaść. Był pijany, miał około 3 
promile alkoholu we krwi. Postawiono mu zarzut usiło
wania zabójstwa i aresztowano. Ranna kobieta z obra
żeniami wątroby przebywa w częstochowskim szpitalu. 
Obecnie jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

8. lutego
•  MOŻE NIE LUBIŁ LISTONOSZA. W Kłobucku pięciolet
ni pies bokser zaatakował swoją właścicielkę Halinę B, któ
ra wychowywała go od szczeniaka. Napadł znienacka na 
podwórku, gdy kobieta wyciągała listy ze skrzynki. Pies za
czął gryźć swoją panią po nogach, a ta powoli traciła siły, po
nieważ znikąd nie uzyskała pomocy. Brama ogrodzenia 
była zamknięta, a pies jak szalony ciągle atakował właści
cielkę. W sukurs przyszedł sierżant sztabowy z wydziału ru
chu drogowego Komendy Powiatowej w Kłobucku Bogdan 
Bęben, który jechał do starostwa. Przeskoczył przez płot i 
odgonił psa. Sierżant wezwał radiowóz i karetkę. Kobietą 
zabrano do szpitala i założono opatrunek na łydce i udzie. 
Miała również obrażenia na szyi, wyrwany kolczyk z ucha. 
To nie był pierwszy atak boksera. Aktualnie pies jest na ob
serwacji, jak zapewnia jego właścicielka, zostanie uśpiony.

9. lutego
•  LECĄ SOPLE. Topniejący śnieg przynosi różne nie
spodzianki, niestety często tragiczne w skutkach. 9. lu-

tego z dachu przy ul. Waszyngto
na 35/37 na przechodzącą chod
nikiem matkę z dwójką dzieci 
(9-miesięczne i 6-letnie) spadł z 
15 metrów sopel lodu. Przerażona 
kobieta wezwała pogotowie. Sopel najdotkliwiej ude
rzył niemowlaka. Dziecko trafiło do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego na Parkitce na obserwację. 
Po wypadku blok, który jest własnością Zarządu Go
spodarki Mieszkaniowej, natychmiast ogrodzono. Za
częto porządkować dach i zrzucać sople. Jak się 
okazuje, mieszkańcy zgłaszali zagrożenie, ale dopiero 
nieszczęście przyspieszyło prace odśnieżające.

13. lutego
RANDKA W CIEMNO. Na wniosek policjantów z IV Ko
misariatu Policji w Częstochowie Sąd aresztował trzy 
osoby podejrzane o dokonanie rozboju na 38-letnim 
mężczyźnie z Poczesnej, który 10. lutego odwiedził 
Częstochowę. Wizyta nie okazała się za szczęśliwa. 
Koło dworca spotkał znajomą (31 lat) i zaproponował 
jej wspólne wypicie piwa. Za sugestią kobiety udał się z 
nią do mieszkania przy ul. Koziej w Częstochowie, 
gdzie miała go poznać ze swoją koleżanką. W lokalu 
koleżanka czekała, ale w asyście trzech macho. Przy
bysza pobito i okradziono -  stracił ponad 1 tys. zł. Już 
w sobotę ok. godz. 7.00 policja zatrzymała znajomą po
krzywdzonego oraz jednego z sprawców, 41-letniego 
mieszkańca powiatu częstochowskiego. Drugiego, 31- 
letniego, zatrzymano wieczorem po godzinie 19.00. 
Odzyskano połowę skradzionych pieniędzy. R
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Nowa Rada
Pogotowia
Ratunkowego
Z dniem 31. stycznia 2006 r., upłynęła 4-letnia kaden

cja Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego. 1. lu
tego prezydent Częstochowy wręczył nominacje nowym 
członkom RS PR, powołanym decyzją Rady Miasta z 23. 
stycznia.

Z uwagi na ponadlokalny zakres działania Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i udział w dotychczasowej 
Radzie Społecznej przedstawicieli gmin powiatu 
częstochowskiego, starosta częstochowski wytypo
wał dwóch przedstawicieli: Halinę Bieleninik -  spe
cjalistę ds. zdrowia w starostwie częstochowskim 
oraz Jerzego Palkę -  pracownika Domu Pomocy 
Społecznej w Lelowie. Pozostałych członków desy
gnowała Rada Miasta Częstochowy. Prezydent Czę
stochowy wyznaczył przewodniczącego rady.

Radę Społeczną Pogotowia Ratunkowego two
rzą: wytypowany przez prezydenta Czestochowy 
Zbigniew Baros (przewodniczący), przewodniczący 
Rady Dzielnicy Grabówka, Elżbieta Smędzik 
(przedstawiciel wojewody śląskiego), Halina Biele- 
ninik i Jerzy Palka (przedstawiciele starosty powia
tu częstochowskiego) oraz radni: Ryszard Szczuka, 
Zdzisław Wolski, Andrzej Kalasiński, Stefan Polis i 
Józef Błaszczeć. R

Dzieci czekają na pomoc 
Masz serce
— otwórz 
do niego drzwi
Od 14. lutego do 28. lutego trwa 

trzecia edycja akcji, mającej 
na celu przybliżenie idei rodziciel
stwa zastępczego. Wszyscy zainte
resowani adopcją, stworzeniem 
rodziny zastępczej czy rodzinnego 
domu dziecka mogą kontaktować 
się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej Dział Pomocy Dziecku, 
Rodzinie oraz Pomocy Instytucjo
nalnej (al. Niepodległości 20/22, 
tel. 034 363-18-19 w. 22, 034 371
02-82 w. 22, pon.-pt. godz. 7.30
15.00), Katolickim Ośrodkiem 
Adopcyjno-Opiekuńczym (ul. Jana 
Pawła II 82, tel. 034 366-49-91, 
pon.-pt. godz. 9.00-15.00, śr. godz. 
10.00-18.00); Miejskim Ośrod
kiem Adopcyj no- opiekuńczym 
(ul. Sobieskeigo 17b, tel. 034 361
49-11, 034 324-47-55, pon.-pt. 
godz. 7.30-15.00) i Ośrodkiem 
Adopcyjno-Opiekuńczym TPD (ul. 
Nowowiejskiego 3, tel. 034 368
03-39, pon.-czw. godz. 9.00
14.00). Pracownicy powyższych 
instytucji udzielą wszelkich wyj a-

100 dni rządu prem iera K azim ierza M arcinkiew icza w  ocenie posła Prawa i Spraw iedliw ości, 
Szym ona G iżyńskiego

Godnie i sprawnie
Jak, jednym  zdaniem, ocenia 
Pan pierwsze 100 dni rządu 
prem iera Marcinkiewicza?
-  Pani redaktor Małgorzata 

Goss artykuł temu właśnie poświę- 
eony opubliko
wany, 8 lutego w 
„Naszym Dzien
niku”, opatrzyła 
tytułem :„Dobry 
początek, naj
ważniejsze przed 
nami”. To trafny 
pogląd.

Dlaczego pierwsze trzy mie
siące rządu Kazimierza M ar
cinkiewicza były dobre?
-  Przesądziła o tym politycz

na siła prezesa Jarosława Kaczyń
skiego. W bardzo
skomplikowanej konfiguracji par

lamentarnej lider Prawa i Spra
wiedliwości zapewnił rządowi 
funkcjonalną większość w Sej
mie. Premier nie marnował czasu; 
w opinii publicznej utrwalił swój 
wizerunek jako sprawnego szefa 
skutecznego rządu.

Co do tej pory okazało się 
największym sukcesem tego 
rządu?
-  W polityce zagranicznej uzy

skanie w trudnych negocjacjach do
datkowych funduszy z budżetu Unii 
Europejskiej; zaaranżowanie na fo
rum UE, po rosyjskim szantażu ga
zowym, dyskusji nad wspólną 
strategią energetyczną; powrót do 
rozmów w Grupie Wyszehradzkiej, 
co uwydatnia rolę Polski w Europie 
Środkowowschodniej; wzmocnienie 
naszych pozycji w relacjach z Fran

cją, Niemcami, USA, co natychmiast 
zostało odnotowane w Rosji, choćby 
przez zapewnienie prezydenta Putina
o jego szacunku dla Polski. W poli
tyce wewnętrznej natomiast rząd 
szybko podejmuje i sprawnie wy
konuje ważne decyzje; na przykład 
uporanie się ze wzrostem cen paliw
-  w konsekwencji benzyna tańsza o 
kilkadziesiąt groszy na litrze; ogło
szenie Polski obszarem wolnym od 
żywności modyfikowanej gene
tycznie; dostosowywanie polityki 
karnej do pojawiających się zagro
żeń; znalezienie w budżecie środ
ków na rewaloryzację rent i 
emerytur, przedłużenie urlopów 
macierzyńskich, dożywianie dzieci, 
becikowe czy, w innej dziedzinie, 
środki na dopłaty do paliwa rolni
czego.

Proszę, oprócz podanej tu 
oceny pierwszych stu dni 
urzędowania, podjąć próbę 
scharakteryzow ania misji i 
działań rządu Kazim ierza 
Marcinkiewicza?
-  Jest to pierwszy rząd po 1989 

roku, który działa w imię interesu 
narodowego i robi to, co zapowia
dał. Rząd, którego motywacją jest 
narodowa duma; programem -  Pol
ska solidarna, a sposobem postępo
wania -  konsekwencja, spokój i 
pragmatyzm. Słowem: rząd, który 
rządzi godnie i sprawnie.

Dziękuję za rozmowę 
Z posłem Szymonem Giżyńskim 

rozmawiała 
HALINA PIWOWARSKA

Ciąg dalszy ze strony 1

Chętnych do odwiedzenia tradycyjnej już giełdy biżuterii, wyrobów jubilerskich oraz minerałów i 
skamieniałości, która odbywa się cyklicznie w  Liceum Plastycznym przy ul. Pułaskiego 15 w 
Częstochowie, nie brakuje. Sympatyków tego przedsięwzięcia przyciąga różnorodność propo
zycji. Na wystawie za niewysokie ceny można zakupić nietuzinkowe okazy wyrobów jubiler
skich, galanterię z różnych typów skał i minerałów, skamieniałości z odległych krajów czy 
spreparowane tropikalne owady. Giełda odbyła się 4. i 5. lutego. Z pewnością warto będzie od
wiedzić kolejną, która, jak zapowiadają organizatorzy, odbędzie się we wrześniu. R

Pobór aż do wiosny
Przed tegoroczną komisją poborową stanie ponad tysiąc młodych 
ludzi (rocznik 1987) z powiatu częstochowskiego. Powiatowa Ko
misja Lekarska, mająca siedzibę w  Starostwie Powiatowym, roz
poczęła działalność 8. lutego, a zakończy 21. marca. Komisji 
przewodniczy dr Aleksandra Plewniak, a z ramienia Wojskowej Ko
mendy Uzupełnień w  jej pracy uczestniczy st. chorąży Zbigniew Ci
szewski. Na pierwszy ogień poszli poborowi z gminy Dąbrowa 
Zielona, kolejno stawili się młodzi ludzie z Janowa i Kamienicy Pol
skiej. Do pierwszego dnia wiosny badaniom przeprowadzanym 
przez lekarzy internistów i chirurga ortopedę poddani zostaną po
borowi z wszystkich 16 gmin naszego powiatu. Ci, którzy wymagać 
będą dokładniejszych badań specjalistycznych, kierowani będą do 
„Naszej Przychodni” przy ul. Wolności. R

Zimowe 
remonty dróg

Poborowy Grzegorz Łęgowik z Dąbrowy Zielonej rozmawia 
z komisją lekarską

Pomimo mrozów trzy 
ekipy pracowników łatają 
częstochowskie ulice. 
Dodatkowo jedna z ekip 
dyżuruje w nocy, czekając 
na zlecenia Policji, Straży 
Miejskiej bądź też 
Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego

Od początku 2006 roku Miej
ski Zarząd Dróg wykonuje 

naprawy dróg. Łatane są dziury i 
ubytki w nawierzchniach dróg na 
terenie całego miasta. W pierw
szej kolejności remont objął za
sięgiem miejsca szczególnie 
zagrażające bezpieczeństwu ru
chu, a więc np. trasy przelotowe. 
Dotychczas wykonano naprawy 
na ulicach: Warszawskiej, Bata
lionów Chłopskich, Rędzińskiej, 
Ludowej, Sejmowej, Mirow
skiej , Olsztyńskiej, Żużlowej, 
Bugajskiej, Wyzwolenia, Monte 
Cassino, Jagiellońskiej, Słowac
kiego, Dźbowskiej, Powstańców

Warszawy, Gościnnej, Leśnej, 
Pułaskiego, 1-go Maja, Pia
stowskiej, Krakowskiej, Piłsud
skiego, Rocha, Jana Pawła II, 
Al. NMP, Armii Krajowej, Dą
browskiego, Kilińskiego oraz 
Śląskiej. Równocześnie Miejski 
Zarząd Dróg zapowiada i przy
gotowuje się już do „kampanii 
wiosennej”. -  Szerszy zakres 
prac przewidujemy na wiosnę. 
Jak tylko trochę się ociepli, bę
dziemy realizować dalsze. Z 
chwilą rozpoczęcia produkcji 
asfaltobetonu w otaczarniach 
planujemy przystąpić do napra
wy dróg w trzech rejonach 
utrzymania miasta. W każdym 
rejonie będzie pracować po kil
ka brygad remontowych -  mówi 
Kazimierz Augustyn, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg.

Zimowe warunki nie 
sprzyjają wprawdzie pracom, 
ale drogi w naszym mieście 
wymagają stałej opieki. 
Niektóre z nich są w opłaka
nym stanie. AW

N a g r o d y  d l a  z a s ł u ż o n y c h

Statuetki wręczono w siedmiu katego
riach. Tę formułę wprowadził starosta 

M. Chudzik, wcześniej przyznawano jedną 
nagrodę ogólną. Laureatami za rok 2005 
zostali: w kategorii kultury -  Śpiewaczy 
Zespół Folklorystyczny „Klepisko” z 
Kłomnic; w kategorii oświata -Elżbieta 
Piątkiewicz, nauczycielka ZS im. płk. Zyg
munta Chmieleńskiego w Koniecpolu; w 
kategorii przedsiębiorczość -  Dariusz Mo- 
czarski, właściciel Zakładów Mięsnych 
„Aleksandria w Aleksandrii, gm. Konopi
ska; w kategorii samorządność -  Jerzy So
cha, wójt gminy Konopiska; w kategorii 
sport i turystyka -  Arkadiusz Muś, prezes 
firmy „Press-Glas” w Nowej Wsi, gm. Po
czesna, w kategorii zdrowie -  Zbigniew Ja
błonka, dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Blachowni i w kategorii in
ne osiągnięcia -  Jan Kurp, prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny Południowego Kon
cernu Energetycznego S.A. w Katowicach.

Do każdej kategorii nominowa
nych było pięć kandydatur (w poprzed
nim numerze prezentowaliśmy 
sylwetki nominowanych). -  Wszyscy 
rekomendowani wyróżniają się posta
wami prospołecznymi oraz działalno
ścią, która wykracza poza ogólnie 
przyjęte normy. Wszyscy są godnym 
wzorem do naśladowania -  podkreśla

starosta Chudzik. Uroczystości towa
rzyszyła atmosfera, jaka panuje pod
czas rozdawania Oskarów -  każdy z 
nagrodzonych miał swoje pięć minut. 
Nie zabrakło również występów arty
stycznych. Statuetki wręczali starosta 
Mieczysław Chudzik, wicestarosta 
Krzysztof Kubat i przewodniczący Ra
dy Powiatu Ryszard Rosiński. W uro
czystości wzięli udział samorządowcy 
z powiatu bodeńskiego z Niemiec, z 
merem Siegfriedem Tannem na czele, 
a także posłowie RP -  Halina Rozpon
dek z PO i Szymon Giżyński z PiS-u 
oraz wicewojewoda śląski Artur Wa- 
rzocha.

Podczas uroczystości redaktor na
czelna „Gazety Częstochowskiej’ 
ogłosiła, kto został Mistrzem Mowy 
Polskiej 2005 w organizowanym przez 
nasz tygodnik konkursie, nad którym 
tradycyjnie patronat obejmuje starosta 
powiatu częstochowskiego. Głosami 
Czytelników „GCz” ten zaszczytny ty
tuł przypadł Aleksandrze Polanow- 
skiej-Libner, nauczycielce, dyrektorce 
i pisarce z Rędzin i Małgorzacie Gryl, 
szefowej Biura Zarządu Huty Stali 
Częstochowa. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal
szych sukcesów. AS

Uchwały sobie, życie sobie
W związku z uchwałą Rady Miasta i 

rozporządzeniem ministra infra
struktury od 3. stycznia br. ul. św. Rocha 
przestała być drogą krajową. Drogowcy 
postanowili, że na ul. św. Rocha ustawio
ne zostaną znaki zakazujące wjazdu po
jazdów 12-metrowych i dłuższych, a tym 
samym droga zyska miano powiatowej. 
Nie zdecydowano się jednak na całkowi
ty zakaz wjazdu samochodów ciężaro
wych, ponieważ przy ulicy działa wiele 
firm. Ciężarówki mogą jeździć przez Par- 
kitkę, bo tędy teraz wiedzie droga krajo
wa nr 46. Kierowcy tirów mają natomiast 
bezwzględny zakaz wjazdu w wąski od
cinek Rocha między Rynkiem Wieluń
skim a ulicą św. Krzysztofa. Mieszkańcy 
chwalą ten pomysł, jednak wciąż narze
kają, że kierowcy nie stosują się do zna
ków. -  Liczyliśmy się z tym, że zakaz nie

będzie od razu ściśle przestrzegany -  mó
wi Marek Lewandowski, kierownik wy
działu inżynierii ruchu. Mamy jednak 
nadzieję, iż z upływem czasu nastąpi cał
kowite przeniesienie ruchu samochodów 
ciężarowych.

Wszystkie tiry, jadące od trasy 
DK-1 w kierunku Wielunia czy Opola, 
muszą skręcić koło komendy policji w 
prawo, w Szajnowicza-Iwanowa, a na
stępnie w Okulickiego. Ruch w prze
ciwnym kierunku będzie się odbywał 
tą  samą trasą. Czy pozostaje nam za
tem tylko czekać, aż kierowcy nauczą 
się dostrzegać zmiany w przepisach ru
chu drogowego i przestaną jeździć „na 
pamięć”, czy może oprócz czekania, 
po miesiącu funkcjonowania nowego 
przepisu, sprawą powinna się zająć po
licja? ANETA GAUDYN

Plan dla Częstochowy
lutego o godzinie 11:00 w Sali Ra
dy Wydziału Politechniki Często

chowskiej Studenckie Forum BCC 
zainauguruje IV edycję konkursu „Twoja 
Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości”, tym 
razem hasłem przewodnim będzie: Biznes 
Plan dla Częstochowy. Budowa planu roz
pocznie się już podczas konferencji, efekt

zostanie przekazany prezydentowi Czę
stochowy Tadeuszowi Wronie.

Termin nadsyłania prac 2. - 15. 
kwietnia 2006 r., ocena prac przez ka
pitułę nastąpi w okresie od 19. kwiet
nia do 4 maja 2006r. 25. maja 
odbędzie się uroczyste zakończenie 
konkursu. R
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Uratowana leśna 
mogiła Cyganów

J esienią 2005 r. Urząd Gminy w Jano
wie uratował w ostatniej chwili od zu

pełnego zniknięcia leśną mogiłę rodziny 
Cyganów. Solidny krzyż i płotek osłania 
teraz zarośnięty leśnym poszyciem grób, 
w którym spoczywają ofiary niemieckie
go bestialstwa. Wcześniej na trzech ma
pach turystycznych wydanych na 
przełomie XX i XXI w. przez gminę Ja
nów (kolejno w powiązaniu z gminami: 
Przyrów, Olsztyn i Niegowa) zaznaczano 
na wschodnim skraju Lasów Janowskich 
wojenną mogiłę jako „grób rodziny cy
gańskiej”. Niestety, w każdym przypadku 
była niewłaściwie zlokalizowana i przez 
to praktycznie nie do odszukania przez 
ew. użytkowników map. Sytuację pogar
szał fakt, że istniejący na mogile jeszcze 
w 90. latach malutki krzyż drewniany (na 
zdjęciu) zupełnie się rozleciał. Po raz 
pierwszy znalazłem się przy tym grobie 
latem 1998 r., a w listopadzie 1999 r. 
wspomniałem o nim w „Gazecie Często
chowskiej” (nr. 44/427) przewidując, że: ” 
...dopóki trzyma się na niej mały krzyż z 
dwóch gałęzi, będzie jeszcze zauważal
na...”. Ponieważ wyryłem w korze stoją
cej obok sosny mały krzyżyk, swobodnie 
znajdowałem miejsce, gdzie spoczywają 
szczątki cygańskiej rodziny, koczującej 
niegdyś na skraju nieistniejącej już osady 
Wygwizdów. Jestem bardzo wyczulony 
na leśne mogiły z czasów II. w. św., jako 
że podobnie poniewierają się kości moje
go ojca, zamordowanego gdzieś w lasach 
modlińskich we wrześniu 1944 r. By spró
bować odszukać miejsce tej mogiły nale
ży zacząć leśną wędrówkę od dawnej 
gajówki „Ostrów”. Następnie duktem, od
biegającym na północny wschód od zabu
dowań gajówki, wydostać się na 
poprzeczną, szeroką drogę leśną, łączącą 
Bystrzanowice z Sierakowem. Tutaj skręt 
w lewo i po minięciu bardzo starego, 
drewnianego krzyża (na prawym pobo
czu) dojść trzeba do skrzyżowania duk
tów. Teraz w prawo i po minięciu 
podmokłego odcinka drogi (prawie wy
schnięte koryto leśnego potoku w zlewni 
rzeczki o nazwie Kozyrka -  prawy do
pływ Wiercicy) znajdujemy po chwili 
miejsce znajdowania się mogiły (na le
wym poboczu). Niedaleko od niej jest 
jeszcze jeden tragiczny ślad z czasów 
wojny. Znajduje się on już na zabudowa
nym obszarze miejscowości Bystrzanowi- 
ce, która zamyka od wschodu kompleks 
Lasów Janowskich. Tutaj, na północnym 
poboczu szosy kieleckiej (w pobliżu 
skrzyżowania) widoczny jest mały, ziem
ny wzgórek, a na nim niski krzyż żelazny. 
Otoczony płotkiem, osłania mogiłę, w 
której pochowano anonimowo matkę ze 
swoim dzieckiem. Oboje zginęli w pierw
szych dniach wojny, w czasie ostrzału 
przez niemieckiego lotnika cywilnej ko
lumny uciekinierów. Niestety, miejsce nie 
tylko, że nie jest należycie wyeksponowa
ne, to jeszcze zasłonięto je ostatnio drew
nianym płotem prywatnej posesji. Mimo, 
że administracyjnie Bystrzanowice należą 
do gminy Janów, to jednak leżą już na te
renie parafii w Staromieściu, a tym sa
mym na obszarze dekanatu lelowskiego i 
diecezji kieleckiej. Posiadają jednak od 
niedawna swój murowany kościółek fi
lialny (na zdjęciu), ulokowany u zbiegu 
trzech miejscowości: Sokole Pole, Lgo- 
czanka i właśnie Bystrzanowice. cdn.

Tekst i zdjęcia: A N D R Z E J SIW IŃ SK I

Na noworocznym posiedzeniu spo
tkali się członkowie Rady Dzielnicy 
Stare Miasto. Przewodnicząca RD 
Małgorzata Majer podsumowując 
ubiegły rok, najbardziej cieszyła się 
z remontów ulic i miejskiej ślizgaw
ki na Starym Rynku, którą „ufundo
w ał” prezydent Tadeusz Wrona. 
Smuci ją  zaś rosnące bezrobocie 
wśród mieszkańców dzie ln icy i 
w szechobecna bieda, która, jak 
m ówią tutejsi: „w każdym kącie 
piszczy” . Radny Czesław Janiszew
ski przybliżył zebranym program 
pracy Rady Miasta oraz zaplanowa
ne inwestycje w dzielnicy. R

liiilrinii i i i i i  krajoznawcze 
ziemi myszkowskiej

D o w ygra n ia  
-  d w u ty g o d n io w y  p ob yt  
i kurs ję zyk o w y  w  Irlandii!

Centrum Kultury ŁOWICKA oraz The Al
pha College of English w Dublinie organi
zują IV Ogólnopolski Konkurs Literacki na 
temat Irlandii, przeznaczony dla uczniów 
w wieku od 16-19 lat.
Prace -  10 stron maszynopisu w języku 
polskim i 2 strony streszczenia w języku 
angielskim -  oznaczone godłem, można 
nadsyłać do 10. marca 2006r. na adres: 
ISC s.c., ul. Obserwatorów 3, 02-714 
Warszawa. W pracy można odnieść się 
do kultury i historii Irlandii, także związ
ków Irlandii z Polską i odwrotnie.
Wyniki zostaną ogłoszone 25. marca 
2006 r. Finał, w którym autorzy 5 najlep
szych prac zmierzą się w publicznym 
konkursie z wiedzy o Irlandii odbędzie się 
8. kwietnia w Warszawie.
Szczegółowy regulamin oraz warunki konkur
su na stronie: Dodatkowych informacji udziela: 
Małgorzata Goraj-Bryll tel. 601366249 R

Wandalizm na cmentarzu 
w Krzepicach

Nieznani chuligani usiłowali 
skraść cennego orła z Pomnika 
Bohaterów Ziemi Krzepickiej

Do aktu zbezczeszczenia do
szło. 5 lutego, najprawdopodob
niej w nocy. Brak orła na 
piedestale zauważył przypadko
wy przechodzeń. Zawiadomił 
policję, a ta po śladach na śniegu 
znalazła cenny emblemat. -  Był 
zakopany w zaspie około 20 me
trów od pomnika -  mówi Kazi
mierz Zembala, prezes koła 
Stowarzyszenia Kombatantów 
Ziemi Krzepickiej. Pomnik po-

święcony żołnierzom walczą
cym o wolność ziemi krzepickiej 
postawili w 2000 roku miejscowi 
kombatanci. Orzeł, wykonany z 
brązu i ważący 150 kilogramów 
stanowił jego centralną część. -  
To pierwszy przypadek narusze
nia czci i pamięci naszych boha
terów. Czyn paskudny, 
wymagający absolutnego potę
pienia -  mówi K. Zembala.

Straty oceniane są na ponad 
2 tys. złote. -  Musimy orła pod
dać renowacji, ponieważ został 
mocno uszkodzony. Najprawdo
podobniej wypadł wandalom z 
rąk -  dodaje K. Zembala. U G

GMINA MYSZKÓW. Tworzy ją  miasto zajmujące ob
szar 73 km2, liczące w dniu 31. XII 2004 r. 33.187 
mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia -  467 
osób/km2. Większe dzielnice: Będusz, Ciszówka, Gru- 
chla, Helenówka, Mijaczów, Mrzygłód, Mrzygłódka, 
Nierada, Nowa Wieś, Osińska Góra, Papiernia, Pohu
lanka, Stary Myszków, Światowit. Liczba abonentów 
telefonii stacjonarnej -  7762. Miasto jest zgazyfikowa
ne, pokryte siecią wodociągową i w  znacznej mierze 
skanalizowane. Większe zakłady: fabryka naczyń 
emaliowanych, fabryka papieru, zrestrukturyzowane 
zakłady metalurgiczne, fabryki obuwia, zakłady małej 
poligrafii, wytwórnia napojów Sokpol, zakłady mięsne 
Jandar; w mieście jest około 2500 zakładów produk
cyjnych różnych profesji, dominują zakłady szewskie. 
GMINA NIEGOWA obejmuje sołectwa: Antolka, Bli- 
życe, Bobolice, Brzeziny, Dąbrowno, Gorzków Nowy, 
Gorzków Stary, Ludwinów, Łutowiec, Mirów, Moczy
dło, Mzurów, Niegowa, Niegówka, Ogorzelnik, Po- 
staszowice, Sokolniki, Tomiszowice, Trzebniów z 
przysiółkiem Ostrężnik, Zagórze. Powierzchnia gmi
ny to 88 km2, liczba ludności w  dniu 31. XII 2004 r. -  
5983 mieszkańców; średnia gęstość zaludnienia wy
nosi 70 osób/km2. W gminie jest 823 abonentów te
lefonii stacjonarnej; prawie do wszystkich 
zabudowań doprowadzona jest sieć wodociągowa. 
W gminie funkcjonuje 1300 gospodarstw rolnych 
oraz około 230 zarejestrowanych podmiotów gospo
darczych, brak natomiast zakładów typowo przemy
słowych. Teren atrakcyjny dla użytkowników 
rowerów górskich, grotołazów, miłośników zamków, 
zwolenników grzybobrania i przejażdżek konnych.

M A R IA N  K O TA R S K I

Elektryfikacja linii W arszaw a -  Śląsk, tzw. „W iedenki” (Drogi Żelaznej W arszaw sko-W iedeńskie j)

50 LAT ELEKTRYFIKAGI UNII WARSZAWSKO- 
WIEDEŃSKIEJ WĘZEŁ CZĘSTOCHOWSKI (III)
W listopadzie 1955 r. była już 

przekazana do eksploatacji sieć 
trakcyjna toru nr 1 i 2 od Rudnik do 
Częstochowy. W st. Częstochowa 
Osobowa i st. Częstochowa Towaro
wa trwały prace montażowe sieci trak
cyjnej a na szlaku Częstochowa 
Towarowa -  Poraj prace fundamento- 
wo-słupowe. Wykonawcą prac siecio
wych i montażu podstacji trakcyjnych 
było Państwowe Przedsiębiorstwo 
Robót Kolejowych w Warszawie. No- 
wowybudowana sieć trakcyjna pomię
dzy Piotrkowem Tryb. a Częstochową 
była zasilana napięciem 3 kV prądu 
stałego z podstacji trakcyjnych zloka
lizowanych w Piotrkowie Tryb. Gorz
kowicach, Radomsku i z podstacji 
przewoźnej w Kłomnicach. Oficjalnie 
przekazanie sieci trakcyjnej na st. 
Częstochowa Osobowa odbyło się 21. 
stycznia 1956 r. O powyższym fakcie 
donosiło „Zycie Częstochowy” w so
botę dnia 21. stycznia 1956r. W dniu 
24. stycznia 1956 r. ukazało się ob
szerne sprawozdanie z otwarcia linii 
elektrycznej pomiędzy Warszawą a 
Częstochową. Podstacja trakcyjna 
przewoźna w Kłomnicach została 
przemieszczona do st. Częstochowa 
Towarowa po montażu stałych urzą
dzeń w Podstacji Kłomnice. Przewoź
na podstacja trakcyjna była produkcji 
szwedzkiej firmy ASEA i zamontowa
na została na 3 wagonach. Kolej kupi
ła w roku 1948 dwa komplety tych 
podstacji. Wszystkie urządzenia elek
tro trakcyjne były odbierane przez in
spektorów nadzoru Biura Rozbudowy 
Łódzkiej DOKP i pracowników jed
nostki utrzymującej te urządzenia tj. 
Odcinki Sieci i Odcinki Podstacji, 
które podlegały Oddziałowi Elektro- 
trakcyjnemu w Piotrkowie Trybunal
skim. W roku 1960 na st. 
Częstochowa Towarowa na dwóch na
stawniach CTA i CTB zamontowano 
jako jedne z pierwszych w DOKP Ka
towice urządzenia przekaźnikowe za
bezpieczenia ruchu kolejowego wraz 
z sygnalizacją świetlną. W związku z 
powyższym powrotna sieć trakcyjna 
została przebudowana i nałożono ry
gory nad jej bezawaryjnym utrzyma-

Odcinek 
Sieci Częstochowa

Zadaniem odcinka jest utrzyma
nie sieci trakcyjnej i linii zasilających 
30 kV podstacje trakcyjne. Jego orga
nizacja rozpoczęła się z końcem roku 
1955 i powierzono ją przyszłemu za
wiadowcy p. Janowi Nieznajowi. Ofi
cjalnie Odcinek Sieci powstał 
01.11.1956r. Zawiadowcą odcinka był 
wspomniany Jan Nieznaj, a zastępcą 
Lis, a następnie Józef Słowik. Miej
scem postoju pociągu sieciowego w 
st. Częstochowa Osobowa był tor 
bocznicowy przy Magazynie Wojsko
wym (obecnie obok Dworca PKS). 
Biuro znajdowało się w w/w magazy
nie. W roku 1958 zostaje zbudowana 
baza odcinka wraz z torami postojo
wymi dla pociągu sieciowego na st. 
Częstochowa Towarowa, przy podsta
cji trakcyjnej przy ul. Rejtana, która 
istnieje do dnia dzisiejszego. W utrzy
maniu odcinka znajdowała się sieć 
trakcyjna od Radomska (km 195,500) 
do granicy DOKP Łódź z DOKP Ka
towice (km 271,00, Mrzygłód). Jed
nak po likwidacji DOKP Łódź w roku 
1957 zmienia się granica utrzymania 
od km 215,620 na szlaku Kłomnice -  
Rudniki. Jest to nowa granica DOKP 
Katowice z DOKP Warszawa. Grani
ca ta utrzymuje się do roku 1976. 
Zmiana granic podyktowana jest 
utworzeniem DRKP. Nowa granica 
znajduje się pomiędzy Radomskiem a 
Teklinowem (km 195,500 -  rzeka 
Warta). Tak więc Odcinek Sieci w ro
ku 1957 został wcielony do DOKP 
Katowice w którym znajduje się do 
dnia dzisiejszego. Wraz z postępującą 
bardzo szybko elektryfikacją linii ko
lejowych liczba utrzymywanych toro- 
kilometrów sieci trakcyjnej była 
zmienna: od 120 tkm do 220 tkm. Po 
elektryfikacji linii węglowej Tarnow
skie Góry -  Porty Gdynia -  Gdańsk 
zostaje w latach 1964-1965 zelektry
fikowany odcinek linii pomiędzy 
podg. Kucelinka -  Częstochowa Stra- 
dom -  Herby Stare (łącznie ze stacją), 
oraz łącznice jednotorowe: Często
chowa Osobowa -  Częstochowa Stra- 
dom i Częstochowa Towarowa -  
Częstochowa Stradom. Wybudowana 
w roku 1953 dla potrzeb Huty BB w 
Częstochowie łącznica Częstochowa

Towarowa -  Kucelinka -  st. Często
chowa Mirów -  Poraj (13 km) także 
jest w tym czasie zelektryfikowana 
(1965). W latach 1970-1972 na odcin
ku: granica DOKP (215,620 km) -  Za
wiercie zostaje przeprowadzony 
remont kapitalny sieci górnej, sieć 
trakcyjna torów głównych jest typu 
C95-2c, a torów stacyjnych sKB70-C. 
29. grudnia 1973 roku oddano do eks
ploatacji sieć trakcyjną pomiędzy: 
Częstochowa Osobowa -  Częstocho
wa Towarowa -  Kucelinka -  Turów -  
Julianka -  Koniecpol oraz odcinek 
Herby Stare -  Lisów -  Lubliniec. 30. 
grudnia 1974 roku oddano do eksplo
atacji sieć trakcyjną linii podg. Wy- 
czerpy -  Brzeźnica -  Siemkowice. 
Połączono linię warszawską z linią 
węglową. Tak więc w roku 1974 zo
stała zakończona elektryfikacja 
wszystkich linii kolejowych związa
nych z węzłem kolejowym Często
chowa. W latach 1988-1992 odbywa 
się następny remont sieci trakcyjnej, 
od granicy DOKP (215,620 km) do 
Zawiercia. W torach głównych górna 
sieć trakcyjna jest typu YC120-2C, a 
w torach stacyjnych C95-C. Tory sta
cyjne są przebudowane w głowicach 
rozjazdów. Remont ten wykonuje no- 
wopowołany Odcinek Remontowo- 
Budowlany (EB). W roku 1998 
odbywa się kolejna reorganizacja 
PKP. Wydzielona zostaje infrastruktu
ra kolejowa, w której skład wchodzi 
tor kolejowy, urządzenia zabezpiecze
nia ruchu pociągów i sieć trakcyjna. 
Powstają Zakłady Infrastruktury Pol
skich Linii Kolejowych, które są wła
ścicielami drogi kolejowej i 
zarządzają w/w urządzeniami. Pozo
stają także istniejące już Zakłady 
Elektroenergetyki Kolejowej, które 
nie mają już na stanie majątkowym 
sieci trakcyjnej, ale mają ją na utrzy
maniu. Wszystkie prace, wchodzące 
w skład konserwacji i napraw doraź
nych i awaryjnych, są zlecane do ZEK 
przez PLK. Komórką wykonawczą w 
ZEK pozostają Sekcje. W dniu 
01.11.1999r. zostaje zlikwidowana 
wraz z bazą Sekcja Sieci Trakcyjnej w 
Koniecpolu i urządzenia zostają włą
czone do Sekcji Elektrotrakcyjnej w 
Częstochowie. W roku 2005 zostaje 
zlikwidowana Sekcja Elektroenerge-

tyczna w Częstochowie, a urządzenia 
przekazano Sekcji Elektrotrakcyjnej 
w Częstochowie. Nowa sekcja nosi 
nazwę Sekcji Zasilania Elektroenerge
tycznego Częstochowa Raków.

Na dzień 1. stycznia 2006 r. Sek
cja utrzymuje 442 tkm sieci trakcyjnej 
i urządzenia elektroenergetyczne na 
liniach:

-  Warszawa -  Katowice, od km 
195,500 ( Bobry ), do km 268,500 
(Borowe Pole)

-  Kielce -  Fosowskie, od km 
68,967 ( Koniecpol ), do km 131,200 
(Herby Stare)

-  Wyczerpy -  Siemkowice, od km 
0,000, do km 46,900 (Siemkowice)

Odcinkiem Sieci lub Sekcją Sieci 
Elektro trakcyjnej w zależności od 
zmian reorganizacyjnych na PKP kie
rowali Zawiadowcy Odcinka lub Na
czelnicy Sekcji: Jan Nieznaj, zastępcy 
Lis, Józef Słowik, Mieczysław Bu
rzyński , Mieczysław Burzyński, Mi
rosław Ociepka, Józef Ciach, Ryszard 
Michalak, Ryszard Michalak, Kazi
mierz Morawski, Kazimierz Moraw
ski, Zbigniew Rajczyk, Jan Nieznaj 
Kazimierz Morawski, Włodzimierz 
Janiszewski, Zbigniew Rajczyk, Kazi
mierz Morawski, Włodzimierz Jani
szewski, Ryszard Białek, Radosław 
Turek, Mieczysław Owczarek, Adam 
Religia, Krzysztof Chmielarz.

Drugim Odcinkiem Sieci na linii 
Warszawa -  Śląsk był Odcinek w Ła
zach, z zawiadowcą Romanem Alosz- 
ką, zastępcą Ryszardem Smółką i 
pracownikiem administracyjnym Zo
fią Kucharczyk. Po wybudowaniu ba
zy odcinka w Ząbkowicach 
Będzińskich w dniu 01.01.1960r. zo
staje tam przeniesiony. Zawiadowcą 
jest Kazimierz Zagrodzki, a zastępca
mi Lucjan Rud i Józef Kleczko.

Ryszard Michalak 
Towarzystwo Przyjaciół Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej w  Częstochowie
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Zespół Szkół w  Starczy realizuje unijny program  
„Szkoła Marzeń”

„Młodości! Ty nad 
poziomy wylatuj...”

Protestujem y!

Kalanie świętości staje się 
cechą współczesnych czasów

Rozmaitości 
kulturalne

Młodzież na warsztatach poznawała podstawy pracy dziennikarskiej

Chętnych do realizacji programu 
było w Polsce 1490 szkół. Za

aprobowano 443 projekty. W tym 
gronie znalazły się nasze, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum -  mówi 
dyrektor Gimnazjum im. A. Mickie
wicza w Starczy Halina Rogacz. Se
lekcja była ostra. W województwie 
śląskim projekt „Szkoły marzeń” 
realizuje tylko 27 szkół, w powiecie 
częstochowskim zaledwie trzy.

Co spodobało się europejskiej 
komisji? Prócz standardowych za
mierzeń edukacyjnych, poszerzania 
wiedzy czy rozwijania zainteresowań, 
w projekcie założono praktyczne 
przełożenie zdobytych doświadczeń 
oraz stworzenie Gimnazjalnego i Au
torskiego Centrum Uczniów Pozy
tywnie Zakręconych. -  Chcemy 
uczyć „rzeźbienia” własnego wize
runku oraz kształtowania odpowie
dzialności za siebie i słowo. 
Uważamy, że nie wystarczy coś wie
dzieć, trzeba to też umieć zastosować. 
nie wystarczy chcieć, trzeba również 
działać -  mówi dyr. H. Rogacz.

-  W gimnazjum projekt realizu
jemy od listopada ub. r. Pierwsze 
działanie -  artystyczne -  pod ha
słem „Młodości! Ty nad poziomy 
wylatuj... ” ma na celu rozwijanie 
artystycznych talentów naszej mło
dzieży. Organizujemy dodatkowe 
zajęcia z muzyki i plastyki, warszta
ty teatralne z aktorem oraz dzienni
karskie. Utworzyliśmy koło 
miłośników regionu. Uczestniczy w 
nim ponad 50 uczniów -  mówi Elż
bieta Sygulska, polonista, koordy
nator szkolnych działań w 
gimnazjum.

W ramach „Akademii języków 
obcych” w szkole funkcjonują kluby 
„Młodego tłumacza”, „Olimpijczy
ka”, :Kinomana”, :Dziennikarza”, 
„Tego co angielskiego się nie boi”

oraz „Mistrz z niemieckiego” i „Do
bry start’. -  Tu młodzież ma szansę 
na rozwijanie umiejętności języko
wych oraz wyrównywanie braków. 
Zajęcia odbywają się z nauczyciela
mi, ale uczniowie wychodzą do 
młodszych kolegów. Na przykład 
zorganizowali „Mikołajki na wesoło” 
dla przedszkolaków -  dodaje E. Sy- 
gulska. W tym etapie uczestniczy bli
sko 100 gimnazjalistów.

Trzecim obszarem działania 
jest tworzenie gminnego centrum 
wspomagania szkoły które ma 
uczyć przedsiębiorczości. Przebie
ga w myśl idei „Chcemy pomagać
-  pomóż nam”, a młodzież pracuje 
w dwóch grupach: młodych ekolo
gów i przedsiębiorców. -  Projekt 
zakłada prowadzenie działalności, 
która może pomóc mieszkańcom 
gminy. Jednocześnie oczekujemy 
merytorycznej pomocy od specjali
stów, by można było pomagać le
piej. Współpracujemy ze 
Społeczną Inicjatywą Ekologiczną 
„Ekostarcza”, Gminnym Centrum 
Informacji Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie, Gminnym Kołem 
Gospodyń wiejskich i miejscowy
mi przedsiębiorcami -  relacjonuje 
Elżbieta Sygulska.

Nie mniej pomysłów w ramach 
„Szkoły marzeń” realizuje Szkoła 
Podstawowa. Prace skupiają się na 
rozwijaniu zainteresowań czytelni
czych, filmowych, teatralnych oraz 
fizycznym rozwoju dzieci -  ucznio
wie klas I-III uczą się pływać, po
wstał zespół piłki nożnej. -  W 
naszym projekcie akcentujemy na 
regionalizm. Powstał zespół folklo
rystyczny, uszyliśmy stroje ludowe. 
Tworzona jest Mapa Potrzeb Regio
nu -  mówi Ewa Cipior, koordynator 
programu w SP.

U R S Z U L A  G IŻ Y Ń S K A

Niektórym środowiskom 
łatwo przychodzi obra

żanie uczuć religijnych i 
nieliczenie się z wartościa
mi. Czy są to działania świa
dome, czy nierozważne, 
trudno dociec. Jest jednak 
faktem, że szarganie święto
ści, w skrajnych przypad
kach może mieć tragiczne 
skutki. Wszyscy od wielu 
dni przeżywamy wydarze
nia na Bliskim Wschodzie i 
zemstę zbulwersowanego 
świata islamu za karykatury 
Mahometa, zamieszczane w

liberalnej, a według opinii 
niektórych, wolnej prasie. 
Ale z obrazoburstwem ma
my dość często do czynienia 
na własnym podwórku. Ze 
przypomnę obraz krzyża z 
męskimi genitaliami, a teraz 
kolejne nadużycie -  spost
ponowany wizerunek Obra
zu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, zamiesz
czony przez miesięcznik po
pkultury „Machina”. Na 
owej okładce zamiast twa
rzy świętej Madonny wid
nieje twarz, prowokującej

seksem i wulgarnością, pio
senkarki Madonny.

Nie ma słów usprawie
dliwienia na profanowanie 
świętości. Zadne „wyższe” 
artystyczne względy, wol
ność słowa czy pseudointen- 
cje pokazania tendencji w 
kulturze masowej, jak to tłu
maczy naczelny „Machiny”, 
Piotr Metz. To wszystko 
pachnie hipokryzją i zwykłą 
prowokacją. Wolność nie 
polega na obrażaniu, rzuca
niu obelg i demoralizacji.

U R S Z U L A  G IŻ Y Ń S K A

Poniżej publikujem y protest O jcó w  Paulinów, który przesłano do naszej redakcji.

„Jesteśmy wstrząśnięci 
tym, ie  znów używa się Cu
downego Obrazu Matki Bo
żej z Jasnej Góry do 
profanacyjnych przekształ
ceń plastycznych i komercyj
nych celów reklamowych.

Ikona, obok krzyża i 
księgi Biblii, jest podsta
wowym symbolem wiary 
religijnej dla każdego 
chrześcijanina. Dla katoli
ków, jak i dla wszystkich 
przynaleiących do Kościo
ła Chrystusowego, jest to 
więc zawsze znak jasny i 
czytelny.

Warto przypomnieć, ie  
w odniesieniu do polskiego 
patriotyzmu znak Ikony Ja
snogórskiej zachowuje 
swoją szczególną rangę. 
Od ponad 6 wieków służy 
on do identyfikacji kultu 
Najśw. Maryi Panny jako 
Królowej Polski. W dzie
jach naszego narodu i pol
skiej tradycji kulturowej 
znak Ikony jasnogórskiej 
pełnił w czasie rozbiorów 
nawet rolę godła narodo
wego. Jest to znak nadal 
wainy społecznie -  symbol

tożsamości patriotycznej i 
religijnej dla wielu Pola
ków.

Dlatego właśnie kolej
ne użycie jasnogórskiego 
znaku ikony niezgodnie z 
jego religijną funkcją i sa
kralnym celem, znów staje 
się tak wysoce kontrower
syjne. W szerokim odbiorze 
społecznym może stać się 
nawet... niebezpieczne.

Następuje zatem rażące 
naruszenie pamięci społecz
nej i próba zawłaszczenia 
wizerunku jasnogórskiego 
do celów niezgodnych z jego 
przeznaczeniem. Taka pro
mocja medialna jest obca 
naszej polskiej mentalności 
i chrześcijańskiej tradycji 
tolerancji i dialogu.

Ta zaplanowana i re
alizowana ju i od kilku mie
sięcy kampania reklamowa 
jest działaniem grzesznym 
czyli etycznie brzydkim. 
Przez swój ferment staje się 
również szkodliwym dla 
szerokiej kultury naszego 
społeczeństwa. Jest więc to 
reklama wzburzenia spo
łecznego.

Bieżące wydarzenia w 
świecie pokazują, do czego 
można doprowadzić, gdy 
nadużywa się wizerunków i 
symboli wiary religijnej. W 
kontekście współczesnych 
wydarzeń taką obrażliwą wo
bec uczuć religijnych wielu 
obywateli reklamę, jak i prze
prowadzanie tego typu kam
panii medialnej, odczytujemy 
jako formę prowokacji!

Protestujemy przeciw  
zniekształcaniu wymowy 
treści wizerunku jasnogór
skiego. Nie zgadzamy się na 
niestosowne z sakralnym 
przeznaczeniem użycie wi
zerunku otoczonego głębo
ką czcią religijną w całym 
świecie. Taka „promocja“ 
jest nie do przyjęcia dla 
każdego szanującego się 
chrześcijanina! Wyrażamy 
więc nasze głębokie ubole
wanie dla wszystkich do
tkniętych tą reklamą. 
Każdego z godnych pożało
wania autorów i promoto
rów tej reklamy wzywamy - 
opamiętajcie się!“

o. S T A N IS Ł A W  T O M O Ń , 
rzecznik Jasnej Góry

Teatr im. a. Mickiewicza
16. lutego godz. 19.00 -  w ieczór poezji 
księdza Jana Twardowskiego 
Filharmonia Częstochowska
17. lutego, godz.10.00 -  Koncert „Filhar
monia Młodym Melomanom” „Polki, Tan
ga, Menuety”
17. lutego, godz.19.00 -  koncert „Taniec 
w  muzyce poważnej”
W  programie taniec w  muzyce, m.in.: Jo
hanna Christiana Bacha, Piotra Czajkow
skiego, Issaca Albeniza, Leonarda 
Bernsteina, Romualda Twardowskiego 
19. lutego, godz.17.00, 20,00 -  „In fla
granti” spektakl Teatru SYRENA 
Klub Paradoks, Al. NMP 2
17. lutego godz. 18:00 -  koncert zespołu 
„Akurat” (bilety -  21 zł, przed koncertem -
25 zł). „Akurat” to jeden z najpopularniej
szych zespołów środowiska akademickiego. 
Piwnice „Margaux” - Zachęta
Od 9. lutego do 5. marca -  Katarzyna Ma
ciej, wystawa indywidualna, malarstwo 
OKF Częstochowa
17-23 lutego -  16.30 -  „4 piętro”, 18.30 -  
„Kontrolerzy”, 20.30 -  „Broken flowers” 
OPK „Gaude Mater”
17 lutego, godz. 19.00 -  Koncert jazowy 
„Full Drive”, wystapią Henryk Miśkiewicz -  
saksofon, Marek Napiórkowski -gitary, 
Robert Kubiszyn -  gitara basowa, Krzysz
tof Dziedzic -  perkusja, wstęp: 20 zł
18. lutego, godz. 17.00 -  wernisaż zbioro
wej wystawy członków Towarzystwa Przy
jació ł Sztuk Pięknych im. W. Were- 
szczyńskiej, wstęp wolny
22. lutego, godz. 18.00 -  Turniej Jednego 
W iersza o nagrodę Centrum Amatorskie
go Ruchu Artystycznego, wstęp wolny 
Miejski Dom Kultury w Blachowni
18. lutego, godz. 19.00 -  koncert walen- 
tynkowy. W ystąpią muzycy i wokaliści 
MDK oraz zaproszeni goście.
Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, 
Plac Piłsudskiego 15
5. marca, godz. 16. 00, sala Szkoły Pod
stawowej w  Olsztynie -  VI Gminny Prze
gląd Piosenki Ludowej. Uczestnikami 
mogą być osoby i zespoły działające na 
terenie gminy Olsztyn. Zespoły mogą wy
stąpić z akompaniamentem lub a capella. 
Dopuszcza się udział zespołów tanecz
nych. Informacje: Gminny Ośrodek Kultu
ry i Biblioteka -  tel. 3285313 w  godz. 
12.00-20.00 U G

Zimowe wieczory 
z książką

Renata Zarychta, plastyczka, 
autorka tomiku „Wyłysiałe kukułki”.

Chciałabym polecić Czytelni
kom książkę Patricka Su- 

skinda 
„Pachni- 
dło”. Jak 
przewrot
ny tytuł 
nadał au
tor, można 
się prze
konać tyl
ko w 
jeden sposób, czytając powieść od 
deski do deski. Akcja zaczyna się 
w pokoju pewnej młodej, ślicznej 
dziewczyny. -  „To będzie na pew
no romans” -  zakrzykną Państwo. 
Nic bardziej mylnego, bo oto w 
mroku... -  „Kryminał!”. I tym ra
zem pudło. Powieść niesamowi
cie wciąga, opowiadając o życiu, 
kompleksach i pragnieniach, ale 
ostrożnie, trzeba uważać, o czym 
się marzy i.

Patrick Suskind „Pachni- 
dło”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 1999.

-  Kto potrafi niebanalnie pisać o 
miłości?
-  Tomasz Chabrowski.
W jego tomiku „Panny z Wo
sku” znajdziesz uczucia, któ
rych słowami wyrazić się nie da.
-  Nie da? A jednak! 
„Rozmawiałem na migi z gruszą

w ogrodzie 
na twój temat. Wymachiwała 

dramatycznie 
gałęziami, gdy dowiedziała się, 
że przez tydzień ciebie tu

nie będzie; 
ciemne, zielone wypieki

pokryły jej liście.....”

Cóż tu dodać. wiersz broni się 
sam. Miłej lektury, a może ra
czej -  chwili w innym świecie.

Tadeusz Chabrowski „Panny 
z Wosku”, Norbertinum, Lublin 
1992

Wysłuchała 
B A R B A R A  S Z Y M A Ń S K A

TEATR IM. A. MICKIEW ICZA  
W  CZĘSTOCHOW IE

PIWNICZNE 
IMPRESJE

w

17.02 (p ią te k ), godz. 17.00 -  18.00 -  aktorzy 
częstochowskiego teatru przeczytają fragmenty 
książek o „Piwnicy pod baranami”, a także o jej 
twórcy -  Piotrze Skrzyneckim (scena kameralna) 
godz. 19.00 -  spektakl -  „Skrzyneczka bez 
pudła” Wiesława Dymnego w reż. Andrzeja 
Sadowskiego (scena kameralna)
godz. 21.00 -  wernisaż prac Ludwika Kudasa. 
(foyer teatru)

18 .02 (so b o ta ), godz. 11.00 -  Salon Poezji -  
wiersze Wiesława Dymnego

Akompaniament -  Sergiusz Orłowski 
godz. 16.00 -  17.30 -  projekcja filmu o Piw
nicy: „Przychodzimy, odchodzimy” (scena ka- 
meralana) w reż. W. Szumowskiego

Po filmie spotkanie z Markiem Pacułą

19 .02 . (n ie d z ie la ) , godz. 19.00 -  koncert 
„Piwnicy pod Baranami” (scena duża)

W ś ró d  w y k o n a w c ó w :
Halina Wyrodek,Tamara Kalinowska, Dorota 
Ślęzak, Ewa Wnuk, Mirosław Obłoński, Zbi
gniew Raj, Marek Pacuła, Agata Ślazy k, Se
bastian Kudas, Aneta i Andrzej Talkowscy, 
Krzysztof Janicki, Czesław Wojtala ... 
INFORAMCJE I ZAMÓWIENIA -  366 92 32, 36698

W ystawa Zachęty

Afirmacja życia
D o  5. m a rc a  w  P iw n ic a c h  M a rg a u x  p rz y  
u l ic y  M iro w s k ie j m o żn a  o b e jrz e ć  r o 
d z in n ą  w ys ta w ę  m a la rs k ą  K a ta rz y n y  i  
L e o n a  M a c ie jó w , c ó r k i  i  o jca

K atarzyna Maciej urodziła się w 1976 
roku w Częstochowie. Ukończyła Li

ceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, 
specjalizacja -  ceramika. Studiowała w 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na 
Wydziale Malarstwa (dyplom: 2002 r.) 
oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Częstochowie na Wydziale Edukacji Arty
stycznej (dyplom: 2003r.). W 2001 roku 
przebywała na półrocznym stypendium w 
Akademii Sztuk Pięknych w Lecce, we 
Włoszech, na Wydziale Malarstwa. W 
swoim dorobku artystycznym ma udział w 
zbiorowych wystawach sztuki współcze
snej w Polsce i we Włoszech. O malar
stwie, swojej największej pasji mówi: „To 
dla mnie sposób wyrażania własnych prze
żyć. Obrazy są efektem nieustannej obser
wacji świata. Maluję, ponieważ pragnę 
przenieść rzeczywistość w świat koloru i 
własnej formy. Moja twórczość to przede 
wszystkim chęć pokazywania piękna świa
ta”. W jej twórczości znajdują miejsce 
kwiaty, ptaki, martwe natury, pejzaże, lu
dzie. Malarstwo K. Maciej przybiera różne 
formy, od spokojnych po ekspresyjne, któ
rym towarzyszy zawsze żywy, zdecydowa
ny kolor. Poprzez sztukę prowadzi 
nieustanny dialog z całym światem. Reje
struje rzeczywistość, nadając jej indywidu-

alną formę. -  Podobnie jak tata maluję cy
klami. Obrazy pokazane na tej wystawie, to 
cykl powstały z inspiracji ciepłymi krajami 
-  mówi młoda artystka.

Leon Maciej urodził się 28.09.1943. 
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, gdzie w latach 1968-1974 
ukończył Wydział Malarstwa (dyplom z 
wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Cz. 
Rzepińskiego). Od 1974 roku pracuje 
w Akademii im. Jana Długosza w Często
chowie, w Zakładzie Malarstwa i Rysunku 
Instytutu Plastyki, na Wydziale Wychowa
nia Artystycznego, jest profesorem. Upra
wia malarstwo, rysunek, grafikę i rzeźbę. 
Utrzymuje niezwykłą aktywność twórczą i 
wystawienniczą. Był wielokrotnie nagra
dzany i wyróżniany. Operuje organiczną 
formą i ezoteryczną w atmosferze figura- 
cją. Wytrawne jakości koloru kształtowane 
są w smugi plam. Pracuje cyklami, reali
zuje problemy według motta towarzyszą
cego jego twórczości: „Malarstwo to 
życie, a życie moje widzę w malarstwie. 
Prawdziwa twórczość artystyczna wyma
ga otwartości, wrażliwości na drugiego 
człowieka oraz szczerości i uczciwości w 
wyrażaniu przeżyć twórcy. W działalności 
artystycznej staram się być wierny swoim 
przekonaniom. W każdym dziele wyróż
niam antynomie i dopełnienia jak: materia- 
duch, forma-treść, kolor-światło, 
tajemnica-sacrum. Chcę, żeby obraz był 
komunikatywny”. W swoim dorobku arty
sta ma przeszło 30 tys. obrazów. A W
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Sposób na dobre 
samopoczucie

Targi Zdrow ia, U rody i N iezw ykłości

Dla ciała i ducha

W miniony weekend do Często
chowy zawitało grono sympatyków 
naturalnego wspomagania zdrowia. 
Targi Zdrowia, Urody i Niezwykłości, 
organizowane przez ,,Vitae plus” z 
Krakowa, po raz kolejny pokazały sze
rokie możliwości tzw. medycyny nie
konwencjonalnej. -  Sądzę, że nasza 
propozycja spodobała się częstocho- 
wianom. Odwiedza nas coraz więcej 
osób, które chcą poznać i stosować na
turalne metody leczenia i profilaktyki 
-  mówi Stanisław Kiełkowski, główny 
organizator.

Propozycji było wiele -  i dla ciała, 
i ducha. Można było nabyć naturalne

kosmetyki, zioła, sprzęt rehabilitacyj
ny jak np. materace wypełnione gor
czycą, a także amulety ochronne, płyty 
z muzyką relaksacyjną, zapoznać się z 
ofertami salonów kosmetycznych, bio
terapeutycznych i naturoterapeutycz- 
nych. Mogliśmy wysłuchać wykładów 
i porad, dowiedzieć się o zbawiennym 
wpływie miodu i propolisu, które po
prawiają nasz stan psychiczny i fizycz
ny oraz jakie mieszanki ziołowe 
stosować na nękające nas dolegliwo
ści. Jak zawsze, na targach pomocą 
służyli irydolodzy, radiesteci i kręga- 
rze. Kolejne targi odbędą się we wrze
śniu. UG

Ja k  prawidłowo 
zażywać leki ?

Skąd czerpać siły witalne? Jak  
wspomóc regenerację organizmu i 
zachować na długi czas zdrowie i 
urodę?

Jednym ze sposobów, który wspomaga 
równowagę między ciałem i duchem, 

oddala stres, łagodzi napięcia i odbudowu
je dobre samopoczucie, jest holistyczna 
pielęgnacja ciała.

Dziś wszechstronna wiedza po
zwoliła zmienić zapatrywanie na to, 
jak powinna wyglądać fachowa ko
smetyka, a za zmianą poglądów podą
żyła praktyka Nie dziwią nas już 
zabiegi kosmetyczne, które nie tylko 
pozytywnie wpływają na skórę, ale 
jednocześnie pielęgnują nasze wnętrze, 
kojąc zmysły i wyciszając psychikę. 
Fachowy dotyk podczas masażu, inno
wacyjne urządzenia, koloroterapia, 
aromaterapia, muzykoterapia i techniki 
budowania klimatu generującego po
zytywną energię. Kosmetyka, która od
działuje nie tylko na poprawę naszej 
fizjonomii, ale również myśli o do
brym samopoczuciu, nosi miano pielę
gnacji holistycznej. Osobom, które 
chciałyby poznać walory holistycznej 
pielęgnacji, proponujemy poddanie się 
wybranemu zabiegowi na ciało i połą
czenie go, w tym samym dniu, z pielę
gnacyjnym zabiegiem na twarz. 
Trwający od 1 -  1,5 godziny zabieg na 
ciało, znakomicie odpręża i przygoto
wuje skórę twarzy do przyjęcia sub
stancji głęboko nawilżających,

t
Nr 44, październik 2005

URODA * ZDROWIE * PROFILAKTYKA * LECZENIE 

{ M a g a z y n U e d y c z n y }

Medycyna i Farmacja. Uroda, zdrowie, 
profilaktyka, leczenie. Ukazuje się od 1996 
r.
Stale współpracują -  Biuro Marketingu „Ce- 
farm” Częstochowa S.A., dr Ewa Dziuk, 
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 
w Częstochowie, Polski Związek Działkow
ców -  miesięcznik „Działkowiec”, Klub Fe
deracji Konsumentów w Częstochowie.

odżywczych i wygładzających. Sukces 
tak przeprowadzonej, około

3-godzinnej kuracji - jest gwaran
towany, a dzień, w którym wygospoda
rujemy taki właśnie czas dla siebie, 
można z powodzeniem określić dniem 
odnowy biologicznej.

Pierwszym krokiem w pielęgnacji 
ciała jest peeling, który usuwając mar
twe komórki naskórka, pozwala przy
gotować ciało do serii zabiegów, 
podnoszących stopień elastyczności i 
jędrności skóry, zwalczających dany 
problem kosmetyczny (nadmiernie na
gromadzona tkanka tłuszczowa, cellu- 
lit). Złuszczanie naskórka to najlepszy 
sposób, by pobudzić skórę do pracy. 
Głębiej oczyszczona, zaróżowiona i 
przy okazji dobrze wymasowana za
cznie pracować intensywniej, będzie 
produkować więcej włókien kolageno
wych i elastylowych. Skóra nabierze 
ładniejszego kolorytu, będzie wyglą
dać młodziej i bardziej świeżo, ponie
waż masaże peelingujące poprawiają 
mikrokrążenie, dotleniają, a składniki 
odżywcze i pielęgnujące zawarte w 
preparatach przenikają głębiej.

Najnowsze publikacje z zakresu 
kosmetologii informują, że regularnie 
stosowane peelingi mogą też pomóc 
skórze w ochronie przed niektórymi 
nowotworami. Regularne usuwanie 
martwych komórek zabezpiecza przed 
niektórymi stanami przednowotworo- 
wymi, zapobiega okołomieszkowemu 
zapaleniu skóry (tzw. gęsiej skórce),

zwiększa wchłanianie balsamów na
wilżających i pojędrniających. Stoso
wanie peelingu przed nałożeniem 
samoopalacza spowoduje, że sztuczna 
opalenizna będzie wyglądać lepiej 
i dłużej utrzyma się. A jeśli chodzi o 
opaleniznę naturalną, dobry peeling 
przedłuży trwałość bursztynowej kar
nacji i uczyni ją  bardziej widoczną.

Proponujemy 6 rodzajów peelin
gu, jako pierwsze fazy 6 bogatych za
biegów:
• Granulki soli morskiej + masło ka
kaowe + wyciągi roślinne
• Granulki soli morskiej + mentol, al
gi, granulki jojoby
• Grube granulki soli morskiej + dro
binki pumeksu i bogactwo aktywnych 
składników zwalczających cellulit
• Żel solny + rękawice do masażu 
stymulującego mikrokrążenie przy za
biegu wyszczuplającym
• Olej ujędrniający + rękawice do masa
żu stymulującego mikrokrążenie to deli
katny peeling w zabiegu ujędrniającym
• Solne kuleczki + olej sezamowy
i kompleks olejków eterycznych przy 
zabiegu Dobrego Samopoczucia.

Podsumowując, warto się złuszczać 
i zaznać olśnienia.

ul. 3 M aja 22/24,Częstochowa, 
tel.: 034 366 91 86 
Zapraszam y do Instytutu 
Kosmetyki RVB

Z aptekarskiej półki

Gdy boli gardło 
-  Angin-Heel SD

A ngin-Heel SD, złożony lek home
opatyczny, ze względu na działa

nie przeciwwirusowe, może być 
stosowany w monoterapii stanów za
palnych gardła. Roślin
ne i m 
składniki le
ku działają 
przeciwza
palnie, 
zmniejszają 
zaczerwie
nienie i 
obrzęk gar
dła, leczą
podrażnienie i ból, łagodzą trudności 
w przełykaniu.

Ból gardła jest spowodowany 
stanem zapalnym. W 90 proc. przy
padków sprawcą problemów są wiru
sy, a nie bakterie. Warto o tym 
wiedzieć, zwłaszcza, że większość 
dostępnych na rynku leków (spraye, 
tabletki do ssania) ma działanie prze- 
ciwbakteryjne.

Angin-Heel SD może być poda
wany dzieciom i dorosłym. U dzieci 
stosujemy 1-2 tabletki dziennie, pod- 
językowo, a u dorosłych zwykle 1 ta
bletkę 3 razy dziennie (w stanach 
ostrych można przyjąć lek co 30-60 
minut).

Jeśli ból gardła związany jest 
chorobą wywołaną przez bakterie 
(np. anginą) i lekarz zalecił przyjmo
wanie antybiotyku, wspomagająco 
można włączyć do terapii Angin-He- 
el SD, aby ograniczyć negatywny 
wpływ antybiotyków na układ odpor
nościowy.
Rozwiązanie konkursu „Bodymax- 
senior”. Upominki, które ufundowa
ła AMIS MEDICA, otrzymują:
Stefania Śliwa, Bożena Sikora, An
drzej Sygit, Barbara Remieszko i Hele
na Sztykiel, wszyscy z Częstochowy. 
Odbiór od czwartku. Gratulujemy

Z ażywanie leków przynosi wiele ko
rzyści, choć nieodpowiednie ich za

stosowanie może powodować szkody. Co 
zrobić, by takich sytuacji uniknąć?

Praktyczne wskazówki:
• nie bój się pytać, dowiedz się jak 

najwięcej, bądź pacjentem aktywnym;
• miej podstawową wiedzę na te

mat zażywanych leków, musisz znać 
ich nazwy, wiedzieć, dlaczego je stosu
jesz, jak często, w jakich dawkach, jak 
długo. Czytaj ulotki, zadawaj pytania 
lekarzowi i farmaceucie;

• zrób listę wszystkich zażywa
nych leków, również tych, które kupu
jesz bez recepty, witamin, ziół; noś ją  
przy sobie, zwłaszcza kiedy idziesz do 
apteki lub do lekarza

• jeśli masz problem z zapamięta
niem, jak zażywać leki, proś o czytelne 
instrukcje napisane na kartce, przeana
lizuj je z farmaceutą; powiedz lekarzo
wi lub farmaceucie o swoim 
problemie, być może są leki, które 
można zażywać rzadziej; korzystaj z 
kasetek do dozowania leków, które są 
do nabycia w aptekach; połącz zaży
wanie leków z czynnościami, które 
wykonujesz codziennie, np. zażywaj 
łącznie lub po posiłku albo przed pój
ściem spać.

Gdy wykupisz leki:
• sprawdzaj leki po wykupieniu; 

jeśli zauważysz zmiany, o których Cię 
nie poinformowano, koniecznie spytaj 
o nie lekarza lub farmaceutę;

• przechowuj lek zgodnie z zalece
niami producenta, pytaj farmaceutę lub 
czytaj ulotki;

• jeśli masz problem z obsługą 
urządzeń do stosowania leków, takich 
jak np. inhalatory, nie wahaj się prosić 
lekarza, farmaceutę w aptece, człon
ków rodziny o pomoc;

• jeśli zauważysz u siebie gorsze 
samopoczucie po zażyciu leku, nie ba
gatelizuj tego, nawet jeśli nie wiążesz 
tych objawów z przyjęciem leku; za
pisz sobie, jakie to były objawy, w ja
kim czasie i po zażyciu jakiego leku 
wystąpiły, zgłoś problem lekarzowi 
lub farmaceucie.

Zanim kupisz nowy lek:
• odwiedzając kilku lekarzy lub 

kilka aptek, przekazuj informacje, ja 
kie leki zażywasz;

• informuj lekarza i farmaceutę, je 
śli zdiagnozowano u Ciebie choroby 
nerek ,wątroby;

• informuj lekarza i farmaceutę o 
tym, że jesteś na coś uczulony;

• spytaj lekarza lub farmaceutę, 
czy dany lek może wpłynąć na kon
centrację, czy możesz być po nim sen
ny, czy możesz prowadzić samochód;

• dowiedz się, czy wszystkie leki 
mogą być stosowane łącznie, czy ko
nieczna jest dieta przy ich stosowaniu, 
czy są pokarmy lub napoje, których nie 
należy spożywać w trakcie leczenia, 
czy dopuszczalne jest picie alkoholu;

• zawsze stosuj się do wskazówek 
udzielonych przez lekarza i farmaceu
tę; jeśli nie możesz kupić leku ze 
względu na wysoką cenę, przedyskutuj 
to z lekarzem lub farmaceutą, czasami 
lek można zastąpić tańszym;

• dowiedz się, co zrobić, gdy zapo
mnisz zażyć lek.

4cefarm z siedzibą w k a m y k u
^  42-125 Kamyk, ul. Szkolna 1

Centrala - (034) 318-39-21; Sekretariat - (034) 318-39-25 
Dział handlowy - (034) 318-39-28,362-74-71; Fax - (034) 318-39-29

Zapraszamy do naszych aptek oraz hurtowni wJ(amyk
■ pełny asortyment leków krajowych i zagranicznych
■ materiały i środki opatrunkowe - kosmetyki, parafarmaceutyki, zioła 
- szczepionki (m.in.: przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, grypie i

Apteka przy al. Kościuszki 7 
czynna całą dobę

Apteki w Częstochowie;
ul. Pułaskiego 59/65 
Al. Wolności 15 
PI. Daszyńskiego 6 
AI.NMP50 
ul. 7 Kamienic 27 
ul. Limanowskiego 45 
Al. Kościuszki 7 
Al. Niepodległości 46 
ul. Oricana 93

Telefon
324-68-66 
324-46-19; 361-13-94 
324-20-27 
324-62-74 
324-59-68
323-27-16
324-25-35; 324-65-87 
363-26-86 
363-44-75

godz. otwarcia
8.00-19.00
8 .00- 20.00 
8 .00- 20.00 
8 .00 - 21.00
8.00-19.00
8.00-19.00 
całą dobę
8 .00- 21.00 
8 .00- 20.00

Apteka w Kłobucku: Telefon godz. otwarcia
ul. 11 Listopada 8 317-26-44 8.00-21.00

ii
Telefon godz. otwarcia

318-39-21 w.120 8.00-19.00

Zakład Niepubliczny Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska 

Częstochowa, ul. Kopernika 45

Zaprasza pacjentów do:
• poradni: okulistycznej, neurologicznej, 
dermatologicznej, ginekologicznej, 
stomatologicznej

Porady w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia oraz:
• badania: kierowców, EKG, profilaktyczne 
dla pracowników, USG internistyczne i gi
nekologiczne
Rejestracja w godz. 9.00-19.00 
Tel.: 034/324 51 17

Sponsorem tekstu jest Apteka „Rodzinna“, 
Częstochowa ul. Kilińskiego 16, tel 034-366 90 74

lineralne
Tabletki podjęzykowe, 50 sztuk
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BUDUJ, REMONTUJ, 
URZĄDZAJ Z NAMI

Poradnik budowlany
Chronią i upiększają

Drzwi zewnętrzne to wizytówka nasze
go prywatnego królestwa i gwarancja 
bezpieczeństwa. Dostępny obecnie na 
rynku szeroki wybór możliwości pozwa
la na połączenie najważniejszych ich za
let - trwałości z niezwykłą estetyką.

Najważniejsze dla klienta innowacje doty
czące drzwi zewnętrznych stosuje się do 
ochrony przeciw włamaniowej. Konstruk
cje wzmacniające montuje się wewnątrz 
drzwi. Są to specjalne wypełnienia, 
wzmocnienia ramiaków, ukryte wewnątrz 
wzmocnienia oraz najnowocześniejsze 
systemy zasuw. Często także w zewnętrz
nej warstwie, schowane dyskretnie pod 
ozdobną warstwą wyciszającą, znajdują 
się dodatkowe wzmocnienia konstrukcyj
ne. Jednocześnie zamiast tradycyjnej płyty 
wiórowej, producenci coraz częściej uży
wają wytłoczków z włókna szklanego. Ja
ko wypełnienie stosuje się wówczas 
twardą piankę poliuretanową. Takie drzwi, 
pomimo szeregu wypełnień i wzmocnień, 
wyglądają równie dostojnie jak tradycyjne 
drewniane. Standardowo bejcowane są na 
kolory : dąb, wiśnia, orzech, ciemny 
orzech, następnie są lakierowane. Mogą 
być również malowane farbami kryjący
mi, na dowolny kolor, według gustów 
klienta. Taką możliwość daje np firma 
Pol-Skone, producent drzwi zewnętrznych 
dostępnych w kilku różnych modelach. 
Pol-Skone oferuje także drzwi zewnętrzne 
przeszklone. Zastosowano w nich dwuszy- 
bowy antywłamaniowy pakiet w zespole
niu z szybą ornamentową, która może być 
na życzenie klienta barwiona i refleksyjna. 
Takie drzwi wyróżniają się współczynni
kiem izolacyjności cieplnej oraz współ
czynnikiem przenikalności powietrza. 
Standardem przy zakupie drzwi jest obec
nie zamek listwowy wielopunktowy w 
okuciach, a także ościeżnica oraz próg. 
Zarówno drzwi z oferty Pol-Skone, jak też 
wiele innych modeli, można kupić w 
Składach budowlanych VOX w Często
chowie przy ulicy Bór 66j RAW

Cieple  poddasze
Budując dom coraz więcej osób decydu
je się na ewentualną rezerwę powierzch
ni, czyli poddasze, które w przyszłości 
nadawać się będzie do zaadaptowania 
na cele mieszkaniowe. Aby poddasze 
nadawał się do zamieszkania, trzeba po
myśleć przede wszystkim o jego ocieple
niu i zaizolowaniu.

Podstawową sprawą jest zastosowania 
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. Ta
śma uszczelniająca powinna być stosowa
na po ułożeniu folii - miejsca, w których 
robi się zakładkę, powinny być na całej 
długości zaklejone - są wtedy całkowicie 
szczelne i skuteczne. Deszcz z silnym wia
trem jest w stanie podwiać wodę między 
zakładki. - radzą specjaliści ze Składów 
budowlanych VOX. - Po zamocowaniu 
wełny i paroizolacji można nie zauważyć 
przecieków, a ocieplenie przestanie speł
niać swoje funkcje. W takim środowisku 
konstrukcja dachu może zacząć w przy
spieszonym tempie gnić. W przypadku 
poddasza wykończonego płytami g-k wo
da zacznie przesiąkać przez płyty i trzeba

będzie zerwać wszystko i wykonać re
mont. Na powierzchnię 450 m2 potrzeb
nych jest 300 mb taśmy.
Ułożenie ocieplenia należy zacząć od po
wbijania gwoździ o długości 5 cm w od
stępach 25 cm - na całej długości krokwi 
więźby dachowej. Po zakupieniu drutu 
ocynkowanego (np. tzw. drutu wiązałko- 
wego) można zacząć pracę przy układaniu 
wełny.
Z naszych doświadczeń wynika, że klienci 
wybierają u nas najczęściej wełnę w rol
kach - są to maty otrzymane z włókien 
szklanych, materiał jest niepalny - radzą 
specjaliści ze Składów budowlanych 
VOX. - Przed wykonywaniem prac ko
niecznie należy się zaopatrzyć w maskę 
ochronną i nóż o długim ostrzu do przeci
nania wełny. Bardzo ważny jest moment 
wypakowania wełny z folii. Pakunek jest 
skompresowany i po nacięciu folii ochron
nej rozwija się sam - należy chwycić weł
nę za jeden koniec i mocno wstrząsnąć - 
pomaga to w rozprężeniu się wełny. 
Wmontowanie jej między krokwie więźby 
należy zacząć od zmierzenia szerokości 
rozstawu krokwi. Wełnę należy pociąć na 
odcinki 70-centymetrowe i wsadzić ją  
między krokwie, zaczynając od dołu, póź
niej drutować.
Na początku należy wyciąć jeszcze nie
wielki kawałek, aby ocieplić miejsce nad 
wieńcem. Kawałek po kawałku należy iść 
w górę, równocześnie naciągając drut na 
gwoździach. Teraz pozostało jeszcze wbi
cie gwoździ do końca, dzięki czemu drut 
się naciągnie i ułożona wełna nie będzie 
"wisieć". Przy układaniu wełny nie pozo
stawia się żadnych szczelin wentylacyj
nych. Muszą być one zaprojektowane w 
konstrukcji dachu, tak aby przepływało 
tam powietrze. Dokładność układania weł
ny, docinanie każdego kawałka pod wy
miar i mocne naciąganie drutu spowoduje, 
że dach nie będzie miał szczelin pomiędzy 
kawałkami wełny. Na koniec ważna uwa
ga: wełnę należy zabezpieczyć przed prze
nikaniem pary wodnej z budynku poprzez 
ułożenie paraizolacji
Po ociepleniu poddasza wyraźnie podnie
sie się temperatura na strychu - dużo cie
pła przenika przez strop, który nie posiada 
ocieplenia. Strych zabezpieczony jest rów
nież przed zbytnim nagrzewaniem (do 
70°C). Ocieplenie poddasza spowoduje 
również jego wyciszenie. Radę specjali
sty można otrzymać w Składzie budow
lanym VOX w Częstochowie przy ulicy 
Bór 66j. RAW

S chody zdobią
W standardzie wykonania mieszkania 
najczęściej mamy schody żelbetowe. Nie 
wyglądają one efektownie, ale dają wie
le możliwości przy wyborze materiałów 
wykończeniowych.

W przypadku takich schodów wykończe
nia wymagają wszystkie części stopni: po
ziome płaszczyzny, czyli stopnice, 
pionowe - podstopnice oraz cokoły - frag
menty ścian położone bezpośrednio nad 
stopniami. Stopnice muszą być pokryte 
materiałem odpornym na ścieranie, nato
miast podstopnice, o które najczęściej

uderzamy czubkami butów, materiałem 
odpornym na uderzenia.
Na wybór materiału ma przede wszystkim 
wpływ miejsce, w jakim się schody znaj
dują. Drugim ważnym elementem jest 
sposób wykończenia podłogi na obu kon
dygnacjach. Schody można wykończyć 
drewnem, kamieniem naturalnym, płytka
mi ceramicznymi lub wykładziną. Stopnie
o prostych i równej wielkości schodkach 
możemy wykończyć prawie każdym mate
riałem. Do wykończenia stopni, które np. 
zakręcają należy unikać materiałów wy
magających przycinania. Głownie z przy
czyny mało estetycznego wyglądu stopni 
oraz dużych strat materiału.
Jeśli mamy w domu małe dzieci lub oso
by starsze, schody powinny być wykoń
czone materiałem możliwie jak najlepiej 
amortyzującym upadki. Należy tez pa
miętać, że materiały wykończeniowe dają 
różne rodzaje dźwięków podczas użytko
wania. Dlatego jeśli są to schody we
wnętrzne, łączące salon z antresolą, 
należy użyć możliwie najbardziej cichego 
w użytkowaniu materiału. Wykładzina i 
drewno pochłaniają dźwięki, natomiast 
kamień i płytki ceramiczne dają czasami 
mocne odgłosy kroków.
Jeśli nie zakończyliśmy jeszcze wyposaża
nia domu, weźmy pod uwagę, że podczas 
wnoszenia mebli schody mogą się znisz
czyć. Do wykończenia stopni nie należy 
wtedy używać miękkich gatunków drewna 
czy łatwo niszczących się wykładzin. Do
bór odpowiedniego materiału do wykoń
czenia schodów doradzą specjaliści ze 
Składów budowlanych VOX w Często
chowie przy ulicy Bór 66j. RAW

T Y N K  510L
Firma KREISEL Technika Budowlana 
wprowadziła na rynek nowy produkt 
TYNK 510 L. Tynk jest idealnym rozwią
zaniem do wykańczania ścian wewnątrz 
budynków nawet w pomieszczeniach na
rażonych na działanie wilgoci. Stanowi 
dobrą alternatywę dla wewnętrznych 
tynków gipsowych.

Klienci firmy KREISEL coraz częściej 
zgłaszali zapo
trzebowanie na 
łatwą w użyciu, 
wydajną zapra
wę tynkarską do 
stosowania w 
pomieszczeniach 
narażonych na 
działanie wilgo
ci. W odpowie
dzi na
oczekiwania ryn
ku KREISEL
wprowadził no
wość - TYNK 
51 OL. Jest to bia
ła, lekka cemento- 
wo-wapienna zaprawa
tynkarska produkowana na bazie białego 
cementu, perlitu, starannie dobranych wy
pełniaczy mineralnych i dodatków uszla
chetniających. Jej zaletą jest duża 
wydajność i łatwość stosowania. Umożli
wia uzyskanie (przy odpowiedniej obrób
ce) białej, idealnie gładkiej powierzchni 
lub delikatnej faktury tynku.
TYNK 510 L stanowi alternatywę do 
tynków gipsowych. Jest doskonałym roz
wiązaniem w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności (łazienki, pralnie, kuchnie, 
itp.) jak i również do pomieszczeń su
chych. Przeznaczony jest do mechanicz
nego lub ręcznego wykonywania 
cienkowarstwowych, j ednowarstwowych 
wypraw tynkarskich wewnątrz budyn
ków pod farby, tynki szlachetne, glazurę, 
itp. TYNK 510 L zalecany jest na ściany 
murowane z cegieł ceramicznych, blocz
ków cementowych, gazobetonu, płyt 
wiórowo-cementowych. Szczegóły
www.kreisel.pl RAW

POLONTEX S.A.
Zapraszamy Państwa do Naszego Sklepu Firmowego 
na ul. Rejtana 25/35 w budynku Działu Sprzedaży

TAM ZAKUPISZ
Najnowsze wzory tkanin, firan, zasłon, 
obrusów i serwetek 
Obok sklepu uruchomiono punkt usługowy 
modelowania firan i zasłon - FHU ANNA

Dla zmotoryzowanych parking przed sklepem.

ul. Rejtana 25/35, 
42-200 Częstochowa, 

tel. 034/369-20-00, 
fax 034/369-23-76

GALTEX S.A.
zaprasza 

do swoich punktów sprzedaży

firan i tkanin
w rewelacyjnie niskich cenach

Zapraszamy do naszych sklepów:
ul. Westerplatte 21 
(blaszak)
ul. Jaskrowska 17 

ul. Rejtana 25 /35

-  szeroki wybór firan 
galanterii firanczarskiej, woali 
tkanin ubraniowych, zasłonowych 
różnych producentów

-  profesjonalne doradztwo
oraz usługi w zakresie modelowania 
i obszywania firan.

http://www.kreisel.pl
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www.orbisczestochowa.pl .ZAWSZE NAJTANIEJ.
„ORBIS” Oddział CZĘSTOCHOWA, 42-200 Częstochowa, AL. NMP 40/42, 

tel.34/ 324 11 83,324 79 87; fax :324 20 56:e-mail:orbis.czestochowa@pbp.com.pl

WYPOCZYNEK

CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH I SPRZEDAZYw
BILETÓW lotniczych, autokarowych, promowych

_ ęZĘSTOCIOWSM____________________

Wypoczynek, Turystyka, Gastronomia
17 lutego - Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota od kilku lat 
obchodzony jest na całym świecie 

w dniu 17 lutego. W tym roku, z ini
cjatywy miesięcznika KOT i Wydaw
nictwa Galaktyka, po raz pierwszy 
świętowany będzie również w Polsce.

Uroczyste obchody odbędą się w 
Łodzi 19 lutego w Centrum Handlo
wym „Pasaż Łódzki”, Al. Jana Pawła
II 30 w godz. 12:00 -  16:0.0

Organizatorzy przewidują wiele 
atrakcji dla wszystkich miłośników ko
tów. W programie m.in.:

pokaz kotów, zabawy i konkursy 
dla dzieci, wystawa fotografii i prac 
plastycznych poświęconych kotom, 
wystawa biżuterii o kociej tematyce ar
tysty metaloplastyka Marzeny Mrocz
kowskiej, bezpłatne konsultacje 
weterynaryjne udzielane przez lekarzy

z lecznic weterynaryjnych AS w Ło
dzi, kiermasz książek o zwierzętach 
oraz uroczysta promocja najnowszej 
książki Wydawnictwa Galaktyka „Ko
ci świat” . G.K.
Wśród Czytelników, którzy biorą udział w  
konkursie ,, Wygraj Książkę” wylosujemy 
tych , którzy otrzymają egzemplarze tej 
nowości.

*

Twoje Biuro Podróży

Najtaniej z nami
do Turcji, Egiptu, Tunezji.

Duży wybtir dalekich kierunków: np.: 
Dominikana, Kuba, Meksyk.

Dzieci gratis!

OFERTY
SPECJALNE
Częstochowa, ul. Krakowska 13, 

tel.: 034/ 368 07 04

f e L a W - S ^ S

TANIE BILETY 
LOTNICZE

LATO'2006 - PROMOCJE !
samolotem ... Rabaty do 29% 

Grecja lądowa - 770 zł. Turcja - 1070 zł. 
Wyspy Greckie - 870 zł. Włochy - 870 zł. 

Hiszpania -1299 zł. Dułgaria - 799 zł. 
Portugalia -1570 zł. Tunezja - 970 zł.

autokarem...
Włochy - 380 zł. Grecja lądowa - 395 zł. 
Czarnogóra - 666 zł. Hiszpania- 758 zł. 
Bułgaria - 499 zł. Chorwacja - 454 zł.

r .
D tfzewoz

ie
z domu do domu.
B.P ADAM OPOLE

tel.:077/457 89 83,400 81 41 
tel/fax.: 455 65 82 ^

HOTEL"POLONIA"
ul. Piłsudskiego 9 ,  4 2 - 2 0 0  Częstoch owa 

te l/fa x  Id ¡U P O  3 6 5 - 1 1 - 0 5 ,  pecepcja 3 2 4 - 2 3 - 8 8

O p g a m z u je :

U J € S € in ,  B flL C , 
K O N F € R € N C J €

w reprezentacyjnej nSali Lustrzanej”

PRZYJęcm OKOLICZNOŚCIOWE:
im ieninowe, koktajlowe, wieczorowe, świąteczne

w kamepalnijcli apartamentach ^

D o Państwa cJijspozijcji:

W y ś m ie n ita  polska kuchnia  

Z esp o ły  m uzyczne  

P ro fes jo n a ln y  personel

Mercure

PATRIA
C Z Ę S T O C H O W A

HOTEL MERCURE PATRIA CZĘSTOCHOWA
Ul. Ks. J. Popiełuszki 2; 42-200 Częstochowa 
tel. (34)3247001, fax: (34) 3246332  
e-mail: mer.patria@orbis.pl, www.orbis.pl

Świadczymy usługi w zakresie organizacji: 
konferencji, sympozjów, szkoleń 
oraz usługi gastronomiczne 
od kameralnych przyjęć i wesel, koktaili 
aż do cateringów 
i wystawnych bankietów.

EKOPRODUKT
PRODUKTY Z LNU PRAŻONE ZIARNA PRODUKTY

WYS0K0BŁ0NNIK0WE
DIETETYCZNE 

ŚRODKI SPOŻYWCZE 
I SUPLEMENTY DIETY

Olej lniany „Linolia” 
Len mielony 
Len prażony

w w w .e k o p ro d u k t.p l

Olrębusie
„ „ „ „ u  Otrębusie z sezamem

Otrębusie z makiem i lnem 
Otrębusie bez cukru 

Prażone otręby pszenne 
Prażone zarodki pszenne

Pestki prażone dyni

Słonecznik prażony 
Sezam prażony

Regulan 
Ulga dla Jelit 
Len mielony 

owocowy

Z.F.U. 42-200 Częstochowa, ul. Bema 32 teL/fax 034 365 88 31,365 08 52

Trw a V  edycja konkursu

GMINA

FAIR PLAY

C ertyfikow ana Lokalizacja Inwestycji 

„G m iny Fair Play" to  gm iny przyjazne dla in w esto ró w , które:
■ podejmują aktywne działania: ■ dążą do rozwiązywania pojawiających się

- organizacyjne problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
- promocyjne ■ dotrzymują podjętych zobowiązań,
- finansowe ■ polepszają swoją infrastrukturę,
- mają na celu przyciągnięcie ■ charakteryzują się praworządnością
inwestorów do gminy, i wysokim poziomem etycznym

■ są otwarte na problemy inwestorów, pracowników gminy.

Biuro Konkursu „Gmina Fair Play": ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel.: (22) 630 98 01-04; fax: (22) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl; www.fairplay.pl

CZESÏOC
zapraszają na film 

W S Z Y S T K O  
Z O S T A ^ J E i  W  R O D Z I N I E

KEEPING MUM
Reżyseria:

Niall Johnson
P R E M IE R A  KINOW A:

17 LUTEGO 2006r.
O B S A D A
Rowan Atkinson -  W alter Zacny  
Krlstln Scott Thom as -  Gloria Zacna 
Maggie Smith -  Grace Hawkins 
Patrick Swayze -  Lance 
Tamsin Egerton -  Holly Zacna 
Toby Parkes -  Petey Zacny  
Emilia Fox -  Rosie Jones

Pastor Walter Zacny jest tak pochłonięty sprawami 
swojej parafii, że nie zauważa, co zaczyna się dziać 
z jego rodziną. Jego piękna żona Gloria (Kristin 
Scott Thomas) flirtuje z nienasyconym instruktorem 
golfa, Lance’em (Patrick Swayze), córka Holly co

tydzień zmienia 
chłopaków, a syn Petey 
pada ofiarą zaczepek 
szkolnych łobuzów.

Gloria coraz dotkliwiej 
czuje, że życie 
wymknęło się jej spod 
kontroli. Ma już powyżej 
uszu obojętnego męża, 
nieustannego ujadania 
psa sąsiada oraz 
wybryków dorastających 
dzieci. Co noc modli się 
o wybawienie. Ratunek przychodzi w postaci Grace 
(Maggie Smith) uroczej staruszki, która z 
pieczołowitością i dyskrecją obejmie obowiązki 
pomocy domowej. Jej skuteczne metody rozwiążą 
szereg problemów Zacnego rodu...

Cinema City Wolność zaprasza na seanse 
ul. Tadeusza Kościuszki 1/5 42-200 Częstochowa, rezerwacja: (34) 371 71 71

Upominki od firmy Monolith otrzymują: Agata Rydzewska, Janusz Dąbrowski Tadeusz 
Szym ala . Po niespodzianki zapraszam y w  piątek 17 lutego w  gdz 10 .00 12 .00. Gratulujemy!

Każdy k to  odpowlo aa pytania I p n  
I l ira iy  M ono lith  weźm ie odz ia ł w  i i
W Jakich godzinach będzie wyśw ie tlany fl

Imię i n azw isko :.....
A d re s :........................
O d p o w ied ź:..............

aas odpowiedź na k a r tu  pocztowa) z naklejonym  logiem Gazety Częstochowskiej 
i  albam ów rodzlannych. i R i
■ * Wszystko zosta je w  rodzlale1 w  Clema City w  Częstochowie?

Organizatorzy IB n
Główny (3 patroni Gazeta Prawna liiM M BI M S  ■G m in a
Partner medialni .tefe

Initytut Badal nad Damoltrac|q 
i P™diięliiorłty«m Prywatnym PKO BANK POLSKI ignOCHOKKiM w w w .b iz n esp o lsk a .p l AKTUALNOŚCI

http://www.orbisczestochowa.pl
mailto:orbis.czestochowa@pbp.com.pl
mailto:mer.patria@orbis.pl
http://www.orbis.pl
http://www.ekoprodukt.pl
mailto:pbednarz@fairplay.pl
http://www.fairplay.pl
http://www.biznespolska.pl
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Po pieniądze do Mikro
Rok 2005 został przez UNDP (Pro

gram Organizacji Narodów Zjed
noczonych ds. Rozwoju) proklamo
wany Międzynarodowym Rokiem Mi- 
krokredytu. Na parkietach giełdowych 
w 15 krajach, 18 listopada odbyła się 
ceremonia oficjalnej inauguracji Roku. 
Notowania giełd tego dnia symbolicznie 
otworzyli beneficjenci instytucji mikro- 
finansowych. Projekt wsparły giełdy w 
Indonezji, Pakistanie, na Filipinach, we 
Włoszech, Dominikanie, Wielkiej Bry
tanii, Kenii, USA, Szwajcarii, Mozam
biku, Indiach, Hiszpanii, Holandii, 
Rumunii i w Polsce. Na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
symbolicznego uderzenia w dzwon do
konali państwo Stefaniukowie, właści
ciele małej firmy, od kilku lat klienci 
Funduszu Mikro, największej z czterech 
działających w Polsce instytucji mikro-

finansowych. Oficjalnego otwarcia do
konali Jamie Ruiz de Santiago, szef mi
sji ONZ w Polsce, oraz Grzegorz 
Galusek, dyrektor Microfinance Centre, 
organizacji zrzeszającej blisko 80 insty
tucji mikrofinansowych, działających w 
Europie Środkowej i krajach byłego 
Związku Radzieckiego.

Fundusz Mikro jest instytucją mi- 
krofinansową, działającą nie dla zysku 
(not-for-profit). Został utworzony w
1994 r. przez Polsko-Amerykański 
Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) do 
realizacji programu wspierania rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości w Polsce. 
Przeznaczono na ten cel 20 mln USD. 
Zgodnie z założeniami programu, kapi
tał jest udostępniany w formie poży
czek tym spośród właścicieli małych 
firm, którzy zapewnią ich najbardziej 
racjonalne wykorzystanie. Obecnie

Fundusz Mikro ma 36 oddziałów oraz 6 
punktów obsługi klienta, z jego kapita
łu skorzystało przeszło 38 tys. właści
cieli małych przedsiębiorstw z terenu 
całej Polski. Łączna wartość wypłaco
nych pożyczek to ponad 600 mln PLN.

Fundusz Mikro oferuje długoter
minową współpracę finansową polega
jącą na udostępnianiu kapitału w 
formie pożyczek, właścicielom małych 
firm którzy rozumieją, że bez dostępu 
do zewnętrznego finansowania utrzy
manie się na rynku jest trudne, a roz
wój niemożliwy. Mikroprzedsiębiorcy 
z powodów formalnych nie mają do
stępu do oferty kredytowej komercyj
nych banków. Nie są w stanie 
udokumentować swojej wiarygodności 
kredytowej, nie posiadają majątku, 
który mógłby stanowić zabezpieczenie 
kredytu, a skala ich działania i zapo

trzebowanie na środki są, z punktu wi
dzenia banku, zbyt małe. W kontakcie 
mikroprzedsiębiorców z Funduszem 
Mikro nie stanowi to przeszkody. 
Współpraca ta opiera się na zasadach 
partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Fundusz Mikro prowadzi również 
szeroko zakrojone działania w dziedzi
nie wspierania edukacji ekonomicznej 
przedsiębiorców i osób, które pragną 
założyć własną firmę. Firma aktywnie 
uczestniczy w wielu konferencjach i 
spotkaniach z przedsiębiorcami. W tej 
dziedzinie aktywnie współpracuje z 
urzędami powiatowymi i gminnymi, 
agencjami rządowymi czy organizacja
mi przedsiębiorców.

W najbliższym czasie również w 
Częstochowie odbędzie się takie spo
tkanie. 21 lutego 2006 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta w Częstochowie odbę

dzie się konferencja pod tytułem 
"Skok na Kasę". Będzie poświęcona 
prezentacji możliwości pozyskania 
funduszy na rozwój mikroprzedsię- 
biorstw. Oprócz nowej oferty Fundu
szu Mikro będzie można poznać także 
produkty Deutsche Banku. Swoje pre
zentacje przedstawią również: Agen
cja Rozwoju Regionalnego w 
Częstochowie S.A., Powiatowy Urząd 
Pracy w Częstochowie oraz członko
wie Rady Gospodarczej. Początek 
konferencji o godzinie 8:30.

Wszelkie informacje na temat kon
ferencji można uzyskać, kontaktując się 
z lokalnym oddziałem Funduszu Mikro 
w Częstochowie mieszczącym się przy 
ul. Sobieskiego 50. Także telefonicznie, 
pod numerem (034) 361 56 07, oraz dro
gą elektroniczną, pisząc na adres: fmcze- 
stochowa@funduszmikro.pl. F M

REKLAMA -

< s J Fundusz Mikro

mgr Joanna Wawrzyniak

42-200 Częstochowa 
ul. Sobieskiego 11 B m. 3

tel. 361-34-00
IDS 150795492

GOTÓWKA W 2 nm iff
i Kredyt konsolidacyjny na 

spłatę innych kredytów
I  Szybka pożyczka gotów

kowa na dowolny cel 
I  Bez opłat i potrąceń 
k Kredyty samochodowe 

bez dokumentowania 
dochodów
C E N TR U M  K R ED Y TO W E

A K R O P O L , P I. D a s zy ń s k ie g o  11 
0 3 4 -3 6 8 -1 1 -3 2  /  0 3 4 -3 6 6 -8 6 -6 5

42-200 C zęstochow a  
ul. Krakow ska 31 
tel. 34/361 44 10 

Biuro Rachunkowe
-  prowadzenie ksiąg 

rachunkow ych i rozliczeń
-  księgi handlowe -  ryczałty, 

VAT, Z U S  -  spraw y kadrowe
-  elektroniczny przekaz  

danych (także u klienta)

Pośrednictwo Kredytowe
PHUANIN

J a n in a  Kaczyńska10iZezwolenie M.F. 10251/98

c M y i k

Pożyczki
-  Chwilówki
Natychmiast!

Od 200 do 5000 zł
Bez zaświadczeń 

o dochodach!
0 -801 -807 -807
(całkowity koszt połączenia 33 gr)

Euro-Cash +

Częstochowa, 
ul. Wolności 1/3/5 

(MEGASAM)

tel. 0-34 36519 80

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie 
42-200 Częstochowa ul. Hallera 1 

tel. 034 361 -60-01 tel./fax: 034 361 -65-38 
www.word.czest.pl e-mail: sekretariat@word.czest.pl

__________ Stacja Kontroli Pojazdów zaprasza w godz. 6.30-22.00, w soboty w godz. 7.00-15.00
Przeprowadza:
- egzaminy kierowców i kandydatów na kierowców,
- szkolenie diagnostów, - szkolenie instruktorów nauki jazdy,
- szkolenie kierowców wykonującch transport drogowy,
- szkolenie zmniejszające 6 punktów karnych
(szkolenia odbywają się w pierwszą sobotę każdego miesiąca).
Wvkonuie w  Okręgowej Stacii Kontroli Pojazdów:
- przeglądy rejestracyjne wszytkich typów pojazdów,
- przeglądy pojazdów zasilanych gazem,
- przeglądy pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
- przeglądy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
- przeglądy pojazdów po kolizjach, przeglądy pojazdów skierowanych przez policję,
- nadawanie numerów identyfikacyjnych I tabliczek zastępczych.

H u F t l E X
BHP> ART. ROBOCZO-OCHRONNE

4 2 -2 0 0  C zę sto c h o w a  
ul. K ilińskiego 120  

s.c. tel. 3 6 1 -0 8 -3 1 , te l./fax  3 6 1 -0 8 -0 2

0DZIEZ ROBOCZA I OCHRONNA 
RĘKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE 
OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE
S P R Z Ę T  O C H R O N Y  O S O B IS T E J
% kaski: budowlane, monterskie 
i  szelki bezpieczeństwa 
► linki bezpieczeństwa i inny sprzę' 

chroniący przed upadkiem  
t  ochronniki słuchu -  BILSOM  
i  okulary p. odpryskowe

t  PASTA BHP I Inne ś rodk i czystości 
» TAŚM A OSTRZEGAWCZA do  zabezpieczania 

w ykopów  
t  APTECZKI
► TABLICE: INFORMACYJNE BUDOWY 

I OSTRZEGAWCZE
INSTRUKCJE BHP t  DRABINY SZNUROWE 
LINKI POMOCNICZE do 100 mb.
PASY MONTERSKIE » TORBY MONTERSKIE 

t  CZYŚCIWO » SZAFY METALOWE BHP

Z NAMI PRACUJESZ BEZPIECZNIEJ!
ZAPRASZAMY 8.00 -  16.00 W  SOBOTY 8.30 -  12.00

* '
\ 7  Mz ę V  »F

KOMPLETUJEMY DOSTAWY WEDŁUG ZAMÓWIEŃ 
-  DORADZTWO -  MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN 

WARUNKI PŁATNOŚCI DO UZGODNIENIA Zapraszamy

KREDYTY 
GOTÓWKOWE

Al. Wolności 29 m. 6 (I piętra w  bramie) 
42-200 Częstochowa, pon.-pt. 9-17 
tel. (034) 366-47-80, 0608-188-682

0  bez opłat wstępnych
#  kredyt konsolidacyjny

na spłatę innych kredytów
0  możliwość ubezpieczenia kredytu
•  bez zaświadczeń dla posiadaczy 

kart NON STOP GE CAPITAL BANK

KANTOR  
WYMIANY W ALUT

EUROPA
Paweł Czyż

Negocjujemy ceny 
od 500 euro/USD

Zapraszamy w godz.: 9-18, sobota 9-14 
42-200 Częstochowa, ul. Wilsona 2/4 

tel. (034) 324-79-26

szybkie

pożyczki
dla małych firm

d o  5 0 . 0 0 0  z ł

rata już od 100 zł
Częstochowa  
ul. Sobieskiego 50 
tel. (0-34) 361 56 07

www.funduszmikro.pl

Radomsko 
ul. Tysiąclecia 10 

tel. (0-44) 683 70 30

infolinia 0 801 33 33 66

proponujemy współpracę 
na zasadach agencyjnych 

dla Przedstaw icieli Funduszu M ikro

4

mailto:stochowa@funduszmikro.pl
http://www.word.czest.pl
mailto:sekretariat@word.czest.pl
http://www.funduszmikro.pl
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Częstochowscy producenci 
-  łączcie się!

'Wyjaśnia Składka w lutym

Jesteś producentem?
Masz zakład w naszym regionie?
Jak  oceniasz swoje rynki zbytu.
Kurczą się?
Podziel się swoimi uwagami
i czytaj opinie innych.
Napisz do nas.

W grudniowej Gazecie Solidarnej 
pisałem o problemach zakładów 

produkcyjnych w naszym regionie. 
Wiadomo, chodzi głównie o rynki zby
tu, które zachowują się jak włosy pięć- 
dziesięciolatka -  rzedną i zanikają.

Przypomnę, że w wyniku rozwa
żań sprzed kilku tygodni narodził się 
pomysł utworzenia Częstochowskiej 
Giełdy Producentów, co wyraźnie nie
których zainteresowało, jednakże z 
pełną świadomością trudności tego 
przedsięwzięcia.

Skąd taka idea? Wszak każdy powi
nien sam troszczyć się o zbyt swoje
go produktu, co jest podstawową 
cechą wolnego rynku. Gospodarki 
światowe od wielu już lat zmierzają ku 
jednemu: bardzo duże produkcje i ryn
ki zbytu w sieciach wielkich hipermar
ketów. Dla średnich i małych 
producentów jeżdżenie po kraju i „roz
dawanie” towaru na coraz dłuższe ter
miny płatności jest prawdziwą zmorą. 
Powoduje to brak płynności finanso
wej i kłopoty z bieżącymi opłatami.

W niektórych regionach naszego 
kraju dostrzeżono, że tam gdzie jest 
mnogi wybór towaru i dużo miejsc par
kingowych, tam są ludzie. Grupy ini
cjatyw gospodarczych wydeptały, a 
lokalne władze wysupłały fundusze, 
udostępniły tereny i popowstawały (na 
wzór zagranicznych gigantów) klima
tyzowane hale, parkingi, słowem pol
skie skupiska handlu hurtowego, czy 
jak kto woli -  giełdy. W Częstochowie 
nie. Mamy wprawdzie kilka dzielnico
wych hal targowych, ale jedynie o cha
rakterze handlu detalicznego. Chwała, 
że są, bo ludzie chwalą tamtejsze arty
kuły masarskie, piekarnicze i rolnicze 
jako świeższe i smaczniejsze niż w 
markowych hipermarketach.

W koncepcji Częstochowskiej Gieł
dy Producentów (nazwa robocza) nie 
chodzi o konkurencyjne dla Pozna
nia Targi, ale o godziwe miejsce dla

różnorodnej i masowej oferty produ
centów wielu branż, których w naszym 
regionie nie brakuje.

Częstochowa leży w prostej linii 
pomiędzy dwoma potężnymi ośrodka
mi przemysłowymi, śląskim i łódzkim 
oraz leży „po drodze” z Małopolski do 
Warszawy. Tysiące zaopatrzeniowców 
jeżdżących tam i z powrotem po naj
większej arterii drogowej kraju ociera 
się jedynie o nasze miasto, o nasz re
gion.

Jaką skomasowaną bazą handlową 
mogą obecnie poszczycić się nasi pro
ducenci? Stadion Włókniarza, raz w 
tygodniu? Namioty z klepiskiem w 
środku w XXI wieku? Walczymy za
tem o to, aby ten wielki, ogólnokrajowy 
strumień zaopatrzeniowców sunących 
po DK-1, skusić do zatrzymania się u 
nas, w nowoczesnym kompleksie han
dlowym, o bogatej, hurtowej ofercie 
produktów, wytwarzanych przez na
szych przedsiębiorców z Częstochowy 
i regionu.

Czy to utopia? Walka z wiatrakami? 
Nie. To proste, logiczne rozumowa
nie. Ta inwestycja dałaby długotrwałe 
korzyści dla wielu, powtarzam wielu 
firm, co zaowocowałoby zwiększe
niem produkcji, wzrostem zatrudnienia 
i przyczyniłoby się do rozwoju miasta.

Zakładam, że na kilkanaście tysię
cy podmiotów gospodarczych kilkaset 
opowie się za utworzeniem wspólnej 
bazy handlowej. Przedsięwzięcie na 
pewno by wypaliło, bo mamy na to do
wody i to u nas, w Częstochowie. Gieł
da Kwiatowa przy ulicy Radomskiej 
ma się dobrze. Hurtownicy i detaliści 
wręcz nie wyobrażają sobie, że mogło
by jej nie być. A Konopiska? Przed la
ty wspólne handlowanie kilku 
producentów odzieżowych w dość 
przypadkowym miejscu zaowocowało 
spontanicznym rozwojem. Obecnie 
jest tam kilkadziesiąt pawiloników 
handlowych, a miejsce znane w całym 
województwie. Potwierdza się zatem 
stara prawda: duży wybór towaru, to 
lepsze ceny i wielu kupujących.

W Tychach, pod Katowicami, pod 
Łodzią i wielu innych regionach istnie
ją dobrze zorganizowane hale, gdzie 
usadowili się producenci i handlowcy 
z pożytkiem dla siebie, władz lokal
nych i wielu zwykłych ludzi.

Czy Częstochowę nie stać, od strony 
organizacyjnej, na wyznaczenie tere
nu, ogłoszenie konkursu na jego za
gospodarowanie i powalczenie o 
fundusze dla Wielkiej Giełdy Produ
centów?

A mamy w regionie wiele znaczą
cych firm, produkujących odzież, obu
wie, torby, plecaki i parasole, okna, 
meble i akcesoria stolarskie. Tkaniny, 
firany i artykuły pasmanteryjne, kom
pleksowe wyposażenie łazienek, kuch
ni i ogrodów, zabawki, wózki i 
urządzenia AGD, artykuły motoryza
cyjne i wiele innych asortymentów z 
najróżniejszych dziedzin.

Będę składał wizyty w dobrze pro
sperujących zakładach, by prezento
wać ich dorobek i osiągnięcia. Liczę, 
że ich właściciele podzielą się z Gaze
tą swoim doświadczeniem, problema
mi i opinią na temat Częstochowskiego 
Centrum Handlu Hurtowego.

Cieszę się, że ci, z którymi już o 
tym rozmawiałem są (podobnie jak ja) 
pełni entuzjazmu, że nasze miasto za
sługuje na taki obiekt. Niekoniecznie 
w obrębie samej Częstochowy, ważne 
by blisko krajowej DK-1.

Wszak wszyscy pamiętamy z jaką 
dumą słuchaliśmy pochwał od przy
jezdnych po oddaniu dworca PKP. 
Udało się tamto? Czemu nie może 
udać się teraz, zwłaszcza, że ta inwe
stycja to gwarantowany rozwój całego 
regionu. Za jednym zamachem po
większamy rynki zbytu wielu firm!

JERZY NOWAKOWSKI

Jesteś producentem ? Zaproś naszą 
Gazetę do swojego zakładu. Podziel się 
swoim doświadczeniem. Napisz do nas 
lub zadzwoń. E-mail:redakcja@gaze- 
tacz.com.pl. Telefon autora artykułu 601 
507 867.

W najbliższych tygodniach rozpo
czynamy cykl artykułów o podtytule: 
Profesjonaliści Regionu Jury.

Będziemy prezentować najlepsze 
(niekoniecznie największe) przedsię
biorstwa z Częstochowy i okolic. Ludzi, 
którzy wbrew codziennym trudnościom 
i wszechobecnej konkurencji, swą fa 
chowością, zapałem i pracowitością 
osiągają sukces zawodowy.

Zapraszamy na łamy Gazety Czę
stochowskiej!

Wybrane imprezy targowe w kraju -  marzec 2006
7.-9. -  POZNAŃ. Targi Obuwia, Skóry i 
Wyrobów Skórzanych: obuwie, akcesoria 
obuwnicze, galanteria skórzana.
7.-9. -  POZNAŃ. „INTERMASZ”. Między
narodowy Salon Maszyn Włókienniczych: 
maszyny i urządzenia dla włókienniczego, 
odzieżowego, dziewiarskiego, maszyny i 
urządzenia do farbowania i drukowania, 
pralnicze, do suszenia, prasownia, garbo
wania, wyprawiania i obróbki skór, do pro
dukcji obuwia i futer, artykułów skórzanych, 
materiały i surowce dla przemysłu lekkie
go.
7.-9. -  POZNAŃ. „POZNAŃSKIE DNI 
MODY”. Targi Odzieży i Tkanin: odzież 
damska, męska, dziecięca, galanteria 
odzieżowa, bielizna, wyroby pończoszni
cze, tkaniny, dzianiny, dodatki krawieckie.
8.-10. -  WARSZAWA. „EUROSW EET 
2006” . Międzynarodowe Targi Cukiernic
twa, Piekarstwa i Lodziarstwa: urządzenia 
techniczne i wyposażenie: piece piekarni
cze i cukiernicze, maszyny do lodów, auto
maty do bitej śmietany, zmywarki do koszy 
cukierniczych; akcesoria: sprzęt do pracy z 
cukrem, patelnie do pączków formy do pro
dukcji pralin i czekolady; produkty: lody, 
produkty mleczne galanteria cukiernicza i 
dekoracje, wyroby czekoladowe, owoce,

tłuszcze i oleje.
9.-11. -  KRAKÓW. „GAZ-TECHNIKA 
2006”. 7 Targi Gazowe: instalacje gazowe, 
materiały do instalacji gazowych, urządze
nia zabezpieczające instalacje gazowe, ko
tłownie na paliwa płynne, urządzenia i 
sprzęt do dystrybucji gazu.
9.-11. -  KRAKÓW. „TERMO 2006”: 10 Targi 
Inżynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyza
cji i Chłodnictwa: urządzenia wodociągowe 
oczyszczalnie ścieków, urządzenia grzew
cze, sieci rozprowadzania ciepła, urządzenia 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze, ar
matura łazienkowa.
15.-18. -  GDAŃSK. „AMBERIF”. Między
narodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Ka
mieni Jubilerskich: złota biżuteria, kamienie 
jubilerskie, zegarki, biżuteria z bursztynem, 
maszyny jubilerskie.
16.-17. -  SZCZECIN. „POMERANIA” . 11 
Targi Przemysłu Spożywczego: technolo
gie, urządzenia i komponenty dla przemy
słu spożywczego, magazynowanie, 
transport.
21.-23. -  KIELCE. „ENEX” . 9 Międzyna
rodowe Targi Energetyki: odnawialne źró
dła energii, wytwarzanie, przesyłanie i 
dystrybucja energii, maszyny, urządzenia 
energetyczne i e lektroenergetyczne ,

użytkowanie energii i metody je j oszczę
dzania.
24.-26. -  LUBLIN. 7 Krajowe Targi Spół
dzielcze: prezentacja wyrobów produkowa
nych przez spółdzielnie krajowe.
28.-30. -  POZNAŃ. „SAWO”. Międzynaro
dowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i 
Ratownictwa: środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej, mierniki, alarmy, wyposażenie 
sanitarne i medyczne, wentylacja pożaro
wa, systemy wczesnego wykrywania za
grożeń, urządzenia przeciwpożarowe i 
środki gaśnicze.
28.-31. -  POZNAŃ. „INSTALACJE”. Mię
dzynarodowe Targi Instalacyjne: technika 
ciepłownicza i grzewcza, wentylacja, klima
tyzacja, pompy, urządzenia, sieci, rurocią
gi.
28.-31. -  POZNAŃ. „SECUREX” . Między
narodowa Wystawa Zabezpieczeń: mecha
niczne systemy zabezpieczeń, urządzenia 
do kontroli dostępu i nadzoru, systemy 
ochrony danych, ochrona przeciwpożaro
wa, elektroniczne systemy zarządzania bu
dynkiem.
Bliższych informacji o targach udziela Czę
stochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębior
czości, Częstochowa, al. Kościuszki 6, 
pok. 9, tel.: 34/324-33-48. P

Zgodnie z ogłoszonymi ustaleniami, 
podstawą wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne w lutym br. dla 
niektórych grup społecznych jest kwota 
zadeklarowana, nie niższa niż 269,73 zł. 
Stanowi ona 30 proc. minimalnego wy
nagrodzenia w bieżącym roku, które 
wynosi od 1 stycznia 899,10 zł.

Ustalenie to obejmuje osoby prowa
dzące działalność pozarolniczą, której 
wykonywanie rozpoczęto nie wcześniej 
niż 25 sierpnia 2005 r., osoby, które nie 
prowadzą lub w okresie ostatnich 60 
miesięcy kalendarzowych przed dniem 
jej rozpoczęcia, takiej działalności nie 
prowadziły, nie wykonują działalności 
gospodarczej na rzecz byłego praco
dawcy, dla którego poprzednio, w bie
żącym lub ubiegłym roku 
kalendarzowym, taką pracę wykonywa
ły w ramach stosunku pracy bądź spół
dzielczego stosunku pracy. Chodzi w 
tym wypadku o czynności wchodzące w 
zakres wykonywanej działalności go
spodarczej.

Składka za luty br. osób należących 
do wymienionych grup nie może być 
niższa niż:

-  52,65 zł. (19,52 proc.) na ubez
pieczenie emerytalne,

-  35,06 zł. (13 proc.) na ubezpie
czenie rentowe,

-  6,61 zł. (2,45 proc.) na ubezpie
czenie chorobowe.

Twórcy i artyści, osoby prowadzące 
działalność w zakresie wolnego zawo
du, w rozumieniu przepisów o zryczał
towanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, wspólnik jedno
osobowej spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością oraz wspólnicy spółki 
jawnej, komandytowej lub partnerskiej 
oraz osoby współpracujące z prowadzą
cymi pozarolniczą działalność płacą w 
lutym 2006 r. składkę zgodną z ustale
niami dla tych grup. Podstawą wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne jest 
kwota zadeklarowana nie niższa niż 
1408,34 zł. Stanowi ona 60 proc. prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w trzecim kwartale 2005 r. Wyniosło 
ono 2347,24 zł.

W rezultacie składka za luty 2006 r. 
dla tych grup nie może być niższa niż:

-  274,91 zł. (19,52 proc.) na ubez
pieczenie emerytalne,

-  183,08 zł. (13 proc.) na ubezpie
czenie rentowe,

-  34,50 zł. (2,45 proc.) na ubezpie
czenie chorobowe.

Podstawa wymiaru składek na do
browolne ubezpieczenie chorobowe nie 
może w lutym br. przekraczać miesięcz
nie 5868,10 zł., czyli 250 proc. przecięt
nego miesięcznego wynagrodzenia w 
trzecim kwartale 2005 r. Płatnicy skła
dek samodzielnie ustalają stopę procen
tową składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Wszelkiej pomocy na ten 
temat udzielają oddziały ZUS.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw, włącznie z 
wypłatami z zysku, wynosiło w trzecim 
kwartale ubiegłego roku 2495,64 zł. Na 
podstawie obowiązujących przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finan
sowanych ze środków publicznych, 
podstawę wymiaru składki na ubezpie
czenie zdrowotne w lutym br., dla osób 
w wymienionych grupach, stanowi 
kwota zadeklarowana, nie niższa niż 
1871,73 zł. (75 proc. przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w III kwartale 2005 r., 
włącznie n wypłatami z zysku). W 
związku z tym, składka na ubezpiecze
nie zdrowotne w lutym nie może być 
niższa niż163,78 zł. (8,75 proc.).

Pracodawcy, do których stosuje się 
przepisy o ochronie roszczeń pracowni
czych, w razie niewypłacalności praco
dawcy, powinni opłacać składkę na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, w wysokości 0,15 proc.

Płatnicy, zobowiązani do opłacania 
składek na Fundusz Pracy, opłacają 
składkę w wysokości 2,45 proc. /sz/

Seminarium

C zęstochowska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości organizuje 

spotkanie przedsiębiorców z pracow
nikami Państwowej Inspekcji Pracy. 
Seminarium n. t. „Zmiany w Kodeksie

pracy i dostosowanie przepisów prawa 
pracy do wymogów unijnych” odbę
dzie się 22 lutego b.r. o godz. 11.00 
w Domu Rzemiosła, Częstochowa, al. 
Kościuszki 6, II piętro. R

Pożyczki do 120 tys. złotych
Od 7. lutego mali przedsiębiorcy (zatrud
niający nie więcej niż 50 osób, o rocznym 
obrocie poniżej 10 mln euro) z terenu po
wiatu częstochowskiego mogą składać 
wnioski o pożyczki w  ramach Funduszu 
Pożyczkowego administrowanego przez 
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Małej Przedsiębiorczości. Udzielanie infor
macji o pożyczkach oraz przyjmowanie 
wniosków odbywa się w  częstochowskim 
Starostwie Powiatowym przy ul. Sobieskie
go 9, pokój 238, od godz. 8.00-13.00. Po
życzki udzielane są  na sfinansowanie 
wydatków związanych z rozpoczęciem lub 
prowadzeniem działalności gospodarczej,

w  tym na: zakup, budowę, rozbudowę lub 
modernizację obiektów  produkcyjnych, 
handlowych, usługowych; wyposażenie w 
maszyny, narzędzia pracy, aparaturę oraz 
środki transportu; zakup wartości niemate
rialnych i prawnych; zakup materiałów i su
rowców, a także finansowanie bieżących 
potrzeb obrotowych.
Pożyczka udzielana jest na okres do 5 lat, 
a jej maksymalna wysokość wynosi 120 
tys. zł. Udział własny pożyczkobiorcy nie 
może być niższy niż 20 proc. Oprocento
wanie do kwoty 60 tys. zł wynosi 8,5 proc. 
w  skali roku, natomiast przy kwotach od 60 
tys. do 120 tys. zł -  7 proc. R

. Agencja Rozwoju Regionalnego w
Agencja Częstochowie SA serdecznie zaprasza

/Rozwoju na bezpłatne szkolenie, które odbędzie
« Regionalnego w Częstochowie SA się 1. marca 2006 r. w godzinach od

900 do 1500 w sali przy ulicy Nowo
wiejskiego 26.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
JAK POZYSKAĆ BEZZWROTNE DOTACJE 

EUROPEJSKIE NA POWSTANIE I ROZWÓJ FIRMY.
Dowiedzą się Państwo również o nowych procedurach, nowych terminach, i 
nowych szansach, czyli to wszystko co należy wiedzieć o skutecznym wnio

skowaniu o pieniądze dla polskiego biznesu.
Bezpłatne szkolenie przeprowadzi specjalista z dziedziny Funduszy Europej
skich, Dariusz Wojciechowski, doświadczony praktyk w dziedzinie pisania 

wniosków o dotacje.
Szkolenie skierowana jest do przedsiębiorców i pracowników sektora Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw.
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 27.02.2006 r. na adres: 

ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa 
Tel./fax. 034 360-56-88, 034 360-57-47 
e-mail: szkolenia@arr.czestochowa.pl

e-Fs
Europejski Fundusz Społeczny

mailto:szkolenia@arr.czestochowa.pl
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Niezależne Zrzeszenie  S tudentów  w  C zęstochow ie, 1980-1990 (cz. I)

Dwa początki
Do przełomu sierpniowego 1980 ro

ku jedynym zorganizowanym nie
zależnym środowiskiem w Często
chowie było Duszpasterstwo Akade
mickie, które działało w piwnicy Domu 
Biskupiego. Duszpasterz akademicki 
ks. Ireneusz Skubiś nie tylko dbał o for
mację duchową studentów, ale i poprzez 
prelekcje zapraszanych gości (m.in. ze 
środowiska ROPCiO), uzupełniał wia
domości studentów o przemilczane i za
kłamane fragmenty historii Polski.

FALA STRAJKOWA DOTARŁA DO 
CZĘSTOCHOWY PO PODPISA
NIU POROZUMIEŃ SIERPNIO
WYCH, W KTÓRYCH STUDENCI 
NIE BRALI UDZIAŁU. W zakładach 
pracy tworzyły się nowe związki zawo
dowe, 27. września zawiązał się Regio
nalny Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność”. Powstanie niezależnej 
organizacji studenckiej było konse
kwencją tego ruchu. 27. września grupa 
założycielska (Gerard Żakowski, Jacek 
Polaczek, Rafał Stępniak, Tomasz Wi
śniewski i Ewa Ernt) zgłosiła rektorowi 
WSP powstanie Niezależnego Zrzesze
nia Studentów. Nawiązali kontakt ze 
studentami Politechniki, w tym z 
uczestnikami Duszpasterstwa Akade
mickiego. W nocy z 29. na 30. września 
grupa 14 studentów utworzyła Tymcza
sowy Komitet Założycielski Niezależ
nego Zrzeszenia Studentów 
Politechniki Częstochowskiej, byli to z 
wy działu metalurgicznego: Marek Ga
daj, Dariusz Szparaga, Czesław Wojda- 
ła, Adam Zborowski, Zofia 
Dziewiątkowska, z wydziału budowy 
maszyn: Andrzej Wosik, Mariusz Smo- 
renda, Marek Wirski, Norbert Jaskóła, 
Marian Dzik, Gabriela Piecuch, z wy
działu elektrycznego: Marek Filipecki, 
Tadeusz Woźniak, Franciszek Rudzki 
(oraz Waldemar Tazbir i Tomasz Turlej- 
ski -  ieobecni na zebraniu). Studenci 
wyprzedzili tym samym pracowników 
obu uczelni -  na Politechnice NSZZ 
“Solidarność” powstał dopiero 8 paź
dziernika.

30. WRZEŚNIA W AULI WSP OD
BYŁO SIĘ OTWARTE ZEBRANIE 
INFORMACYJNE NZS, UCZEST- 
NI- CZYŁO W NIM 250 STUDEN
TÓW Z WSP I POLITECHNIKI, 
prowadził je Tomasz Wiśniewski. Zgło
szono postulaty: zniesienie służby woj
skowej, zwiększenie udziału studentów 
w organach kolegialnych uczelni, wpływ 
studentów na program nauczania, pod
niesienie wysokości stypendium, znie
sienie komisji dyscyplinarnej, 
zwiększenie autonomii uczelni. Poinfor
mowano o powstaniu NZS na Politechni
ce. Po zebraniu 30 osób wpisało się na 
listę TKZ-u.

TKZ NZS Politechniki zorganizo
wał 8. października otwarte zebranie in
formacyjne w klubie “Politechnik”, na 
którym na listy TKZ wpisało się 60 
osób. Wysunięto dodatkowe postulaty: 
utworzenie samorządu studenckiego, 
ograniczenie wstępu SB i MO na teren 
uczelni (tylko za pisemną zgodą rekto
ra), “zniesienie cenzury prewencyjnej i 
zaprzestanie dyskryminowania wydaw
nictw niezależnych”, swobodny dostęp 
do wszystkich zbiorów bibliotecznych, 
prawo studentów do weta przy wyborze 
prorektorów i prodziekanów ds. stu
denckich, przydzielenie NZS lokalu by
łego klubu “Ekstremum”, podniesienie 
płac stażystów do średniej krajowej. 14.

października na zebraniu TKZ NZS PCz 
przyjęto Statut i wybrano pełnomocni
ków, reprezentujących TKZ i mających 
prawo zmian w statucie. Byli to: Leszek 
Wachelko (nieformalny lider TKZ), To
masz Turlejski, Czesław Nowak, Marek 
Filipecki, Marek Gadaj, Włodzimierz 
Gidziela. 21. października TKZ Poli
techniki złożył u Rektora dokumenty 
wymagane do rejestracji, a 30. paździer
nika przystąpił do Ogólnopolskiego Ko
mitetu Założycielskiego NZS. Pod 
koniec października, wg danych KW 
PZPR, TKZ-ty skupiały ok. 500 osób na 
Politechnice i 200 na WSP.

STOSUNEK WŁADZ OBU UCZEL
NI DO POWSTAJĄCEGO ZRZE
SZENIA BYŁ ODMIENNY. Rektor 
Politechniki po początkowym (przez 
dwa dni) unikaniu delegacji NZS-u , na
wiązał współpracę, przydzielił organiza
cji lokal i pieniądze. Senat, nie bez 
próby wniesienia poprawek, zaaprobo
wał Statut NZS PCz i przesłał go do Mi
nistra. Natomiast władze WSP nie 
udzieliły TKZ-owi żadnej pomocy. 
Zmiana w nastawieniu do organizacji 
nastąpiła dopiero po zastąpieniu dotych
czasowego rektora; po. rektora został 
doc. dr hab. Włodzimierz Brzezin. Orga
nizowanie się Zrzeszenia biegło dwoma 
odrębnymi torami -  osobno na WSP, 
osobno na Politechnice. Było to wyni
kiem po części odmiennego charakteru 
szkół, ale także obaw, aby nie powstała 
„czapa” -  zbędny szczebel organizacji, 
który ograniczałby samodzielność orga
nizacji uczelnianych. Tylko dla „koordy
nowania wspólnych działań” utworzono 
11. listopada Radę Koordynacyjną NZS 
PCz i WSP. W jej skład weszli z WSP: 
Rafał Stępniak, Piotr Szymanowski, 
Iwona Pasternak, Gerard Żakowski, a z 
Politechniki: Czesław Nowak, Leszek 
Wachelko, Marek Gadaj, Tomasz Turlej- 
ski. Wspólnymi przedsięwzięciami obu 
TKZ-ów było organizowanie akademii
11. listopada, wieczoru poezji Cz. Miło
sza, spotkań z Jackiem Kuroniem, Ada
mem Michnikiem, Jackiem Bartyzelem, 
Marią Moczulską, Andrzejem Czumą.

OD POCZĄTKU NZS POPIERAŁ 
DZIAŁANIA „SOLIDARNOŚCI” , 
BRAŁ UDZIAŁ W AKCJACH PRO
TESTACYJNYCH I STRAJKACH 
OSTRZEGAWCZYCH OGŁASZA
NYCH PRZEZ TEN ZWIĄZEK. 13. 
listopada przedstawiciele NZS z pra
wem głosu przyłączyli się do protestu 
częstochowskiej „Solidarności” w klu
bie “Ikar”, który zakończył się zmianą 
władz wojewódzkich i miejskich. W 
grudniu 1980 Zrzeszenie zaczęło wyda
wać (początkowo na ręcznym powiela
czu) pierwsze biuletyny: „Żak” na 
Politechnice i „Igła” na WSP. 15. stycz
nia 1981 dwóch przedstawicieli NZS-u 
brało udział w posiedzeniu Senatu WSP, 
na którym w obecności wiceministra 
szkolnictwa wyższego wybrano rekto
rem doc. dr hab. Włodzimierza Brzezi
na. W związku z przeciągającymi się 
rozmowami w Łodzi oba TKZ-ty ogło
siły 16. lutego gotowość strajkową. Te
go samego dnia wiec studentów WSP 
proklamował strajk okupacyjny od 
godz. 8. następnego dnia. Wybrano ko
mitet strajkowy, którym kierowali Karol 
Małolepszy (SZSP) i Zbigniew Gała 
(NZS). 18. lutego, po otrzymaniu po
twierdzenia, że podpisano porozumie

Gerard Żakowski i Andrzej Lewandowski

nie łódzkie (w tym zgoda na rejestrację 
NZS), ok. godz. 18. zakończono strajk. 
Strajk na Politechnice, proklamowany 
na wiecu studentów 18. lutego przed 
południem, nie doszedł do skutku. Wy
brano nawet komitet strajkowy, prze
wodniczącym został Leszek Wachelko, 
zastępcą Maciej Radziejowski (SZSP).

PO REJESTRACJI NZS W KRAJU I 
NA OBU UCZELNIACH ODBYŁY 
SIĘ WYBORY DO WŁADZ ZRZE
SZENIA. 25. marca Walne Zebranie 
NZS WSP wybrało Komisję Uczelnianą 
w składzie: Andrzej Gęsiarz (przewod
niczący), Piotr Szymanowski i Gerard 
Żakowski (wiceprzewodniczący), Jaro
sław Ciura, Lidia Gara i Uczelnianą Ko
misję Rewizyjną w skladzie: Krzysztof 
Sztychny, Jacek Poloczek, Stanisław 
Ślusarczyk. NZS Politechniki obrało od
mienną strukturę organizacyjną; grupa 
członków na roku wybierała Zarząd Ro
ku i delegatów do Konwentu (władzy 
uchwałodawczej), który z kolei wybierał 
Zarząd Uczelniany (władzę wykonaw
czą). Na pierwszych zebraniach Kon
wentu 26. marca i 10. kwietnia przyjęto 
Statut NZS PCz, wybrano Marszałka 
(przewodniczącego) Konwentu -  Jakuba 
Anissimo i Zarząd Uczelniany w skła
dzie: Andrzej Lewandowski (przewod
niczący), Włodzimierz Gidziela 
(wiceprzewodniczący), Andrzej Kacz
marek, Włodzimierz Bajor, Jan Sakiel, 
Joachim Henel, Wojciech Rotarski, Ma
rek Filipecki, Wojciech Marcisz. Wybra
no Uczelnianą Komisję Rewizyjną w 
skladzie: Leszek Wachelko (przewodni
czący), Janusz Baran, Zbigniew Sokół. 
Delegatami na I Zjazd NZS w Krakowie 
zostali: A. Lewandowski, W Gidziela i 
J. Sakiel.

Przedstawicielem środowiska często
chowskiego w Krajowej Komisji Koordy
nacyjnej NZS został Andrzej Gęsiarz 
(WSP). A. Lewandowski wpisany został 
w skład redakcji numeru pierwszego 
ogólnopolskiego pisma Zrzeszenia pt. 
„Nowy Indeks”. 29. kwietnia utworzono 
Komisję Koordynacyjną NZS Częstocho
wa o charakterze podobnym do Rady Ko
ordynacyjnej. W jej składzie byli z WSP: 
Lidia Gara, Andrzej Gęsiarz, Jarosław 
Ciura, a z Politechniki: Andrzej Lewan
dowski, Włodzimierz Gidziela, Jan Sa
kiel. W maju NZS liczyło na Politechnice 
185, a w WSP blisko 100 osób. W maju 
NZS Politechniki i WSP organizowały 
wspólne akcje. 3. maja zorganizowana 
grupa studentów przemaszerowała od 
gmachu WSP Alejami na Jasną Górę, 
gdzie wzięła udział w pielgrzymce akade
mickiej. Po zamachu na papieża, 15. ma
ja, zwołano wiec studentów przed klubem 
„Politechnik” z udziałem duszpasterza 
akademickiego i przedstawicieli „Solidar
ności” częstochowskiej. Przyjęto rezolu
cję potępiającą sprawców zamachu i 
wystosowano telegram do Ojca św. Po

wiecu przemaszerowano w cichym mar
szu Alejami na Jasną Górę, by uczestni
czyć w nabożeństwie za zachowanie przy 
życiu i zdrowiu Jana Pawia II i o zdrowie 
prymasa Wyszyńskiego.

ZGODNIE Z OGÓLNOPOLSKĄ 
AKCJĄ PROTESTACYJNĄ W 
OBRONIE W IĘŹNIÓW  PO LI
TYCZNYCH, NA 25. MAJA ZA
PLANOWANO W IEC I MARSZ 
PROTESTACYJNY W CZĘSTO
CHOWIE. Do ostatniego momentu 
ważyiy się jego losy. Ostatecznie, po 
rozmowie z prezydentem Częstochowy, 
odstąpiono od pierwotnego planu. Od- 
byi się tylko wiec studentów i „Solidar
ności” przed klubem „Politechnik”, na 
którym przyjęto rezolucję z żądaniem 
uwolnienia więźniów politycznych. De
legacja złożona ze studentów (Gerard 
Żakowski, Andrzej Lewandowski, Woj
ciech Rotarski) oraz działaczy „Solidar
ności” (Jorgos Konstantinidis, Andrzej 
Kuligowski) przekazała rezolucję na rę
ce posła Kazimierza Męcika.

NZS prowadziło działalność wy
dawniczą, na Politechnice wydawano 
biuletyny „Żak” (6 numerów, od 10. 
grudnia 1980 do września 1981, redago
wali m.in. Leszek Wachelko, Andrzej 
Kaczmarek, Jan Sakiel), „Mini-Max” (4 
numery, od 12. kwietnia do 25. maja 
1981, redagowali Jan Sakiel, Wojciech 
Rotarski, Lidia Gara), na WSP wydawa
no biuletyny „Igła” (3 numery, od 15. 
grudnia 1980 do 6. maja 1981, redago
wali Jacek Różewicz, Jacek Chaszczyń- 
ski, Gerard Żakowski, Piotr Głowacki, 
Piotr Szymanowski, Roman Bednarek), 
„Nasze Sprawy” (tylko jeden numer z 
30. września 1981) oraz „Strajkuś” w li
stopadzie i grudniu 1981. Przy NZS 
WSP działało Studenckie Koło Filozo
ficzne, które wydało 3 numery dwumie
sięcznika „Synopsis” (do marca do 
sierpnia 1981, redagowali go Krzysztof 
Sztychny, Mariusz Dobroczyński, Jerzy 
Kalowca, Tomasz Wiśniewski). Na Poli
technice powstało jedyne niezależne wy
dawnictwo książkowe w regionie 
częstochowskim, które pod nazwą 
„Żak”, a potem Niezależne Wydawnic
two Studenckie (NWS) wydało trzy bro
szury. Wydawnictwo tworzyli Jan Sakiel 
i Czesław Nowak. NZS nie miało dostę
pu do radiowęzła studenckiego (Radio 
„Pryzmaty”). Andrzej Lewandowski 
sprowadzał do Częstochowy literaturę 
drugiego obiegu, sam ją sprzedawał na 
stoisku przy wydziale metalurgicznym. 
Było to jedyne, oprócz sprzedaży przy 
Zarządzie Regionu „Solidarności”, jaw
ne stoisko z nielegalną „bibułą” w Czę
stochowie. Oba NZS-y zorganizowały 
biblioteczki wydawnictw niezależnych.

Z NZS WSP był związany powsta
ły w 1979 r. „Teatr Niespokojny” (Ma
rek Pacholec i Anna Kamińska). Jego 
spektakl pt. „Powracająca fala”, który w 
sposób artystyczny odnosił się do zmian 
posierniowych, zdobył pierwszą nagro
dę na Ogólnopolskim Przeglądzie Te

atrów Debiutujących START 81 w Ło
dzi. Po wielomiesięcznych staraniach 
NZS Politechniki otrzymało lokal na 
klub studencki i jesienią 1981 przystą
piono do remontu i organizacji klubu 
„Extemum”.

NZS brało udział w pracach ciał ko
legialnych uczelni, choć konsekwentnie 
bojkotowało komisję dyscyplinarną. Na 
Politechnice brało udział, w ramach 
uczelnianego zgromadzenia wyborcze
go, w wyborze nowego rektora prof. Ja
nusza Braszczyńskiego.

NZS widziało potrzebę utworzenia 
samorządu studenckiego, w grudniu 
1980 NZS PCz opracowało jego projekt 
i wydrukowało w nr 1. “Żaka”. Jednak 
pomimo późniejszych oddolnych inicja
tyw (zob. „Mini-Max” nr 4.), do utwo
rzenia samorządu nie doszło. Na 
Politechnice w ramach samopomocy 
zorganizowano bezpłatne konsultacje 
(geometria wykreślna) dla I roku bu
downictwa.

NZS Politechniki próbowało dopro
wadzić do utworzenia niezależnej orga
nizacji młodzieży szkolnej w 
Częstochowie, ale bez powodzenia. Do
piero na początku grudnia 1981 grupa 
uczniów LO w Radomsku, która zało
żyła Federację Młodzieży Szkolnej, na
wiązała kontakt z NZS PCz.

2. czerwca Konwent odwołał An
drzeja Lewandowskiego ze składu Za
rządu Uczelnianego. Formalnym 
powodem były zarzuty o brak zorgani
zowania pracy ZU. Andrzej stał się ce
lem insynuacji i pomówień (pełnych 
aluzji i niedomówień) o „dziwne powią
zania”, o „kryminalną przeszłość”. An
drzej był aktywnym uczestnikiem 
Duszpasterstwa Akademickiego, współ
pracował ze środowiskiem ROPCiO, 
przemycał „bibułę” przez granicę z 
Czechosłowacją, po próbie przekrocze
nia „zielonej granicy” siedział w wię
zieniu w latach 1976-1980, w sierpniu 
1980 był w stoczni gdańskiej. Jesienią 
1980 nie brał udziału w zakładaniu 
NZS, bo był relegowany. Należy dodać, 
że w ogólnej atmosferze „porozumienia 
narodowego” nikomu nie przeszkadzał 
fakt, że niektórzy członkowie Zarządu 
byli członkami PZPR.

W CZERWCU P.O. PRZEWODNI
CZĄCEGO ZU ZOSTAŁ WŁODZI
M IERZ GIDZIELA. Na początku 
nowego roku akademickiego przepro
wadzono na Politechnice nowe wybory. 
Marszałkiem Konwentu pozostał Jakub 
Anissimo, do Zarządu Uczelnianego 
wybrano: Włodzimierza Gidzielę (prze
wodniczący), Edwarda Mizerę, Marka 
Wawrzonowskiego, Krzysztofa Jarosa, 
Krzysztofa Woźniaka, Ryszarda Bęben
ka, Tadeusza Nadrowskiego, Ryszarda 
Zaleskiego, Andrzeja Kaczmarka, a do 
Komisji Rewizyjnej: Jana Sakiela, Mar
ka Gadaja, Wojciecha Marcisza, Bogu
sława Łyczbę, Włodzimierza Bajora.

WOJCIECH ROTARSKI 
cdn.
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D R O B N E
K upię

0504-101-449 auta powypadkowe, skorodowa
ne, osobowe, dostawcze kupię.
Auta rozbite, zniszczone zdecydowanie kupię 
(gotówka). Transport gratis. Tel. 0601 617 279. 
Płyty gramofonowe Grzegorz Wawrzyszak - 
longplay, single - Ex Dance, Ex Midi, analogi Pa
pa Dance z plakatami, kasety magnetofonowe 
Papa Dance kupię. Tel. 321-97-62 cały dzień. 
Używane urządzenie SITA do kursów języko
wych kupię. Tel. 317 31 89.

S przedam

Aparat Fot. Automat prod. Japońskiej, "Ca
non", BF 80, nie używany, cena: 110 zł, tel.: 
0600 144 560.
Deski podłogowe sosnowe z felcem oraz lega- 
ry (nowe, impregnowane) Tel 0 507-82-45-65. 
Ekskluzywne wyposażenie sklepu spożyw
czego i wędliniarskiego (regał rurkowy pod
świetlany, lady sklepowe, krajalnicę do wędlin, 
ladę chłodniczą (2m), wagę elektroniczną + 
uchylną). Tel. 362 71 71, 0 501 696 776. 
wzrostu, nieużywany sprzedam, cena 180 zł, 
tel.: 0600 144 560, 361 51 76 
Łóżeczko dziecinne z materacem ryżowym. 
Tel. 0-600-041-587.
Pustaki MAX, Porotherm, WIENEBERGER. 
Najtaniej! Tel. 363-41-02.
RENAULT SAFRANE (lub zamienię) Poj. 3 L. 
Prod. 1994r. kolor: czarna perła, przebieg
103.000, stan b.dobry, ABS, automat, climatro- 
nic, air bag, wieża stereo, skóra, tempomat. Tel. 
314 66 61, 0 604 420 328.
Sukienkę komunijną z dodatkami. Tel. 36-63
934, 0889-148-270.
Tartak sprzedam. Tel. 034/ 325 74 83 (wieczorem). 
Wózek widłowy DV-1733, silnik P-3, wysokość 
podnoszenia 3,3 m, udźwig 3,2 tony, tel.: 3145-599

Różne
Wypożyczalnia strojów bajkowo- karnawało
wych dla dzieci, tel.: 034/365 95 25; 0502 155 
366
Agregatory prądotwórcze. Kupno - Sprzedaż. 
Zabrze. Tel. 032/ 271 95 08.
Język angielski do matury, tanio. Tel. 363-25
33, 0506-462-986
Oddam gruz drobny tel. 362-44-04.
PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, Inspekto
rat w Częstochowie oraz częstochowskie 
„Społem“ PSS „Jedność“ wspólnie finansują 
poprawę bezpieczeństwa o ochronę majątku. 
W dużym obiekcie spółdzielni zostało zrealizo
wane zadanie polegające na wykonaniu insta
lacji przeciwpożarowej.
Sprzedam zaparzacz do ziół, kawy itp., an
tyk, cena: 45 zł. tel.: 0600 144 560, 361 51 86 
Sprzedam aparat Fot. Automat prod. Japoń
skiej, "Canon", BF 80, nie używany, cena: 110 
zł, tel.: 0600 144 560.
Sprzedam opony zimowe do skutera 130
60/13 .Tel. 034/317 12 40 
Sprzedam telewizor 5,5 cala na 12 V i 220 V,
mało uzywany, cena 95 zł, . tel.: 0600 144 560, 
361 51 86
Urządzenie do produkcji Biodiesla, wwwbio- 
paliwaon.com.pl, 0506040196.
Sprzedam opony zimowe do skutera 130
60/13 .Tel. 034/317 12 40 
Wymienię stolik Ludwik na przedwojenną 
komodę, tel.: 034/3632 533 
Piecyk "AGNI" na gaz z butli do ogrzewania 
mieszkań, lokali itp., mało -uzywany- sprze
dam, cena: 150 zł, tel.: 0600 144 560 
Aparat Fot. Automat prod. Japońskiej, "Ca
non", BF 80, nie używany, cena: 110 zł, tel.: 
0600 144 560.

N auka

Nauka, korepetycje: matematyka, przygotowa
nie do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, 
tel.: 034/324 28 74
Studentka 3 roku informatyki udzieli korepe
tycji z matematyki uczniom szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. 
Tel.: 0505 782 128
Agencja ochrony przyjmie na kursy, praktyki 
zawodowe oraz do pracy. Korzystne warunki 
wspólpracy. Tel: 034 351 00 07, 510 272 494

Kurs podstawowej wiedzy o medycynie 
niekonwencjonalnej.

Diagnoza i leczenia biopolem 
Gabinet medycyny niekonwencjonalnej "Taj", 
tel.:0606 249 307, 0605 559 902, 0605 574 754

Dam p racę

Chałupnictwo składanie długopisów. Tel. 317-93-11. 
Nawiążę współpracę z umiejącymi składać tor
by papierowe. tel. 0607-195-222.
Pilnie zlecimy składanie długopisów (dosta
wa - odbiór). Tel. 060 236-15-43.
Zatrudnimy w aptece magistrów farmacji, 
najchętniej małżeństwo, oferujemy atrakcyjną 
pracę na korzystnych warunkach finansowych, 
możliwość korzystania z mieszkania służbowe
go. Tel. kontakt. (034) 318-39-21 w. 110.
PPHU Delite zatrudni sprzedawcę- przedsta
wiciela handlowego, tel.:034/323 51 94 
Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akorde
onie, gitarze. Tel. 0 691 805 513.
Oriflame bez wpisowego, tel.: 0603 920 494, 
tel.dom po 20.00 : 034/ 327 57 12 / na stałe/ 
Włochy. Praca w rolnictwie, mężczyźni, ko- 
biety.0665-45-32-46
Artystyczny Salon Ślubny "WANDA" poszu
kuje utalentowanej pomocy krawcowej. Kandy
datki przyjmowane są osobiście w firmie pod 
adresem: Częstochowa, ul. Warszawska 2/14. 
Poszukujemy utalentowanych uczennic do 
nauki krawiectwa artystycznego. Kontakt: Arty
styczny salon Ślubny "WANDA" Częstochowa, 
ul. Warszawska 2/14, tel.: 034/324-39-41

Szukam  p racy
Dyplomowana nauczycielka z wyższym wy
kształceniem humanistycznym podejmie się 
opieki nad dziećmi lub starszą osobą, tel.: 
034/363 66 51, kom.: 0661 46 78 90 
Nauczycielka wychowania przedszkolnego po
dejmie opiekę nad dzieckiem w gminie Przy- 
stajń-Panki. Tel. 0601 86 22 82.
Nauczycielka wychowania przedszkolnego 
przyjmie opiekę nad dzieckiem. Tel. 319-14-71. 
Przepisywanie komputerowe, redakcja tekstu, 
korekta. tanio i szybko. Tel. 363-25-33.
Szukam pracy w hospicjum, 50 lat, sumien
na. Tel. 319-23-22.
Ekonomista, lat 26, obsługa komputera:
Rachmistrz, Płatnik, Mikkrogratyfikant, Word, 
Excel, bankowosć intertowa chętnie podejmie 
pracę od zaraz, tel.: 034/361 20 67 
Konstruktor obuwia wykona zlecenie na sza
blony (formy), tel.: 0698 231 789 
Przyjmę opiekę nad osobą starszą lub dziec
kiem, tel.; 0504 77 00 28

L okale -  N ieruchom ości
Dom z działką o pow. 5200m2 + zabudowania go
spodarcze w centrum Poraja. Tel. 0-509-470-631. 
Domek letniskowy w Zawadach (Leśna Ostoja) 
sprzedam. Tel. 362-86-80.
Działkę 1050m2 w Olsztynie. Tel. 0608 325 776. 
Okazja: działka 1600 m2, dom drewniany, dom 
murowany, bud. gospodarcze, drzewa owocowe, 
prąd, woda, przy lesie, okolice Działoszyna,
27.000 zł., tel.: 095/748-39-22, lub 0606-832-157 
M-2 wynajmę studentkom - centrum. Tel. 324-56-20. 
Poszukuję wynająć lokale gastronomiczne na piz
zerie. Częstochowa/okolice. Intertel. 0603 67 99 73. 
Przyjmę studentkę na mieszkanie. Tel. 363-54
57. Tel. 502-783-540.
Wynajmę lokal o pow. 80 m2 w Częstochowie, 
ul. Jaskrowska 17/19. Tel. 0 608 458 196. 
Wynajmę pokój dla studenta, studentki, blisko 
uczelni, tel. 325-62-86.
Wynajmę stoisko mięsne dla masarni w skle
pie na Lisińcu, tel.: 0512 375 606 
Wynajmę meszkanie w centrum, umeblowane, 
dla studentów. Tel.: 0512 375 606, 362 86 80 
Wynajmę studentkom mieszkanie w bloku, 
umeblowane i samodzielne (Ip., M3 dla trzech 
studentek), tel. 0507 824 565 
Do wynajęcia lokale o powierzchni 500 m2 
oraz 70m2 na terenie Częstochowy, tel.:
034/369 25 52
Do wydzierżawienia teren z przeznaczeniem 

na auto komis, , tel.: 034/369 25 52 
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 4804 
m2, Częstochowa, ul. Loretańska obok Kościoła 
św. Barbary, tel.: 034/323 57 39

Międzyzakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Górnik”

W Częstochowie zawiadamia, że:
•  Posiada w sprzedaży lokale mieszkal
ne o powierzchni użytkowej od 48,95 m2 
do 50,03 m2
(ostatnie!!!) w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Fertnera 6 w Osiedlu „Wyczerpy”
•  Posiada w sprzedaży garaże w kon
dygnacji piwnicznej budynku wielorodzin
nym przy ul. Fertnera 8 w Osiedlu 
„Wyczerpy” (ostatnie!!!).
Bliższe informacje można uzyskać w siedzi
bie spółdzielni przy ul. Mickiewicza 16 lub 
pod telefonem: (034) 368 15 05, 368 10 89

P o lig ra fia  -  R eklam a

ĆMMk
veleJU x*~u^

d r u k  c y f r o w y ,  
w i z y t ó w k i ,  f o l d e r y ,  
u l o t k i  r e k l a m o w e ,  
kalendarze, strony www, 
s z y l d y ,  k a s e t o n y ,  
reklam a na sam ochodach
ul- Dekabrystów 4142-200 Częstochowa tetJfax (034) 325 15 35 U p. loka! nr 2 teł, kont, O 502 244 242

C z ę s t o c h o w s k a

O f ic y n a
W y d a w n i c z a

"B iR aK o"
Poleca:

- drukT akcydensowe na papierze 
samo kopiującym i offsetowym

- drukT dla szkół i uczelni
- artykuły biurowe, papiernicze, szkolne
-  usługi drukarskie
(z uwzględnieniem indywidualnych zamówień}

- usługi introligatorskie
(oprawy prac dyplomowych}

d .  K o ś c iu s z k i 13 p , 26 w  C z ę s to c h o w ie  

t e l.  3 6 5 - 16-86 
w  g o d z .  8 . 0 0 - 16.00

T urystyka

Rabka-Zdrój zimą. Tel.: 018 269-22-00

Przewozy
l o  f c Ś K B
z domu do domu.
B.P ADAM OPOLE

tel.:077/457 89 83,400 81 41 
tel/fax.: 455 65 82

Cz-wa, AL NMP 40/42 
tel. 34/32411 83, 324 79 87: 
fax: 324 20 56; 
www.orbisczestochowa.pl

CENTRUM SPRZEDAZY 
BILETÓW

autokarowych, 
lotniczych (tanie latanie), 

promowych

ZAWSZE 
NAJTANIEJ
B i u r o  P o d r o ż y

ul- Tuwima 30
( w e j ś c i e  o d  A l .  IMIVIP 3 7 ) ,
te l. :  (0 3 4 ) 3 65  51 9 7 , 365  22 79 
email: rafik5761@poczta.onet.pl

LATO JUŻ W SPRZEDAŻY 
PROMOCJE ZNIŻKI 

REZERWUJĄC 
TERAZ ZYSKUJESZ

©®(H§d®[ii®d© mw®
serdecznie zapraszamy

Wynajmę tanio M-3 samodzielne. 2 pokoje z wnęką, kuch
nia, łazienka, media. Centrum. Tel.3233730 po 19-tej.

Biuro Podróży GANDALF
Częstochowa, AL. NMP 23 

tel. 365-54-25, e-mail: biuro@gandalf.x.pl 
Bełchatów, ul. Mielczarskiego 41 

tel (044) 633-09-13, e-mail; info@gandalf.x.pl 
TANIE WCZASY!

TANIE BILETY LOTNICZE !

dtoDden Tour
Tw oje Biuro Podróży

Najtaniej z nami
do Turcji, Egiptu, Tunezji.

Duży wybór dalekich kierunków: np.: 
Dominikana, Kuba, Meksyk.

Dzieci gratis!

OFERTY 
SPECJALNE
Częstochowa, ul. Krakowska 13, 

tel.: 034/ 368 07 04

M otoryzacja
Cefarm- Częstochowa S.A. , ul. Szkolna1, 
42-125 Kamyk ogłasza przetarg ofertowy 
na sprzedaż samochodu:
DAEWOO LUBLIN furgon 3584 - rok prod. 1998, 
przebieg 450.000 km - cena wywoławcza 12.000 zł. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie firmy, o godz 11, 
w 14 - tym dniu od ukazania się ogłoszenia licząc 
dzień druku jako pierwszy.
Pisemne oferty zawierające nazwę oferenta, pro
ponowaną cenę nabycia i wadium w wys. 10% 
ceny wywoławczej należy złożyć najpóźniej w dniu 
przetargu, do godz. 10., w siedzibie firmy. Zastrze
ga się prawo swobodnego wyboru najkorzystniej
szej oferty lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Auto Centrum - autokomis, pomoc drogowa 
24h, holowanie w kraju i zagranicą, pomoc 
techniczna na drodze, awaryjne otwieranie 
samochodów, Częstochowa, ul. Gen. Sikor
skiego 161/163, tel.: 0504 28 28 28, 034/365
16 95
HAKI EUROHAKI TUV NIEMCY, TOMET 
RUDAŚL. tel. 32/ 248-20-75.
Dużą ilość części do samochodów zabyt
kowych: warszawa, syrena, żuk, nysa, fiat 
125p, tel.: 0507 199 313 
Sprzedam Hyundai Chłodnia, tel.034 323 
51 94
Sprzedam Opla Astrę 2003, 5 drzwi, granat, 
32.400, tel.: 0506 038 050 
Sprzedam Fiata Punto 2001, 3 drzwi, nie
bieski metalik, 18.300, tel.: 0506 038 050

Frank-Cars
Autoryzowany Dealer 

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147 
tel. (034) 365 05 75, 

www.frank-cars.win.pl

Autoryzowany dealer BMW

Sprzedaż Serwis 
Części Akcesoria

P.H.U. Mazpol - Dealer BMW
ul. Dźbowska 61 

42-200 Częstochowa 
telefon: (34) 365 92 90 

fax: 34) 365 92 64 
www.bmw-mazpol.pl 

e-mail: info@bmw.mazpol.pl

AUTA NA GAZ -  autoryzowany serwis, raty. 
„AKANT” ul. Jolanty 23, Cz-wa 

Tel. (034) 324-84 96

Częstochowa 
ul. Jagiellońska 42 

łel. 365 07 88 
kom. 0602 360 138

AUTO ■ SZYBY
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, NAPRAWA 
FOLIOWANIE, DORABIANIE SZYB PŁASKICH 
POLEROWANIE, SZYBERDACHY 
LUSTERKA, WYCIERACZKI

SZYBEX-SERVICE
PRZEDSTAWICIEL

SZYBEX
SZYBY
SA M O C HO D O W E M  
Częstochowa, „
ul. Krakowska 26 PlLKINGTON
Tel.: 034/ 365 48 50,368 au tom o tive
11 00, tel./fax.: 361 40 51;
Zawiercie, ul Obrońców Poczty Gdańskiej 99, tel.: 
032/ 670 84 44,0606 333 236; Piotrków 
Trybunalski, ul. Kostromska 7 (LOK), tel.: 044/ 646 
21 07,732 58 63; Lubliniec, baza PKS, 
ul. Niegolewskich 5, tel.: 034/ 356 23 20,0602 502 
084; Bełchatów, ul. Transportowa 9, tel.: 044/ 633
12 77,0601 692 355; Wieluń, Ul. Fabryczna 41, tel.: 
043/ 840 44 44,0601 838 210; Radomsko,
Ul. Krakowska 123, tel.: 044/ 683 15 82,0608 043 
098; Sieradz, ul. 1-go Maja 101, tel.: 043/822 49 38 
www.szybex.pl, e-mail: biuro@szybex.pl

G R U P A

KPlDEX
E K S P R E S  S E R W I S

TŁUMIKI
KATALIZATORY I AKCESORIA  

do wszystkich typów samochodów 
osobowych i dostawczych
HURT - DETAL 

MONTAŻ
Częstochowa
ul. Traugutta W  
t s i  (034) 322-32-99

Częstochowa 
ui Boh. Katynia 2 
t e / .  (034) 363-11-50  

______ kadex-pa w@neostrada. pl______

FH „MOTO” Częstochowa, 
ul. Bardowskiego 26 

tel./fax (034) 366-08-49, tel. kom. 0-602-646-104
Części do aut francuskich Peugeot, 

Citroen, Renault 
oleje TOTAL - dystrybucja.

K an to ry

KANTOR WYMIANY WALUT OMEGA 
Częstochowa, ul. Wolności 1/3/5 (MEGASAM) 

tel. (034) 365 19 80

KANTOR WMIANY WALUT EUROPA 
Paweł Czyż 

Negocjujemy ceny od 500 euro/USD 
Zapraszamy w godz.: 9-18, sobota 9-14 

42-200 Częstochowa, ul. Wilsona 2/4 
tel. (034) 324-79-26

http://www.orbisczestochowa.pl
mailto:rafik5761@poczta.onet.pl
mailto:biuro@gandalf.x.pl
mailto:info@gandalf.x.pl
http://www.frank-cars.win.pl
http://www.bmw-mazpol.pl
mailto:info@bmw.mazpol.pl
http://www.szybex.pl
mailto:biuro@szybex.pl
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G astronom ia  - L okale

PPHU Delite Częstochowa oferuje usługi cate
ringowe w zakresie żywienia oraz organizacji i 
profesjonalnej obsługi imprez, tel.: 034/323 51 94

D3 s 0 » h ®
g

Częstochowa, ul. ks. Popiełuszki 5, 
wejście od ul. Jana Pawła II

tel. (034) 324-12-22, 
www.gastropol.com.pl

WESELA,
STUDNIÓWKi, KOMUNIE 
i inne przyjęcia okolicznościowe 
OBSŁUGA WYCIECZEK

O gród - R ośliny - K w iaty

Niepowtarzalne bukiety
oraz kompozycje kwiatowe 

na każdą okazję 
d o s t a w a  n a  t e l e f o n

K ty ia c ia r n ia

" M i e l c z a r e k '
ul. sw. Rocha 75 

tel. 366 40 98

Finanse  - Pożyczki - K redy ty

KREDYTY GOTOWKOWE
Al. Wolności 29 m. 6 
(I piętro w bramie)

42-200 Czestochowa, 
pon.-pt. 9-17, tel. (034) 366-47-80, 

0608-188-682

Centrum Kredytowe AKROPOL Częstochowa, pl. 
Daszyńskiego 11, tel. 034/ 366-86-65, 368-11-32. 

Gotówka w 2 dni. Kredyt konsolidacyjny 
na spłatę innych kredytów, szybka pożyczka 

gotówkowa na dowolny cel, bez opłat i potrąceń.

BIURO 
RACHUNKOWE
mgr Joanna Wawrzyniak

42-200 Częstochowa 
ul. Sobieskiego 11 B m. 3

tel. 361-34-00
ID S  1 5 0 7 9 5 4 9 2

Pożyczki 
-  Chwilówki 
Natychmiast! 

Od 200 do 5000 zł 
Bez zaświadczeń 

o dochodach!
0- 801- 807-807
(całkowity koszt połączenia 33 gr)

Euro-Cash +

4 2 -2 0 0  C zęsto ch o w a  
ul. K rako w sk a  31 
te l.  3 4 /3 6 1  44  10  

Biuro Rachunkowe
-prowadzenie ksiąg 

rachunkowych i rozliczeń 
-  księgi handlowe -  ryczałty, 

VAT, ZUS -  sprawy kadrowe 
-elektroniczny przekaz 

danych (także u klienta)

Pośrednictwo Kredytowe
"•"•"•ANIN

Jan ina  Kaczyńska
Zezwolenie M.F. 13251,98

*>1

W yposażenie w nętrz

W Y P O S A Ż E N IE  
Ł A Z IE N E K  I  K U C H N I

„ P olsan”
42-200 Częstochowa 

ul. Mała 29, tel. 365-30-36 
ul. Warszawska 34, tel. 361 45 90

M EBLE
SKLEPOWE 

APTECZNE BIUROWE 
KUCHENNE SZAFY 
ZABUDOWA WNEK 

W Y P O S A Ż E N I E

42-200 Czestochowa, ul. Broniewskiego 3 
tel./fax 325-10-71, 603 79 08 74

PRODUKCJA -  SPRZED AZ 
___MONTAŻ-PROJEKT___

H andel

W Ö D M E T
[HURTOWNIA ART. HYDRAULICZNYCH
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 32 
tel./fax 3616-680, www.wodmet.com.pl

Ż aluzje  -  R olety
Rolety, Żaluzje Tel. 327-27-10, 601 718 726.

Żaluzje, Rolety. Hurt -  Detal
Częstochowa, ul. Bór 18/24, tel. 361-48-79.

A rtyku ły  BHP

BHP ART. ROBOCZO-OCHRONNE odzież robocza 
i ochronna, rękawice robocze i ochronne, obuwie 

robocze i ochronne. Sprzęt ochrony osobistej. 
HURTEX s.c. 42-200 Częstochowa

ul. Kilińskiego 120, tel. 361-08-31, tel./fax 361-08-02

O kna -  D rzw i

OKNA
DREWNIANE

VITROSZLIF Sp. z o.o. 
42-200 Częstochowa 
ul. Bór 67/73 A 

VITROSZLIF tel. (034) 363-32-38

B udow nictw o

Remonty 
kompleksowo 

od A do Z, 
profesjonalnie, tanio i solidnie, 

tel.: 069 66 77 002
Kominki. Tanie obudowy. 

Montaż 
034/35 30 742

U sługi kom unalne

SITA Częstochowa, ul. Dębowa 26/28, 
42-207 Częstochowa, wywóz: (034) 361 60 87, 

sekretariat: (034) 361 63 43, 
akcja zimowa: (034) 361 60 19 

www.sita.czestochowa.pl 
sita.czestochowa@sitagroup.pl

t

■ n n U jD E S
tel. 034/

324-12-12
•KOMPLEKSOWE 

USŁUGI 
POGRZEBOWE

•WYŁĄCZNY 
PRZEDSTAWICIEL 
W REGIONIE 
włoskiego producenta 
trumien "Ferrari Cofani"

• POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
• KREMACJE
• TANATOPRAKSJA
• BALSAMOWANIE
• MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

4 2 -2 0 0  C z ę s t o c h o w a  
ul. M irow ska 16, 

ul. W olności 54/60, 
ul. Strom a 13.

O  Możliwość sprzedaży nawet z dużych samochodów,
O  Preferowane wszystkie branże,
O  Atrakcyjnie położony punkt koło dworca PKS i PKP,
O  Darmowy wjazd oraz handel przez dwa miesiące od daty 

podpisania umowy,
O  Możliwość wynajęcia przyczep sklepowych (tanio),
O  W niedalekiej przyszłości ma powstać nowoczesne centrum 

handlowe, w którym będą mogli Państwo otwierać stoiska 
jako pierwsi na najkorzystniejszych warunkach. mU l nr

Dawny skład opałów 
ul. Wolności 65 w Częstochowie 

Tel. 034/ 369 25 00

K om putery

Kasy fiskalne -  wypełnianie dokumentów do US, 
szkolenia, przeglądy, pełna obsługa, tel. 324-51-03, 
0 601-093-323.

Z drow ie -  U roda -  M edycyna

RUCH S.A. w WARSZAWIE 
ZESPÓŁ w CZĘSTOCHOWIE 

ul. Garibaldiego 3 
tel./fax (034) 324 64 32

U l e

I  nowoczesna firma kolportażowo-handlowa 
I  pewny i solidny partner dla wszystkich 

kontrahentów handlowych 
I  gwarancja wysokiej jakości usług 
I  firma o ponad 85-letnlej tradycji
Poszukujemy Partnerów do prowadzenia 
sprzedaży prasy we własnych obiektach 

handlowych na zasadach umowy 
kolportażowe! zapewniając:

I  bezpośrednie dostawy do punktów sprzedaży 
I  korzystne marże i forma rozliczeń 
I  pełne prawo zwrotu nie sprzedanych 

egzemplarzy 
I  termin płatności po sprzedaży 
I  pełna gama dzienników i czasopism

Zawieranie umów: 
CZĘSTOCHOWA

ul. Garibaldiego 3, tel. (034) 324 50 38(9)

Badania wstępne i okresowe pracowników, ba
dania kierowców. Tel. 361-62-77.
Narkoza! Bezbolesne usuwanie i leczenie zę
bów. Protezy natychmiastowe. Gabinet, ul. 
Wolności 22. Tel. 0601 22 40 18.
Studio kosmetyki lekarskiej lekarz dermatolog 
Joanna Magdziarz-Orlitz. Porady dermatologicz
ne, zamrażanie brodawek, zamykanie naczyń 
krwionośnych, peelingi lekarskie, blizny, prze
barwienia, usuwanie zmarszczek mezoterapia 
oraz pełny zakres usług kosmetycznych (pod 
kontrolą lekarza). Al. Niepodległości 41 a. Tel. 
363-03-47, 0603 164 829.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
-  BADANIA PROFILAKTYCZNE  

- BADANIA KIEROW CÓW

Lech Świącik
LEKARZ MEDYCYNY - INTERNISTA

Al. Armii Krajowej 51 / 22, Cz-wa 
Tel. 034 / 325 52 21, 0 667 580 666

Częstochowa 
ul. Ogrodowa 24/44 
tel. (034) 365-12-56

Młodzieżowy Dom Kultury 
w  Częstochowie, ul. Łukasińsiego 50/68 

zaprasza na

krytą pływalnię
- godziny ogólnodostępne, rezerwacje dla firm

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w  pracowniach 
artystycznych, technicznych, sportowych, wiedzy.

Szczegółow e informacje w  godz. 8.00 - 20.00 
tel. 323 12 79, 360 82 98 -99 
w w w .m dk.ids.czest.pl, e-mail: lip_m a@ids.pl

Kupon
„Szkolna Gazeta Ekologiczna”

i Szkoła
I Tytuł pisma

Nauczyciel prowadzący
l  Redaktor naczelny. ______________

|  Jeśli jesteś osobą prywatną, możesz nadać ogłoszenie drobne |

ZA DARMO!
Życzenia, pozdrowienia, podziękowania, kondolencje, 

Oddam, sprzedam,zamienię, dam pracę, szukam pracy.

TYLKO NA ORYGINALNYM KUPONIE
Aktualne kupony można dostarczać do „Gazety Częstochowskiej“, 
ul. Równoległa 68, lub Sklepu Komputerowego, ul. Wieluńska 28

'  OKAZJAMI BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE i 1
|

li
1
1
1

 ̂ Imię i nazwisko:

| Adres:.......................

Proszę o publikację ogłoszenia 2 razy.
Dane osobowe do wiadomości redakcji. P o d p is  z le c e n io d a w c y

http://www.gastropol.com.pl
http://www.wodmet.com.pl
http://www.sita.czestochowa.pl
mailto:sita.czestochowa@sitagroup.pl
http://www.mdk.ids.czest.pl
mailto:lip_ma@ids.pl


d fs ro c io w s u SP O R T

Trzy pojedynki W kręt-Met Domex AZS-u

Dwa razy na wozie, a raz 
pod...
W kręt-Met Domex AZS w ostatnim czasie 

rozegrał 3 pojedynki ligowe. Pokonał w 
wyjazdowym pojedynku pilskiego Jokera, nie 
pozwalając miejscowej drużynie na zwycięstwo 
nawet w jednym secie. Poszczególne partie koń
czyły się następującymi wynikami: 18:25, 
19:25, 24:26. W zaległym meczu w ramach aka
demickich derbów częstochowianie ulegli AZS- 
owi z Olsztyna 0:3 (25:23, 25:17, 25:23). W 
wyniku porażki podopieczni Stanisława Gości- 
niaka i Edwarda Skorka stracili szansę na zrów
nanie się punktami z obecnym liderem PLS, 
bełchatowską Skrą. W rozegranym w niedzielę 
w Jastrzębiu meczu pomiędzy miejscową ekipą a 
częstochowskim AZS-em lepszymi okazali się 
biało-zieloni, którzy zwyciężyli 3:2 (16:25, 
27:25, 25:20, 22:25, 15:11). Akademicy umocni
li się tym samym na drugiej pozycji w tabeli.

PAWEŁ MIELCZAREK Częstochowianie nie zdołali odeprzeć naporu Olsztynian

Rozmowa z Konradem Pakoszem
wiceprezesem klubu AZS Częstochowa SSA

O statnie sukcesy częstochow
skich akademików potęgują u 
kibiców pragnienie, by zespól z 
Częstochowy objąl pozycję lide
ra. Czy wg Pana jest to realne?
-  Wygrana w Bełchatowie bardzo 

zaostrzyła apetyty na kolejne zwycię
stwa. Ale granie o medale rozpocznie 
się dopiero w play-offach. Pozycja li
dera po rundzie zasadniczej byłaby 
czymś bardzo pozytywnym, choć nie 
gwarantuje wcale mistrzostwa Polski.

Niedawno media obiegla infor
macja o rzekomym stosowaniu 
dopingu przez częstochowskiego 
siatkarza Philla E athertona. 
Dziś już wiemy, że siatkarz jest 
„czysty” . Klub zlożyl w sądzie 
doniesienie o popelnieniu prze
stępstwa. Na czym polega owo 
przestępstwo i kogo oskarża czę
stochowski AZS?
-  Zostały ujawnione i wykorzysta

ne informacje poufne, co stanowi prze
stępstwo określone w art. 266 § 1 
Kodeksu Karnego. Chcielibyśmy, aby 
organa ścigania w toku śledztwa wska
zały osoby, które dopuściły do przecie

ku. Zarząd KS „AZS Częstochowa” 
SSA stoi na stanowisku, że ludzie, któ
rzy ujawnili tą poufną informację, 
uczynili wielką szkodę naszemu za
wodnikowi, naszemu klubowi oraz, co 
szczególnie przykre, całej polskiej siat
kówce.

Wszystko wskazuje na to, że po- 
mysl dotyczący zakontraktowa
nia trzech Amerykanów 
przyniósl pozytywny skutek, 
gdyż częstochowski zespól znaj
duje się w górze ligowej tabeli. 
Czy zarząd klubu ma w tej kwe
stii podobne zdanie?
-  Początek sezonu nie był dla ob

cokrajowców łatwy. Duży wpływ na 
ich szybką aklimatyzację miała posta
wa naszych pozostałych graczy oraz 
sztabu trenerskiego. Myślę, że na gene
ralną ocenę ich przydatności przyjdzie 
czas po play-offach, aczkolwiek na 
chwilę obecną jesteśmy z nich zado
woleni.

Na jaką  pozycję na zakończenie 
sezonu liczą wlodarze często
chowskiego AZS-u?
-  Od 1990 roku AZS tylko raz nie

Piłka nożna w regionie
•  Podzielona na dwa zespoły kadra czę
stochowskiego Rakowa rywalizowała w 
pierwszy weekend lutego z zespołami Za
głębia Sosnowiec i Piasta Gliwice. Często
chowianie potraktowali test-mecze bardzo 
poważnie, wystawiając do walki najmoc
niejsze składy. Inaczej postąpili rywale, w 
szeregach których pojawili się zmiennicy 
lub zawodnicy, do których pozyskania klu
by dopiero się szykują. W  spotkaniu z Za
głębiem , po trzech golach młodego 
Tomasza Nowaka i dwóch Rafała Popko, 
Raków wygrał 5:0. drugi zespół pod wodzą 
trenera Henryka Turka pokonał Piasta 2:0.
•  Tomasz Czok i Marcin Sroka, dotychcza
sowi gracze Rakowa, od nowej rundy re
prezentować będą barwy czwartoligowego 
MKS-u Myszków. Dla obu zawodników za
brakło miejsca w  podstawowym składzie 
czerwono-niebieskich, wobec czego zde
cydowali się na zmianę barw klubowych.
•  Poniżej prezentujemy wyniki meczów 
sparingowych drużyn z naszego regionu, 
które odbyły się 4 i 5 lutego: Sparta Zabrze 
-  Sparta Lubliniec 1:0, Zieloni Żarki -  Vic
toria Częstochowa 1:2, KS W łodar Często
chowa -  Warta Działoszyn 2:1, MKS 
Myszków -  Jura Niegowa 2:1, Kamienica 
Polska -  Płomień Kuźnica Marianowa 2:1, 
Lotnik Kościelec -  Olimpia Huta St. 3:4, 
Jedność Boronów -  Unia Kalety 2:1, Lot
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Jastrzębski Węgiel w ostatnich me
czach wygrał bez straty seta ze Skrą 
Bełchatów i AZS-em Olsztyn. W ko
lejnym pojedynku spotka się z często
chowskim AZS-em. Na pytanie, czy 
nie ma nic przeciwko temu, by po raz 
trzeci z rzędu jego podopieczni wygra
li 3:0, trener drużyny z Jastrzębia -  
Ryszard Bosek odparł żartobliwie: 
„Nie jestem zachłanny i z Częstocho
wą może być trzy do jednego”. Prze
widywania Boska nie sprawdziły się, 
mecz wygrali częstochowianie. PAW

Wyjazdowa 
wygrana SPS-u.
S iatkarki SPS Politechniki pokonały 

na wyjeździe Wisłę Kraków 1:3 
(22:25, 27:25, 20:25, 20:25). Dzięki te
mu zwycięstwu Politechnika awansowa
ła w ligowej tabeli na 10. pozycję 
i oddaliła się od strefy spadkowej. PAW

Dwie porażki
K oszykarze częstochowskiego 

Tytana pokonali w Radomiu 
tamtejszy AZS 80:62. Punkty dla Ty
tana zdobyli: Nogalski 26 (6), Ecka 
16 (1), Kukuczka 12, Trepka 10, Mi
lewski 7, Sośniak 5 (1), Saran 4, Ur
baniak 0, Krajewski 0, Balik 0. 
Korzystny wynik stawiał podopiecz
nych trenera Arkadiusza Urbańczyka 
w uprzywilejowanej pozycji przed 
ważnymi meczami na własnym par
kiecie z Zastalem Zielona Góra i Pyrą 
Poznań. Niestety, w obu wspomnia
nych pojedynkach ze zwycięstw cie
szyli się goście. Podopieczni trenera 
Urbańczyka ulegli 70:74 w meczu z 
Zastałem. Dla częstochowskiej druży
ny punkty zdobywali: Ecka 19 (1), 
Milewski 18 (1), Nogalski 15 (2), Sa
ran 8 (1), Trepka 4, Krajewski 4, So- 
śniak 2, Kukuczka 0. Do większej 
niespodzianki doszło jednak w sobotę 
(11. 02), kiedy to ostatnia w tabeli Py
ra Poznań aż jedenastoma punktami 
zwyciężyła w Częstochowie Tytana. 
Goście okazali się wymagającym 
przeciwnikiem, a najlepszy w ich sze
regach ex częstochowianin Paweł Su
rówka zdobył 18 punktów. Mecz 
zakończył się wynikiem 91:80. Dla 
częstochowskiej drużyny punkty zdo-

i zwycięztwo

Częstochowianie walczyli ambitnie, ale 
nie znaleźli recepty na zespół z Poznania
bywali: Tytan: Ecka 12, Saran 12, Ku
kuczka 8, Milewski 18, Nogalski 9 -  
Sośniak 11, Trepka 5, Jankowski 5, 
Urbaniak 0. obecnie częstochowska 
drużyna zajmuje ósmą pozycję w ta
beli, jednak wciąż nie może być pew
na miejsca w gronie zespołów, które 
powalczą o medale w fazie play-off.

PAW

był na podium mi
strzostw Polski. Na- W k J  
szym marzeniem 
jest powrót często- I ' i Ń Ś iaWi I 
chowskiego klubu 
na należne mu miejsce w ekstraklasie. 
Nie wiem, czy to marzenie uda nam się 
zrealizować już w tym roku. Z tego 
miejsca mogę obiecać, że będziemy ro
bić wszystko, by tak właśnie się stało 

Czy nowe wladze AZS-u myślą 
już o budowie drużyny na kolej
ny sezon?
-  O nowym sezonie zaczęliśmy 

myśleć już w połowie listopada ubie
głego roku. W tej chwili prowadzone 
są rozmowy z kilkoma potencjalnymi 
zawodnikami, którzy mogliby zasilić 
nasz zespół. Oprócz tego sondujemy 
rynek krajowy jak również rozgrywki 
w innych krajach. Nie będę ukrywał, 
że mamy wielkie wsparcie ze strony 
strategicznych sponsorów naszego klu
bu, dlatego negocjacje, mimo że do 
najłatwiejszych nie należą, są bardzo 
konstruktywne. Mam nadzieję, że kibi
ce nie będą zawiedzeni.

Rozmawiał PAWEŁ MIELCZAREK

Domniemany doping

N iedawno w mediach pojawiły się 
informacje o rzekomym wykryciu 

dopingu u siatkarza Philla Eathertona, 
grającego w Polskiej Lidze Siatkówki 
w barwach klubu Wkręt-Met Domex 
AZS Częstochowa. Polski Związek 
Piłki Siatkowej otrzymał pismo od Ko
misji do Zwalczania Dopingu w Spor
cie, którego treść przytaczamy poniżej: 

„Uprzejmie informuję, że otrzyma
liśmy sprawozdanie z badań zawodnika 
Phillipa EATHERTONA wykonanych 
metodą izotopową. Badania powyższe 
były przeprowadzone w laboratorium 
akredytowanym przez WADA w Kolo
nii (Niemcy) i przyniosły wynik nega
tywny, co należy rozumieć jako brak w 
badanej próbce metabolitów i prohor- 
monów testosteronu pochodzenia ze
wnętrznego. (...) Polska Komisja 
Antydopingowa uznaje ten przypadek 
za jednoznacznie negatywny.” Sekre
tarz dr Dariusz Błachnio.

Powyższa informacja całkowicie 
oczyszcza częstochowskiego siatkarza 
z domniemanych zarzutów dotyczą
cych stosowania środków dopingują
cych. PAW

Na narty do Olsztyna
19. lutego Klub Narciarski „Ratrak” i Staj
nia „Biały Borek” organizują III Bieg Nar
ciarski o „Puchar Sokolich Gór”, nad 
którym patronat objął wójt gminy Olsztyn 
Marian Stępień. Zbiórka, godz. 10.30 w 
Stajni „Biały Borek” (Biskupice za Olszty
nem (www.stajnia.civ.pl), ul. Zrębska 121). 
Zapisy przed biegiem od godz. 10.30. R

Piłka nożna w regionie
•  Podzielona na dwa zespoły kadra czę
stochowskiego Rakowa rywalizowała w 
pierwszy weekend lutego z zespołami Za
głębia Sosnowiec i Piasta Gliwice. Często
chowianie potraktowali test-mecze bardzo 
poważnie, wystawiając do walki najmoc
niejsze składy. Inaczej postąpili rywale, w 
szeregach których pojawili się zmiennicy 
lub zawodnicy, do których pozyskania klu
by dopiero się szykują. W  spotkaniu z Za
głębiem , po trzech golach młodego 
Tomasza Nowaka i dwóch Rafała Popko, 
Raków wygrał 5:0. drugi zespół pod wodzą 
trenera Henryka Turka pokonał Piasta 2:0.
•  Tomasz Czok i Marcin Sroka, dotychcza
sowi gracze Rakowa, od nowej rundy re
prezentować będą barwy czwartoligowego 
MKS-u Myszków. Dla obu zawodników za
brakło miejsca w  podstawowym składzie 
czerwono-niebieskich, wobec czego zde
cydowali się na zmianę barw klubowych.
•  Poniżej prezentujemy wyniki meczów 
sparingowych drużyn z naszego regionu, 
które odbyły się 4 i 5 lutego: Sparta Zabrze
-  Sparta Lubliniec 1:0, Zieloni Żarki -  Vic
toria Częstochowa 1:2, KS W łodar Często
chowa -  Warta Działoszyn 2:1, MKS 
Myszków -  Jura Niegowa 2:1, Kamienica 
Polska -  Płomień Kuźnica Marianowa 2:1, 
Lotnik Kościelec -  Olimpia Huta St. 3:4, 
Jedność Boronów -  Unia Kalety 2:1, Lot 
Konopiska -  Sparta Tworóg 3:0, Pogoń 
Blachownia -  Czarni Starcza 5:2, Victoria 
Częstochowa -  Warta Mstów 3:2, Orkan 
Gnaszyn -  Lot Konopiska 3:6, Sokół Olsz
tyn -  MLKS Woźniki 3:1.
•  W  dniu 5.02. w  hali Liceum Ogólno
kształcącego w  Myszkowie odbył się I 
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej, 
organizowany przez Stowarzyszenie Po
mocy Dzieciom „BONA DEA” . W  rywaliza
cji udział wzięło 7 zespołów. Zwyciężyła 
drużyna MLKS Woźniki, pokonując w  fina
le MKS Myszków.
•  W  Praszce odbyły się Mistrzostwa Polski 
Oldbojów w  Futsalu. W  zawodach słabo 
spisali się reprezentanci naszego regionu. 
Amasol Czarny Las zajął 16., a Komobex 
Inel Częstochowa 14. pozycję.
•  W  dniach 11.-12.02 rozegrano w  Przyro
wie I Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar 
Prezesa Spółdzielni Produkcji Biopaliw 
„Pniaq” . Po sobotnich eliminacjach 6 z 12 
drużyn awansowało do niedzielnych roz
grywek finałowych. Zwycięzcą Turnieju zo
stała Jura Niegowa. Słabiej spisały się 
częstochowskie zespoły (Skra, Często- 
chówka i Orzeł Kiedrzyn), które mimo 
awansu do grupy finałowej nie zdołały po
walczyć o zwycięstwo.
•  W  miniony weekend (11. i 12. 02) zespoły 
z naszego regionu rozegrały kolejną serię 
test-meczów. Oto ich wyniki: Polonia Bytom
-  Raków Częstochowa 3:1 (3:1), Raków 
Częstochowa -  Wierna Małogoszcz 0:0 
(0:0), Sparta Lubliniec -  Motor Praszka 2:2 
(0:1), Włodar-Domex -  Źrodło Kromołów 
2:1 (1:0), Victoria Częstochowa -  Pilica 
Przedbórz 1:0 (0:0), Sokół Olsztyn -  Victo
ria Częstochowa 1:1, Pogoń Blachownia -  
Lot Konopiska 1-0 (1:0), Orkan Gnaszyn -  
Unia Rędziny 1:6, Polonia Poraj -  Płomień 
Kuźnica Marianowa 6:1 (2:0), Znicz Kło
buck -  Pogoń Kamyk 0:3 (0:0), Jedność 
Boronów -  Sparta Tworóg 5:3. PAW

„Ciastkarze" 
w  półfinale

Ochrzczeni mianem „Ciastkarzy”, 
siatkarze drugoligowego Delic- 

Polu Norwid AZS Częstochowa bez 
straty seta pokonali wszystkich rywali 
w ćwierćfinale mistrzostw. Dzięki tak 
dobrej postawie podopieczni trenera 
Adama Kowalskiego uzyskali awans 
do półfinału imprezy, który odbędzie 
się za niespełna dwa tygodnie. W trwa
jącym trzy dni turnieju częstochowia
nie pokonali kolejno: AZS KU PWSZ 
Wałbrzych, Astrę Nowa Sól i MMKS 
Kędzierzyn Koźle. W częstochowskim 
zespole zaprezentowali się: Grzegorz 
Pająk, Grzegorz Fijałek, Jakub Blachu- 
ra, Filip Brzeziński, Bartosz Sufa, Ja
kub Jarosz, Bartosz Janeczek, Wojciech 
Janas, Krystian Pachliński, Michał Pa
jor, Michał Sikora, Maciej Kusaj i 
Adrian Szlubowski. Młodym zawodni
kom gratulujemy sukcesu i życzymy 
kolejnych zwycięstw. PAW

RYSZARD BOSEK
częstochowianin, mistrz olimpijski, trener 

Jastrzębskiego Węgla

Żużel w pigułce
•  Z dniem 31. stycznia zakończył się tzw. 
okres transferowy. Obecnie żużlowcy przy
należność klubową mogą zmieniać tylko 
na zasadzie wypożyczeń. Trener Włóknia
rza Jan Krzystyniak będzie miał w  sezonie 
2006 do dyspozycji następujących zawod
ników: seniorzy -  Ryan Sullivan (Austra
lia), Greg Hancock (USA), Lee Richardson 
(Wielka Brytania), Peter Ljung (Szwecja), 
Matej Zagar (Słowenia), Sebastian Uła
mek, Sławomir Drabik, Kamil Łyko, junio
rzy -  Christian Hefenbrock (N iemcy), 
Mateusz Szczepaniak, Marcin Piekarski, 
Sebastian Pydzik, Mateusz Kowalczyk, 
Damian Romańczuk, Borys Miturski.
•  Do dnia 31. marca na stadionie przy ul. 
Olsztyńskiej musi znaleźć się minimum 3 
tys. miejsc siedzących oraz oświetlenie. To 
tylko jeden z wymogów, jakie nałożyła na 
klub GKSŻ, by mógł on wystartować w  roz
grywkach nadchodzącego sezonu. A jak 
przebiega remont obiektu? Według Grze
gorza Cierpiała z wydziału inwestycji czę
stochowskiego Urzędu Miejskiego termin 
oddania stadionu na pewno zostanie do
trzymany. Budowa trybun przebiega zgod
nie z planem, w  montażu oświetlenia 
również nie ma opóźnień. Obecnie firmy 
pracują na dwie zmiany, ale niewykluczo
ne, że gdy tylko warunki się poprawią i uru
chomione zostanie oświetlenie, wówczas 
wprowadzona zostanie trzecia.
•  Polski Związek Motorowy „założył knebel” 
żużlowcom -  wprowadził bowiem przepis 
brzmiący następująco: „...za wypowiedzi w 
mediach oraz środkach masowego przekazu 
lub działania mogące poniżyć w  opinii pu
blicznej (...) członków władz PZM, GKSŻ i 
sędziów, włączając w  to podważanie decyzji 
i kompetencji sędziów, grozi kara pieniężna 
od 5 tys. do 10 tys. zł” . Powyższą informacje 
pozostawiamy bez komentarza.
•  W  rozegranej w  sobotę (11.02) w  Toruniu III 
edycji lodowych indywidualnych mistrzostw 
tego miasta z kompletem punktów zwyciężył 
reprezentant Włókniarza -  Sławomir Drabik, 
jednak, jako że startował on w  zawodach go
ścinnie tytuł przypadł najwyżej sklasyfikowa
nemu zawodnikowi rodem z miasta 
Kopernika -  Jackowi Krzyżaniakowi.
•  Inauguracyjny mecz ligowy Złomrex 
Włókniarza Częstochowa w  sezonie 2006, 
który odbędzie się 9 kwietnia na stadionie 
Marmy Rzeszów, znalazł największe uzna
nie w  oczach kierownictwa stacji Polsat 
Sport wśród spotkań pierwszej kolejki i zo
stał tym samym wybrany do wyemitowania 
„na żywo”.

Zebrał PAW

http://www.stajnia.civ.pl
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Ping-pong ma powodzenie Krzyżówka nr 37 z „SMS-em”

Olsztyńscy gimnazjaliści wolny czas spędzali przy ping-pongu

W dniach 7.-8. lutego 2006 r. w sa
li Gminnego Ośrodka Kultury 

w Olsztynie, organizatora imprezy, od
był się XVI Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego.

W turnieju wzięło udział 17 
uczniów szkół podstawowych, gim
nazjów i szkół średnich z terenu 
Olsztyna, Zrębic, Kusiąt i Przymiło- 
wic. W nagrodę za udział w zawo
dach każdy z nich otrzymał kalendarz 
na rok 2006, upamiętniający 700-le- 
cie zamku w Olsztynie. Zdobywców 
pierwszych miejsc obdarowano olsz
tyńskimi aniołami autorstwa Jana 
Wewióra. W kategorii szkół podsta-

wowych pierwsze miejsce zajął Mi
chał Nowak, drugie -  Mateusz Gę- 
siarz, trzecie -  Kamil Mermer, 
czwarte -  Sebastian Kozera

W kategorii gimnazjów i szkół 
średnich najlepszy był Robert Wosie- 
wicz, drugie miejsce zajął Piotr Tom- 
za, trzecie -  Adrian Ceglarz. 
Sędziował Jacek Tomalski.

-  Choć w GOK-u nie prowadzi się 
zajęć tenisa stołowego, to stół do tzw. 
ping-ponga zawsze cieszy się dużym 
powodzeniem. Chłopcy grają w tenisa 
stołowego od zawsze i niemal w każ
dej wolnej chwili -  mówi dyrektor 
GOK-u Mariola Matysek. R

Do wygrania 
APARAT 

CYFROWY!!

lub jed n a  z dziesięc iu  
płyt kom paktow ych

W yślij hasło  S M S ’em , 
w  treści w pisu jąc:
bkr.czg. hasło
pod numer 7240 

(2,44zł z vat)
Era,Idea,P lus  

Regulamin konkursu dostępny 
u organizatora: BAJM, 

ul. Barwinek 6/155, Kielce 
Termin nadsyłania odpowiedzi 

25.02.2006 
o nagrodach powiadomimy 

telefonicznie
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą hasto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Za prawidłowe rozwiązanie „Jolki walentynkowej“ nagrodę książkową otrzymuje Pani Nina Mrowiec z Częstochowy.Gratulujemy.

M atki contra córki
W nowootwartej 

hali sportowej 
w Rędzinach 8. lutego 
nauczyciel wuefu 
Adam Michalak zorga
nizował I Rodzinny 
Turniej Piłki Siatko
wej. Patronat nad im
prezą objął wójt gminy 
Rędziny Waldemar Ch- 
mielarz. Po jednej stro
nie siatki stanęły 
uczennice Zespołu Sz- 
kolno-Przedszkolnego 
i Gimnazjum nr 2 w 
Rudnikach, po drugiej 
ich matki. Spotkanie

przebiegało w miłej ro
dzinnej atmosferze, na 
widowni grające do
pingowali najbliżsi. W 
zmaganiach lepsze 
okazały się córki -  
mecz zakończył się 
3:1. Mamy zapropono
wały spotkanie rewan
żowe. Z rąk wójta 
Waldemara Chmielarza 
i Stanisława Spiecho- 
wicza, przewodniczą
cego Rady Gminy 
Rędziny uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. R

Ogólnopolski Klub Sportowo-Turystyczny 
Niewidomych i Słabosłyszących Cross Opole, 

Polskie Towarzystwo Warcabowe 
oraz Piotr Wójcik

zapraszają osoby niewidome i słabosłyszące do udziału 
Festiwalu Szachowo-Warcabowym z okazji 350-lecia 

Obrony Jasnej Góry 
Patronat honorowy nad Festiwalem objął poseł Zie

mi Częstochowskiej Szymon Giżyński z PiS-u 
Turnieje rozegrane będą w dniu 17. lutego 2006 r. 

w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Często
chowie, al. Wolności 20, początek o godz. 10.30. 

Czas na zawodnika -  15 minut (7 rund). Sędziować bę
dzie Jan Kotek. Dla zwycięzców przewidziane są pu

chary, dyplomy i upominki. Kobiety będą grać 
z mężczyznami.

Zawodników prosi się o przyniesienie sprzętu do gry, 
zegarów oraz legitymacji PZN.

Planowane zakończenie zawodów o godz. 15.30.
Komitet organizacyjny

K O N K U R S  W Y G R A J  K S I Ą Ż K Ę  /
Pod patronatem Redakcji Literackiej Bellony Redakcja Literacka Bellony

Walentynki z Belloną
Dziś polecamy Państwu:

CAŁUJ I MO W. PRAWDZIWA 
HISTORIA POCAŁUNKU 
Julie Enfield

Autorka jest 
młodą i bardzo 
utalentowaną 
amerykańsko- 
kanadyjsko- 
wloską 
dziennikarką, 
specjalizującąa 
się w pisaniu 
publikowanych 
na lamach ekskluzywnych 
magazynów (m.in.: Flarę oraz 
Chatelaine) artykułów na temat 
stylów życia, seksu, mody. Tym 
razem zabiera czytelnika we 
wspaniałą podróż po świecie, 
w którym wszystko ma wspólny 
mianownik: pocałunek (całusek, 
buziaczek etc.).

John W. Jacobs

Potrzebujesz 
tylko miłości

POTRZEBUJESZ TYLKO MIŁOŚCI 
John W. Jacobs
Znany amerykański psycholog, psychiatra 
i psychoterapeuta, 
autor wielu książek o 
psychologii 
małżeństwa napisał 
bestsellerowy 
poradnik, 
odsłaniający 
podstawowe 
kłamstwa dotyczące 
małżeństwa.
Uznawanie ich za
prawdę prowadzi do braku szczęścia 
w związku, braku zadowolenia partnerów, 
a wreszcie do rozwodu. Autor prezentuje 
zupełnie nowe podejście do tych 
problemów, polegające na wyjaśnieniu, 
jaka jest natura działających niezależnie 
od nas sił psychologicznych rozbijających 
małżeństwo. Podaje też sposoby na ich 
zlikwidowanie i scementowanie 
rozpadającego się związku.

K O N K U R S  W Y G R A J  K S I Ą Ż K Ę  ¡ ' ▼ T i n
Pod patronatem Wydawnictwa Biały Kruk

Dziś polecamy Państwu:
Monumentne dzido Adama Bujaka i Arturo Mari 

„Pielgrzymki Światowe. Kronika papieskich podóży zagranicznych”

PIELGRZYMKI
KRONIKA PAPIESKICH PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

ŚWIATOWE

Niestrudzone 
pielgrzymowanie...
Od wsi do wsi, od 
miasta do miasta, od 
kraju do kraju. Z 
kontynentu na 
kontynent. Setki 
tysięcy kilometrów w 
przeróżnych 
samolotach 
i samochodach. W 
upale i w śniegu. Jan 
Paweł II był wszędzie 
-  wszędzie z 
Ewangelią w ręku 
i słowem Bożym na 
ustach.
Niezmordowany pocieszyciel. A gdy 
trzeba było, to i napomniał surowo. 
Ćwierć wieku tak apostołował po całym 
świecie, aż do ostatka sil, by w końcu 2 
kwietnia 2005 roku wyruszyć w swą 
ostatnią pielgrzymkę -  do domu Ojca. W 
tym albumie podążamy dokładnie 
śladami wszystkich pielgrzymek 
zagranicznych (polskie pielgrzymki 
przedstawiliśmy w osobnym tomie),

odwiedzamy wszystkie 
kraje, w których On 
był
i to tyle razy, ile razy 
On tam zawitał. 
Możemy prześledzić, 
jak Ojciec Święty się 
zmieniał, jak cierpiał, 
ale nie ustawał 
w dziele ewangelizacji, 
którą uczynił 
najważniejszym 
zadaniem swego 
długiego Pontyfikatu. 
Atmosferę pielgrzymek 
oddają znakomicie 484 
zdjęcia autorstwa 

wybitnych fotografów papieskich.
Na kartach książki zapoznajemy się 
z najważniejszymi fragmentami Jego 
wypowiedzi, z Jego najważniejszymi 
myślami, z Jego widzeniem świata -  
innymi słowy z tym, co po Nim zostanie 
na zawsze.
„Pielgrzymki światowe” to nie opowieść 
geograficzna, choć na pewno przybliża 
miejsca, w których Ojciec Święty był.
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PKO BANK POLSKI

Kredyty mieszkaniowe bez ryzyka 
WŁASNY KĄT 
z promocją!

Rozmowa z Dariuszem Jeziorskim,
dyrektorem sprzedaży Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku

Dariusz Jeziorski, dyrektor sprzedaży Regionalnego 
Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego w Katowicach

Czy z PKO Bankiem Polskim każdy może spełnić 
marzenie o własnym mieszkaniu?
Coraz chętniej kupujemy i budujemy mieszkania na 
kredyt. PKO Bank Polski potrzeby mieszkaniowe 
Polaków finansuje już kilkadziesiąt lat. Jest liderem 
na rynku pod względem liczby i wartości 
udzielanych kredytów na ten cel. Kredyt 
mieszkaniowy WŁASNY KĄT ze względu na swoją 
wszechstronność, elastyczność i korzystne warunki 
cenowe umożliwia sfinansowanie wielu zamierzeń 
inwestycyjnych. W ub. roku PKO Bank Polski 
udzielił kredytów mieszkaniowych i pożyczek 
hipotecznych na sumę ponad 7,6 mld złotych czyli o 
ponad 40 % więcej niż w 2004 roku.
Jakie są zalety tego kredytu?
PKO zapewnia długi okres kredytowania - nawet do 
30 lat, sfinansowanie 100% kosztów inwestycji, 
karencję w spłacie kredytu do 3 lat, a także raz w 
roku wakacje kredytowe czyli zawieszenie jednej 
raty bez opłat. Bank nie pobiera opłat za 
rozpatrzenie wniosku. Jeśli Klienci zdecydują się

złożyć wniosek do 31 marca br., w trakcie trwania 
promocji, dodatkowo uzyskają zwolnienie z opłat
za wcześniejszą spłatę kredytu, wnoszone nadpłaty, 
a także za podwyższenie kredytu i ewentualną 
zmianę waluty w całym okresie kredytowania.
To nie jedyne atuty tego kredytu ... 
Najważniejszym dla Klienta jest jego niskie 
oprocentowanie: od 1,99% w CHF i od 5,26 % 
w PLN ( wg. stanu na 26.01.2006). Wysokość 
oprocentowania uzależniona jest od wkładu 
własnego Klienta i kwoty kredytu. Ponadto Klient 
ma możliwość wyboru waluty (PLN, USD, CHF, 
EUR), sfinansowania kredytem prowizji oraz 
wszystkich kosztów związanych z inwestycją jak 
m.in.: kosztów aktu notarialnego, kosztów sądowych 
( księga wieczysta, hipoteka) czy prowizji dla 
agencji pośrednictwa. Od końca ub.roku oferta 
kredytów mieszkaniowych (kredytu „Własny Kąt", 
konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej) PKO 
BP jest bogatsza o nowy pakiet ubezpieczeń. Jest to 
najlepszy i najtańszy sposób zabezpieczenia się na

Polskiego w Katowicach
wypadek utraty pracy lub hospitalizacji. 
Ubezpieczenie obejmuje okres 5 lat. Jeśli w tym 
czasie zdarzy się wielokrotnie sytuacja kryzysowa, 
spowodowana bezrobociem czy pobytem w szpitalu, 
nawet 12 kolejnych rat może być spłaconych za 
klienta przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Na co konkretnie można ten kredyt przeznaczyć? 
Na budowę domu oraz zakup działki, domu lub 
mieszkania. Także na jego remont, wykończenie i 
wykup oraz spłatę kredytów zaciągniętych na cele 
mieszkaniowe w innych bankach. Możliwe jest 
również przeznaczenie go na wyposażenie 
mieszkania i domu!
Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku 
kredytowego?
Jeśli zaciągany kredyt nie przekracza 300 tys. 
złotych, wstępną decyzję kredytową Klient otrzyma 
do końca następnego dnia roboczego po złożeniu 
wniosku o udzielenie kredytu. Jest to najbardziej 
dostępny kredyt na rynku.

Rozmawiała: J.K.

Horosko
T Y G O D N IA

Baran /2 1  III -  18 IV /
Osoby spod znaku Barana nie bo
ją się ryzyka i Ty do nich nale
żysz. Ale uwaga: trzeba tak 
działać, aby tego, co już zdobyte, 
nie stracić. Dlatego też każda decyzja po
winna być podejmowana z namysłem.

Byk /1 9  IV -  2 0 V /
Myślisz o wprowadzeniu pewnych 
zmian w realizowanych zamierze
niach. Obecne okoliczności są jed
nak dosyć szczególne i skutki 
zmian mogą być zupełnie nieoczekiwane

Bliźnięta /2 1  V -  20 V I /
Lubisz ruch, szybkie działanie, to 
Cię satysfakcjonuje, podnosi na 
duchu. Są jednak sprawy wyma
gające zastanowienia i spokoju. 
Takie właśnie masz przed sobą.

Rak /2 1  VI -  22 V I I /
Trudna sytuacja wkrótce się zmie
ni, odetchniesz. Wstrzymaj się 
przede wszystkim od złośliwości, 
od dokuczliwych wypowiedzi pod 
adresem osób, które zachowują się nie
zgodnie z Twoimi życzeniami.

Lew /2 3  V II -  22 V I I I /
Niepotrzebnie dopatrujesz się 
trudności i przeciwności losu tam, 
gdzie ich w ogóle nie ma. Druga 
połowa tygodnia powinna Ci to 
wyraźnie uprzytomnić

Panna /2 3  V III -  22 IX /
Wystawiasz na próbę cierpliwość 
otoczenia. Tym razem dobrze się 
zastanów, bo ta cierpliwość może 
się wyczerpać. Nie zrywaj nawiązanych 
kontaktów, nie zamykaj się w czterech do
mowych ścianach.

Waga /2 3  IX -  2 2 X /
Zyskujesz coraz więcej uznania 
w opinii osób, od których wiele 
zależy. Być może już wkrótce 
otrzymasz interesujące zadanie 
do wykonania. Na pewno sobie poradzisz.

Skorpion /2 3  X -  22 X I /
Martwisz się na zapas, co odbiera 
Ci energię do działania. Tymcza
sem Twoja pozycja bardzo się 
ostatnio umocniła, akcje rosną.
Zacznij się więc ponownie uśmiechać, że
by przyjaciel również odzyskał humor.

Strzelec /2 3  XI -  21 X I I /
Pewne sprawy ułożą się po Twojej 
myśli, ale z niektórymi trzeba bę
dzie poczekać na ostateczne rezul
taty. Niech Cię to nie zniechęca. 
Przedsięwzięcia są słuszne i korzystne, nie 
zaniedbuj szczegółów.

Koziorożec /2 2  XII -  20 I /
Okoliczności wymagają wzmożo
nej staranności w wypełnianiu 
przyjętych do realizacji zadań. Naj-1! 
bliższe dni nie będą łatwe. Na razie 
niczego nie zmieniaj.

Wodnik /2 1  I -  18 I I /
Dobre dni, jeszcze lepsze nowiny.
Niech to jednak nie studzi Twojego 
zapału do urzeczywistniania ustalo
nych planów. Sprzyjające okoliczności 
po prostu pomogą w przyśpieszeniu działań.

Ryby /1 9  II -  20
Okaż bliskim dużo zrozumienia, 
bardzo tego potrzebują. Twoja 
wrażliwość może być wystawiona 
na zupełnie nieoczekiwana próbę, 
ale po dniach trudów i niepokoju zaświeci 
dla Ciebie słońce.

KONKURS ł
GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ 
i PARKU WODNEGO

Pań/
Tarnowskie Góry

LODOWISKO pod gołym niebem 
przy PARKU WODNYM

Wśród osób, które przyniosą lub przyślą do Redakcji 
„Gazety Częstochowskiej” wypełnione kupony rozlosujemy 
zaproszenia do Parku Wodnego i na lodowisko Tarnowskich Górach 
przy ul.Obwodnica 8, tel. (32) 393 39 31 .
Nazwiska szczęśliwców będziemy publikować w ostatnich wydaniach miesiąca.

Imię i nazwisko

Adres FaA, idrttky

ÚfSTOCHOW


