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R E K L A M A

Od kilku tygodni lokalne 
struktury Prawa i Sprawie-
dliwości kierowane są przez 

pełnomocników, a nie przez prezesów 
zarządu. Władze regionów wybiera-
ne są co 2 lata, ostatnie wybory były w 
2012 roku. Nowi szefowie struktur lo-
kalnych powinni być powołani w 2014 
roku, jednak z uwagi na wybory samo-
rządowe termin został przesunięty na 
początek 2015 roku. Według nieoficjal-
nych informacji, wewnętrzne wybory 
w PiS zakończyć się mają w pierwszym 
kwartale tego roku. 

Czy w częstochowskich strukturach PiS-u 
nastąpią zmiany? Od wielu lat niepodzielnie 
naszym okręgiem (nr 28) rządził Szymon Gi-
żyński, również poseł PiS-u ziemi częstochow-
skiej. Wyjątkowo w tym roku jego pozycja 
nie jest tak pewna, a to za sprawą poruszenia 
wśród części członków, którzy domagają się 

rozliczenia Giżyńskiego za przegraną w wy-
borach na prezydenta Częstochowy. Z kandy-
datem Prawa i Sprawiedliwości Arturem Wa-
rzochą rozprawił się kandydat SLD Krzysztof 
Matyjaszczyk. Nieoficjalnie Sojusz przyznaje, 
że z chwilą wystawienia przez PiS Warzochy, 
Matyjaszczyk zwycięstwo miał już w kieszeni, 
nazywając tego pierwszego „wiecznym prze-
granym”. Niektórzy członkowie PiS-u zarzu-
cają Giżyńskiemu, że to za jego sprawą posłan-
ka Jadwiga Wiśniewska nawet nie była brana 
pod uwagę, jako kandydatka na prezydenta 
Częstochowy, choć – zdaniem wielu – miałaby 
ogromne szanse. Ponoć poseł wolał, by Wi-
śniewska udzielała w Brukseli bardziej niż w 
Częstochowie, na jego podwórku. Wprawdzie 
to właśnie za rządów Giżyńskiego PiS wpro-
wadził do rady miasta aż 10 radnych, co jest 
spektakularnym wyczynem, nie mniej jednak 
układ sił politycznych w radzie nie daje prze-
wagi radnym PiS-u podczas głosowań. Mogli-
śmy się o tym przekonać przy wyborze prze-
wodniczącego rady. Pozorne więc zwycięstwo 
PiS-u powinno zepchnąć partię Kaczyńskiego 
do roli tak zwanej twardej opozycji, którą Gi-
żyński wyraźnie być nie chce. Dodatkowe fru-

stracje i niezadowolenie prawej strony, budzą 
posunięcia rządzącego SLD. Na dzień dzisiej-
szy spora grupa sympatyków PiS straciła pra-
cę w jednostkach miejskich. Ludzie Prawa i 
Sprawiedliwości wytykają szefowi okręgu, że 
nie potrafił ich obronić, ani też nie chce ka-
tegorycznie wystąpić przeciwko Sojuszowi i 
lewicowej PO.  

Kto może konkurować z Giżyńskim o wła-
dzę w lokalnym PiS-ie? Giełda nazwisk już 
krąży, co zapewne spędza sen z powiek po-
słowi Giżyńskiemu. Nie należy też zapomi-
nać o cieniach niedawnej koalicji: Konradzie 
Głębockim i Tadeuszu Wro-
nie, którzy aż palą się do 
kandydowania w wyborach 
listopadowych (2015) z list 
PiS-u do Sejmu i Senatu. 
Ostatecznie o nazwiskach 
kandydatów do parlamen-
tu zdecyduje prezes Ka-
czyński, ale oddolna reko-
mendacja – ze strony szefa 
okręgu - będzie konieczna. 
Powszechnie wiadomo, że 

Wrona i Wiśniewska to zgrany zespół, w któ-
rym nie ma miejsca dla Giżyńskiego. Front 
przeciwko dotychczasowemu szefowi okręgu 
powiększa się w związku ze stworzonym przez 
Giżyńskiego podziałem na członków i nie-
-członków PiS-u wewnątrz własnych struktur.

Zachowując obiektywizm należy przyznać, 
że największe szanse ponownego szefowania 
częstochowskim PiS-em ma Szymon Giżyński, 
ale jak zagłosuje ponad 200 delegatów - trudno 
przewidzieć. Z pewnością, bez szefa w osobie 
Giżyńskiego lokalny PiS byłyby całkiem inny.

Renata R. Kluczna

R E K L A M A

Oświadczenie
„W związku z publikacją dotyczącą Pana Leszka Baryły, która ukazała się 8 kwietnia 2014 roku 

w czasopiśmie „Wydanie Specjalne” informuję, iż Tygodnik Regionalny 7 dni nie był wydawcą ani 
autorem treści zawartych w tej gazecie. Ubolewam i przepraszam Pana Leszka Baryłę, iż wydawca 
„Wydania Specjalnego" dopuścił do ukazania się niepotwierdzonych i nieprawdziwych informacji, 
że jakoby Pan Leszek Baryła zrezygnował z funkcji Prezesa ZGM TBS po rzekomych jakichkolwiek 
aferach, a która to informacja naraziła go na utratę zaufania jakim cieszy się w swoim środowisku 
zawodowym. Redakcja Tygodnika 7 dni oświadcza, iż nie była autorem treści zawartych w przedmio-
towym materiale, a jedynie zostały przez nią wykonane na zlecenie kilku ugrupowań politycznych. 

Renata Kluczna
redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego 7 dni".

W roku 2015 będzie towarzyszył Baranom spokój ducha w temacie ro-
dzinnych spraw. Poznasz dużo nowych ludzi. To też rok wielu nowych wy-
zwań, zwłaszcza w życiu zawodowym. Bardzo możliwe założenie biznesu 
z osobami spod znaku Koziorożca, Strzelca lub Wagi. W podejmowaniu 
decyzji nie sugeruj się radami innych. Nie obawiaj się wdrażania nowych 
pomysłów, odważ się na realizację ambitniejszych projektów zawodo-
wych: następna taka okazja nieprędko się zdarzy. Sytuacja finansowa bę-
dzie całkiem niezła, ale wydatki trzymaj pod kontrolą!

Rada: Rozwijasz się, zmieniasz, potrzebujesz inspiracji. Otwórz się na 
to, co nowe. Przyzwyczajenia są jak kotwica: dają poczucie stabilności, 
ale… nie pozwalają ruszyć z miejsca.

W tym roku wyraźnie wzrośnie wśród Byków zainteresowanie wła-
snym rozwojem zawodowym, co powinno przełożyć się na odczuwalny 
przypływ dochodów. To zaś zwiększy Twoją niezależność. Ten rok przy-
niesie Ci wiele atrakcyjnych możliwości, okazji, szans. Dzięki nim możliwe 
będą różne zakupy i inwestycje. 

Rada:  Zaufaj losowi w chwili, gdy chce Ci dać prezent. Nie patrz po-
dejrzliwie i nie myśl, co się za tym kryje. Szczególnie miłości warto po-
zwolić, by zawładnęła sercem bez reszty. Znajdź czas na to, by cieszyć się 
życiem. Codziennie zrób coś dla siebie. Z szaf wyrzuć wszystko, na czym 
data ważności kompletnie się zatarła! Dosłownie i w przenośni. Porządki 
zrób też we własnej głowie.

Bliźnięta w 2015 roku mogą oczekiwać sporej ilości nowych znajomości 
i to bardzo wpływowych na długie lata. Finansowo natomiast będzie to rok 
jak sinusoida – po okresie suszy powrócą całkiem dobre zyski, ale ważne 
by były poparte sumienną pracą, której w tym roku będzie pod dostatkiem. 

Rada: Postaw czytelną granicę pomiędzy oczekiwaniami, które mają wo-
bec Ciebie inni, a Twoimi własnymi potrzebami. Z jednej strony bowiem ist-
nieją prestiż, pozycja społeczna, zawód i pieniądze, które zarabiasz, z drugiej 
to, co daje Ci prawdziwe szczęście, wolność, poczucie radości i spełnienia. 
Zamień słabość w siłę. Co to oznacza? Jeśli przed czymś próbujesz uciekać, 
czemuś zaprzeczać, tracisz wiele energii. Dużo lepszym rozwiązaniem jest 
skonfrontowanie się z sytuacją. 

W 2015 roku Raki mogą liczyć na wsparcie Jowisza w obszarze finan-
sów. Dobre plany finansowe wydadzą owoce w odpowiednim momen-
cie. We wszystkich działaniach staraj się zachować rozsądek i niczego nie 
przyspieszaj. Nie angażuj się też w sprawy, które na to nie zasługują, a w 
zamian więcej czasu poświęć na plany. W tym roku masz szanse na obję-
cie wytęsknionego stanowiska. Zimą może dopaść Cię znużenie stagna-
cją, więc pokusisz się o kolejne zmiany na polu zawodowym. Wstrzymaj 
się z tą decyzją, i zaczekaj do kolejnego roku. 

Rada: Nawet jeśli świat czarno-biały wydaje Ci się bardziej czytelny, za-
cznij używać kolorowych kredek, najlepiej w radosnych barwach. W razie 
wpadki nie skreślaj nikogo od razu, daj mu szansę.

Przed Lwami bardzo ważny rok, bowiem od tego, co wydarzy się teraz, 
będzie zależało kilka najbliższych lat. Los Ci sprzyja, ale skoncentruj się na 
tym, co zamierzasz robić, i postaraj się, aby Twoje cele były przemyślane. 
To doskonały moment na zmiany, nawet najbardziej radykalne. Zarówno 
finanse, praca, edukacja, jak i relacje z ludźmi oraz w związkach będą bar-
dzo korzystne i owocne, jeśli tylko zmienisz swoje nastawienie do tych 
dziedzin. Możliwe spore wygrane na loteriach. Samotne Lwy mają szansę 
na odnalezienie wreszcie swojej drugiej połowy, jednak aby tak się stało 
muszą wygrać z nieśmiałością. 

Rada: Ruch to zdrowie! Wybierz ulubioną dyscyplinę. Odkryj, że cza-
sem mniej znaczy więcej. 

Satysfakcja z kariery i sytuacji materialnej pisana jest w tym roku Pan-
nom. W drugiej połowie roku możesz być podatny na różne pokusy: a to 
kosztowny zakup w kredycie, a to zmiana pracy na bardziej prestiżową. 
Warto jednak dobrze pomyśleć i przyjrzeć się propozycji. Pieniądze trzy-
maj pod kontrolą, bo tylko pod tym warunkiem zakończysz rok z tarczą. 
Jesienią możliwe drobne, przejściowe zawirowania rodzinne, jednak nie 
ma co się martwić, ponieważ łaskawy Uran załagodzi wszelkie niepoko-
jące zdarzenia. 

Rada: Nie przeceniaj sukcesów materialnych oraz wagi prestiżu. 
Umieść na liście priorytetów swoje prawdziwe potrzeby, a okaże się, że 
tego, na czym Ci zależy, nie da się kupić za pieniądze. 

Prognozy na ten rok dla Wag są naprawdę świetne: możesz odkurzyć 
zarzucone marzenia i ambicje, o których myślałeś, że są zbyt wygórowa-
ne. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie ich w życie. Kiedy wokół Ciebie 
zrobi się ruch, liczyć się będą umiejętności i doświadczenie. W finansach 
znaczna poprawa. Nim skończy się rok, zaskoczony stwierdzisz, że nie-
możliwe staje się możliwe. 

Rada: Znajdź taki rodzaj aktywności, który pozwoli Ci choć na chwilę 
stać się dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. Nawet jeśli okoliczności temu 
przeczą. Niezależność to Twoje drugie imię. Zainwestuj swój czas i energię w 
dziedzinę, która jest Twoją prawdziwą życiową pasją. Kto wie, może nieoczeki-
wanie hobby stanie się czymś więcej? To szczęście móc robić to, co się kocha. 

Skorpionom w 2015 roku będzie zależało, aby prezentować się wspa-
niale, jednak Jowisz w obszarze prestiżu bywa nieostrożny. Wprawdzie 
oszczędność nie jest Twoją mocną stroną, lecz warto czasem odmówić 
sobie kosztownego lub zbędnego wydatku. Z większymi inwestycja-
mi wstrzymaj się do przyszłego roku. Nie poddawaj się smutkom, gdyż 
zarówno początek, jak i koniec roku są bardzo obiecujące pod wieloma 
względami. Zawsze masz wsparcie w osobie bliskiej, a jeśli jeszcze takiej 
nie ma, to Amor i Gwiazdy zatroszczą się również i o to, byś taką osobę na 
drodze swojego życia, spotkał.

Rada: Odkryj, że jesteś dzieckiem natury. Nawet jeśli mieszkasz w mie-
ście, zmień styl życia.

Rok 2015 to dla Strzelców dobry okres na wszelkie działania, a także na 
promowanie swoich talentów i pomysłów. Zmobilizuj się więc i aktyw-
nie pomóż szczęściu. Dobra passa ma szansę się utrzymać do końca roku, 
brak rozwagi w wydatkach może Cię jednak zgubić. Zacznij oszczędzać, 
tworząc podstawy pod przyszły dobrobyt. Możliwe, że powrócisz do ko-
goś, z kim byłeś dawniej, drogi Strzelcu, lecz pamiętaj, słodkie przysłowie: 
„Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”. Pod względem finansowym 
Fortuna będzie kapryśna - raz na wozie, raz pod wozem. Może nauczysz 
się wreszcie kontrolować swoje wydatki. Przydałoby się, bo zimą czekają 
Cię spore koszty. Trafi się też miłość. Od Ciebie zależy, czy zechcesz się jej 
poddać. Jeśli tak - nie pożałujesz.

Nadchodzi korzystny i interesujący etap dla Koziorożców. Jeśli wyko-
rzystasz pomyślne okoliczności, w życiu zawodowym nastąpi poprawa, 
cieszyć się będziesz autorytetem i zaufaniem. W finansach stabilizacja, 
więc warto pomyśleć o inwestycjach. Jeśli do tej pory walczyłeś z nało-
gami, w tym roku otrzymasz dar od losu w postaci pomocnej dłoni, na-
tomiast uważaj, jeśli do tej pory nie korzystałeś z używek - ten rok to rok 
pokusy. Skoryguj swój wizerunek. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, w 
którym ktoś jest – uśmiechnij się. 

Rada: Przekrocz granice! Szczególnie te, które wyznaczyłeś sobie Ty 
sam, uznawszy, że czegoś nie potrafisz, do czegoś się nie nadajesz.

Szczególnie pierwsze miesiące 2015 roku zdominują optymizm, roz-
mach, inwencja i skuteczność w działaniu. Możesz wystartować w no-
wych dziedzinach. W pracy wykażesz się umiejętnościami organizacyj-
nymi i kreatywnością, wszystko to sprzyja sukcesom. Możliwe są awans, 
rozwój i stabilna pozycja Twojej własnej firmy bądź stanowiska, które zaj-
mujesz. Śmiało więc wykorzystaj wszystkie szanse, które zsyła los. Emo-
cje pod kontrolą, umysł i zdrowie fizyczne pod warunkiem, że zadbasz o 
siebie nieco bardziej,  niż do tej pory. Pod koniec roku wolne Wodniki cze-
ka niebywałe powodzenie w miłości. Nie będziesz się musiał specjalnie 
starać, aby zawładnąć sercem osoby, która wpadła Ci w oko. Nawet jeśli 
uchodzi za osobę niedostępną.  

Przed Rybami bardzo pracowity rok. Podejmiesz wiele ważnych decy-
zji określających Twoją przyszłość w najbliższym czasie. Zawrzesz zna-
jomości, które zaważą na Twojej karierze. Nie przystępuj do realizacji 
pomysłów, które nie zostały dopracowane w szczegółach. Spokojnie, na 
wszystko przyjdzie właściwy moment! Rok 2015 jest dla Ciebie wspaniałą 
okazją, by przełamać wszelkie bariery i zrobić krok w kierunku spełnienia 
aspiracji i pragnień. Powodzenia! 

Rada: Nie wymagaj od siebie więcej niż to możliwe. Warto w tym roku 
odróżniać poczucie odpowiedzialności od perfekcjonizmu. Pytaj siebie, 
czy to jeszcze chęci, czy już presja. W tym roku możesz śmiało planować 
dalekosiężne inwestycje, rozpoczynać projekty na wielką skalę.

Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi

Najaktywniejsi europosłowie

Czworonożni pasażerowie

Czy wiesz jak kichasz?
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Kto sięgnie po władzę w częstochowskim PiS-ie?



Studnia łąkologiczna
Kto tym, k..., rządzi? Who 

(yaeeeh) rulez? - pieklił się 
znajomy w początkach stycz-
nia. Chciał, by mu lekarz wy-
pisał nową receptę na POCHP, 
a tu zamiast kolejki drzwi za-
mknięte z okazji strajku.

Miał prawo do nerwów i do 
słów niecenzuralnych. I wąt-
pliwe, by uspokoiła go Pani 
Premier w garsonce z sukcesa-
mi Stu-dni w tle. W stu dniach 
śmy wygrali z biznesmenami-
-lekarzami i możemy wcielić 
pakiet łąkologiczny - pochwa-
liła się Wybranka Narodu

„Panie, żesz to, pakiet-
-srakiet. Od kilku lat mam 
poczucie marności; średnio 
raz w miesiącu muszę odstać 
kilka godzin w kolejce, by 
lekarz wypisał mi receptę na 
leki. Leki zawsze dostaję takie 
same, nikt mnie nie bada, bo 
choroba jest dawno zdiagnozo-
wana i - jak uczy nauka – jest 
ona przewlekła oraz niewyle-
czalna. Stoi się i czeka, bo aku-
rat epidemia grypy wypadła 
lub czas świątecznych wyjaz-
dów lekarzy. Mam poczucie, 
że niepotrzebnie głowę dokto-
rowi zawracam, jego wiedza 
jest potrzebna tym, których 
nie zdiagnozowano. Dla mnie 
przepisać takie same leki na 
takiej samej recepcie mogłaby 

nawet pani na recepcji. Mo-
głoby nie być w ogóle recepty, 
wiem jakie leki kupić, ale bez 
tego apteka mi nie sprzeda. 
Muszę się przez to wszystko 
czołgać do przychodni, nie 
żeby być leczonym, ale odha-
czonym jako pacjent...”

„Pakiety-rakiety...Od lat 
przez te NFZ wymyślono, że 
najskuteczniejszym sposo-
bem leczenia jest zwiększanie 
sprawozdawczości. Chyba 
ślepy tylko nie widzi, że cały 
ten pakiet ąkologiczny to ko-
nieczność wypełniania no-
wych papierków. I co ta pani 
z Radomia jeszcze wygaduje o 
służbie lekarskiej, jak ta służba 
ma się sprowadzać do wypisy-
wania dokumentacji dla NFZ. 
Doczekaliśmy się władzy: Pre-
mier E-WUŚ Kopacz i Mini-
ster Pakiet Arłukowicz”.

I w tym miejscu obturbcja 
odebrała głos mojemu roz-
mówcy, musiał zając się in-
halacją. Tak czy owak przez 
jego żywiołowe wystąpienie 
uciekły mi informacje czym 
to się jeszcze Rząd Stu-dni po-
chwalił. Miałem nadzieję, że 
odezwą się choć raz gwiazdy: 
pani Minister Piotrowska, Pani 
Minister Wasiak... Niestety: 
lekarze, pacjenci i pakiet łąko-
logiczny nie dał im szansy na 
sceniczny debiut.

Maleje moja nadzieja ustale-

nia: kto tym, k...., rządzi.. Rzą-
dzi, a wiec podejmowanymi 
decyzjami  wpływa na rzeczy-
wistość, w której żyjemy. Mam 
wrażenie, że Pani Premier rzą-
dzi inną rzeczywistością, my 
żyjemy w innej. Jej się wydaje, 
że podejmuje jakieś decyzje. 
Jest to jednak ułuda, dokład-
nie lekceważona, bo świat się 
sam toczy, siłą ciążenia i praw 
natury. Równie dobrze Pani 
Premier może się wydawać, 
że jest fotogeniczna. Kogo to 
obchodzi?

Mamy państwo, które w 
teorii działa. Mamy ogromne 
szczęście, bo wszelkie na-
sze problemy, które muszą 
przezwyciężać rządzący tym, 
naszym państwem, zostały 
stworzone przez rządzących 
tym naszym państwem. Jest 
to swoisty samograj: popsu-
łem – naprawiam, pozwalający 
odnotować aktywność poli-
tyczną. 

Od takiej konstatacji krok 
do następnej. A gdyby tym 
wszystkim nikt nie rządził, o 
ile mniej mielibyśmy proble-
mów. W końcu, gdyby nie nie-
spodziewana erupcja aktywno-
ści ministra mój znajomy nie 
musiałby dusić się z nerwów, 
odstałby swoje w kolejce i do-
stał recepty, ratujące go przed 
zgonem przez uduszenie. 

Jarosław Kapsa      

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ocalić od zapomnienia chcę
Mój dom biały, niski, nieduży,
Nad nim niebo pogodne, jasne,
Albo ciemne - kiedy się chmurzy.

Ocalić od zapomnienia chcę
Stare drzewa rosnące wysoko,
Świergot wróbli za moim oknem
I źdźbło trawy cieszące oko.

Ocalić od zapomnienia chcę
Kukurydzy jedwabne włosy,
Barwne kwiatki w moim ogrodzie -
Lśniące rankiem od srebrnej rosy.

Ocalić od zapomnienia chcę
Mały kościół, w którym ślub brałam,
Rodziców - kołyszących do snu,
Gdy byłam jeszcze bardzo mała…
                           Anna Jędryka

Anna Jędryka wiersze pisze od wczesnych lat młodości. Pierwsze z nich powstały już w 
szkole podstawowej. Od roku 2011 należy do Klubu Literackiego „Fraszka” działającego w 
ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej. Od 2014 r. należy rów-
nież do Klubu Literackiego „Złota Jesień”. Niektóre utwory Anny Jędryki były publikowane w 
zbiorowym tomiku „Wernisaż Poezji” wydanym przez Klub Literacki „Fraszka”.
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Przychodzi facet ze złotą rybką do onkologa.
Wchodzi. Milczy.
Onkolog również milczy.
Patrzą na siebie pytająco.
- Kicha - wydusza z siebie wreszcie facet.
- Słucham?
- Kicha.
- Jaka znowu kicha?
- Rybka kicha. Chora jest znaczy się.
- Panie, coś pan! Jak rybka może panu kichać? 
A w ogóle ja jestem onkologiem, czemu przyno-
si pan do mnie chorą rybkę?
- Kolega pana polecił. Podobno raka pan wyleczył. 

Krzysztof Matyjaszczyk (prezydent Częstochowy) 
na meczu żużlowym (pierwszy od prawej).

Klub Literacki Złota Jesień

Chyba 
mnie przyjdzie 

w najbliższym sezonie 
jeździć na żużlu...
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R E K L A M AJest nas coraz mniej 

i jesteśmy coraz starsi
Z roku na roku w naszym mieście, które li-

czy niespełna 190 tys. dorosłych mieszkańców 
przybywa osób niepełnosprawnych – starzejemy 
się i jesteśmy coraz bardziej zniedołężniali. We-
dług danych Narodowego Spisu Powszechnego 
z 2002 roku wśród ogólnej liczby mieszkańców 
Częstochowy 13 proc. to osoby dotknięte kalec-
twem, w sumie 31.764 częstochowian. W 2011 
roku ta liczna wzrosła do 35.603 osób, co sta-
nowi już 15,18  proc. wszystkich mieszkańców 
Częstochowy. 

O tym, że lawinowo zwiększa się liczba osób 
niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia 
świadczą dane z Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności, który w roku 2011 
wydał ponad 6.400 orzeczeń, a w roku 2013 o 
1 tys. więcej. Największą grupę stanowią osoby 
pomiędzy 41 a 60 rokiem życia, a następną w 
przedziale wiekowym 60 i więcej lat. Ta tenden-
cja jest stała od 2010 roku.

Niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia. 
Zwłaszcza osoby z lekkim stopniem upośledze-
nia zdrowotnego chcą pójść do pracy. Liczba nie-
pełnosprawnych - bezrobotnych i poszukujących 
pracy - z roku na rok jest większa: w 2010 roku 

– 1.510 osób poszukiwało pracy, w 2013 – już 
1.590.

Codziennie nasze miasto opuszcza 5 osób, a 
ci co pozostają lata młodości mają już za sobą 
– przed nami starość i nierzadko niepełnospraw-
ność. 

Optymizmem nie napawa też liczba nowo na-
rodzonych częstochowian. Według bazy ewiden-
cji ludności w ubiegłym roku przyszło na świat 
1.726 dzieci, które są dziś mieszkańcami miasta.  
To o 85 osób mniej niż przed rokiem. Spadła za 
to liczba zgonów mieszkańców Częstochowy – 
z 2.800 przypadków w 2013 roku, do 2.709 w 
2014.

Na koniec trochę optymizmu... O ile dla chłop-
ców najczęściej - tradycyjnie od 12 lat - wybie-
rano imię Jakub, o tyle najbardziej popularnym 
imieniem żeńskim była w ubiegłym roku Lena 
(od 2013 roku liderka rankingu). Najbardziej po-
pularne dla chłopców były ponadto imiona: Kac-
per, Antoni, Filip i Jan, a dla dziewczynek: Julia, 
Natalia, Zuzanna i  Alicja. Mamy szansę, by w 
Częstochowie rodziło się więcej dzieci, gdyż w 
2014 roku wzrosła liczba małżeństw. Było ich w 
Częstochowie 1.109, o 32 więcej niż przed ro-
kiem – 530 ślubów cywilnych (wzrost o ponad 
30) i 579 ślubów wyznaniowych ze skutkami cy-
wilnymi (spadek o 10). 

Renata R. Kluczna

EXPENT
  Najbardziej fachowa obsługa w mieście

Elektroniczne papierosy, 
liquidy i akcesorie!

Centrum Handlowe M1
ul. Kisielewskiego 8/16
42-200 Częstochowa
tel. 698 467 421

EsmokingWord
ul. Wolności 29
42-200 Częstochowa
tel. 733 347 633

www.expent.plW naszej ofercie również 
alkomaty najlepszych marek!

R E K L A M A
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Nie czekajmy na kolejny festiwal obietnic 
bez pokrycia, zażądajmy jeszcze w obec-

nej kadencji parlamentu działań obecnych parla-
mentarzystów, które umożliwią funkcjonowanie 
przyszłemu parlamentowi bez wad jakie dziś tę 
instytucję i świat polityki zdominowały.

Akcja „POSEŁ NA MIARĘ” polega na wysyłaniu listów z 
Waszymi żądaniami do wybranych Waszym poparciem parla-
mentarzystów listy z żądaniami, których spełnienie da podsta-
wy do korzystnych zmian!

Obywatele pomimo siły jaką dysponują stali się zakładnikami 
partyjnych układów i interesów, robionych ze szkodą dla Polski 
i jej obywateli.

To jedyny okres kiedy bezpieczeństwo ludzi którzy przez 
cztery lata kadencji parlamentu ignorują nasze potrzeby, jest 
zagrożone, jedyny okres kiedy możemy wyrazić nasze opinie i 
możemy liczyć, że będą wysłuchane. Żeby po wysłuchaniu coś 
się zmieniło, trzeba celnie skierować uderzenie i obwarować 
je konsekwencjami, temu ma służyć akcja do przeprowadze-
nia której zachęcam wszystkich oczekujących zmian na lepsze, 
uwolnienia państwa od ludzi nieprzyzwoitych, poprawy wa-
runków funkcjonowania obywatela, przyjaznego obywatelowi 
funkcjonowania instytucji publicznych.

Udzielając odpowiedzi na 7 pytań, zgodnie z Twoimi przeko-
naniami, tworzysz list z żądaniami, wprowadzając swoje imię 
i nazwisko podpisujesz list, wybierając okręg wyborczy i par-
tię jaką poparłeś w 2011 r lub zamierzasz poprzeć w wyborach 
roku 2015-go, kierujesz list do wybranych posłów, jeszcze po-
lecenie wyślij i list ląduje w Kancelarii Sejmu ze wskazaniem 
wybranych posłów. Dajesz im w ten sposób szansę zrobić coś 
dla Ciebie zamiast oczekiwania na kolejne obietnice bez po-
krycia.

List znajdziesz na stronie www.poselnamiare.pl
Jarosław Dziwiński

Sukcesy uczniów
z Z.S. im. Jana Kochanowskiego

– Zdobyć ministerialne stypendium wcale nie jest 
tak trudno, wystarczy mieć średnią powyżej 4,75 
– śmieje się Monika Golasz, uczennica Zespołu 
Szkół im Jana Kochanowskiego w Częstochowie, 
która za znakomite wyniki w nauce została właśnie 
takim stypendium wyróżniona. – Wymaga to oczy-
wiście solidności i systematyczności, ale niepraw-
dą jest, że trzeba się uczyć cały wolny czas – dodaje 

z uśmiechem Monika i snuje związane z nagrodą 
plany na przyszłość. – Na razie wszystko odkła-
dam i zastanawiam się jak pieniądze ze stypendium 
wykorzystać w czasie studiów – mówi Monika i 
tłumaczy, że jej plany na przyszłość nie wiążą się 
z żadnym szkolnym przedmiotem, bowiem in-
teresuje się trochę naukami społecznymi, trochę 
psychologią i chciałaby studiować jakiś kierunek 
pozwalający w przyszłości na pracę związaną z 
resocjalizacją, za ciekawy uważa zawód kuratora 
sądowego, ale jeszcze nie zdecydowała się na wy-
bór uczelni.

– Cały czas porównuję i na razie rozważam 
możliwość studiowania w Katowicach lub Wro-
cławiu.  być może będę potrzebowała pieniędzy 
na dojazdy, a może na akademik, czy wynajęcie 
kwatery. Na pewno otrzymane stypendium mi 
bardzo pomoże w realizacji planów – przewiduje 
nasza rozmówczyni.

Monika lubi się uczyć, chociaż twierdzi, że na-
uka szkolnych przedmiotów nie sprawia jej takiej 
satysfakcji, jak nauka umiejętności praktycznych. 
O tym, że ma już prawo jazdy i że nauczyła się jeź-
dzić quadem mówi z dumą. Może się też pochwalić 
świetnymi wynikami w strzelectwie. Monika ma 
szczęście być w klasie mundurowej i dzięki temu 
ma już sporo wiedzy i umiejętności, które mogą się 
w przyszłym zawodzie przydać. Wprawdzie nauka 
technik interwencyjnych, samoobrony, czy strzela-
nia kojarzy się bardziej z przygotowaniem do pra-
cy w zawodzie policjanta, detektywa, ochroniarza, 
czy strażnika miejskiego, ale uczniowie klas mun-

durowych poznają też wiele zagadnień z zakresu 
prawa i bezpieczeństwa przydatnych w niemal każ-
dej dziedzinie życia. Z pewnością przydadzą się też 
i w przyszłej pracy Moniki.

Do „Kochanowskiego” chodzą także Jacek Ka-
pral i Tomasz Owczarek. Ci dwaj młodzi ludzie 
zakwalifikowali się do finału VII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej. O logistyce wiedzą nie-
mal wszystko, bo to profil ich klasy.

– Logistyka to nie tylko ogromne place pełne pa-
let, czy kontenerów, chociaż pewnie większości lu-
dzi się z tym kojarzy – mówi Jacek. – Logistyka zaj-
muje się nie tylko przepływem dóbr, ale i informacji 
i dlatego jest to bardzo przyszłościowy kierunek.

– Dzięki znajomości logistyki można zdobyć cie-
kawą pracę nie tylko w firmach transportowych i 
spedycyjnych, czy kierować zaopatrzeniem maga-
zynów, ale zawód logistyka będzie w najbliższej 

przyszłości pozwalał na robie-
nie kariery zawodowej w dość 
szybkim tempie – przewiduje 
Tomasz.

Obaj uczniowie cieszą się, że 
przygotowują się do wykony-
wania pracy, na którą z pewno-
ścią będzie coraz większe za-
potrzebowanie i mają nadzieję, 
że dobre wyniki w olimpiadzie 

pozwolą im otrzymać indeksy na wybrany kieru-
nek. Ich wymarzoną uczelnią jest Wyższa Szkoła 
Logistyki w Poznaniu, ale biorą też pod uwagę 
Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Często-
chowską.

– Najbardziej ambitni specjaliści w branży logi-
stycznej, którzy chcą szybko awansować w zasa-
dzie są skazani na Wrocław i Poznań, bo w nich 
obecnie logistyka rozwija się najszybciej, ale mamy 
nadzieję, że zanim skończymy studia, to ta branża 
w Częstochowie też się rozwinie i podgoni trochę 
większe miasta na zachodzie Polski – uczniowie 
optymistycznie patrzą w przyszłość naszego miasta 

i regionu, ale liczą się z tym, że może być koniecz-
ne poszukiwanie pracy gdzie indziej. Żartobliwie 
mówią, że kariera to ciągłe przeprowadzki.

Ze swoich uczniów jest dumny Mariusz Zawada, 
dyrektor szkoły. Z Moniką, Jackiem i Tomaszem 
rozmawialiśmy w jego gabinecie, gdzie młodzi lu-
dzie czuli się całkiem swobodnie i wcale nie czuli 
skrępowania obecnością dyrektora, który to poja-
wiał się na chwilę, to znikał w swoich sprawach. 
Widać, że Mariusz Zawada nie stwarza sztucznych 
barier i potrafi dogadać się z uczniami bez zbęd-
nych oficjalnych ceregieli, ale i umiejętnie unikając 
zbytniego spoufalania się z wychowankami.

– Dbam o spokojną i koleżeńską atmosferę w 
szkole nie udając ważniaka i grając z uczniami w 
otwarte karty. W zasadzie to wystarcza. Traktujemy 
się jak poważni ludzie i młodzieży to odpowiada. 
Chociaż niektórzy nauczyciele starej daty wyma-
gają więcej powagi i dyscypliny, to jakoś młodzież 
na nich nie narzeka – dyrektor Zawada tak podsu-
mowuje klimat panujący w szkole i cieszy się, że 
w „Kochanowskim” nie ma większych kłopotów z 
niesfornymi uczniami i nie zdarzają się poważniej-
sze kłopoty wychowawcze. Częściowo to pewnie 
zasługa wiedzy przekazywanej uczniom klas mun-
durowych. Mają oni po prostu większą świadomość 
konsekwencji pewnych czynów niż ich rówieśnicy 
z innych szkół. Dodatkowo dyrektor bardzo chwali 
młodzież spoza miasta, bo do Zespołu Szkół przy 
ul. Warszawskiej dojeżdża wielu uczniów mieszka-
jących poza Częstochową.

– Uczniowie z małych miasteczek i wsi nierzad-
ko są przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, wiedzą, że 
niektóre rzeczy nie przychodzą z łatwością, bywa-
ją bardziej zmotywowani i sumienni, a to dobrze 
wpływa na młodzież z miasta, która miewa czasem 
większą ochotę na unikanie pracy i próby szkolne-
go kombinowania – zauważa dyrektor z uśmiechem 
i zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się 
z ofertą szkoły 20 marca, podczas dni otwartych.

hubb

Poseł z ustawionej 
loterii  czy może 
POSEŁ NA MIARĘ?

D ają pr z ykład 
kolegom i koleżankom



Ogólnopolska sieć taksówek
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
 Zamówienia indywidualne
 Szybkie przesyłki kurierskie
 Bezgotówkowa obsługa � rm (faktura vat)
 Przejazdy transferowe międzymiastowe
 Przyjmowanie zleceń z wyprzedzeniem 24 h
 Inne usługi np. drobne zakupy, hol, odpalanie samochodu

800-111-111
bezpłatna infolinia 

800-111-111  
e-mail: biuro@taxinova.pl, tel.: biuro 42 63 00 400

www.taxinova.pl Zamów taxi - zapłać kartą 

800-1-1- 11-111

Zamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartą

NOVA

 w Częstochowie
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Pierogarnia

codziennie 3 inne zestawy 
obiadowe w cenie: 11 - 15 zł

pyszne pierogi własnej produkcji

ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl

ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36ul. Faradaya 36

DOWÓZ !!!
tel . 500-694-374 

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39

tel. 503 636 143
czynne 24 h

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
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zachowano pisownię oryginalną

@W Częstochowie działa Rzecznik Osoby Bezdomnej

Js: taki rzecznik to przy obecnej koniunkturze gospodar-
czej w Częstochowie to będzie miał pracę 24h na dobę

@Jurajski Produkt Roku 2014

frantic.freelancer@gmail.com: Kurna, ileż tych "produk-
tów" - jura nie uniesie... Marx się mylił w swoim dimacie 
- ilość nie przechodzi w jakość automatycznie, tak jak z izby 
nie zrobisz salonu... 

@Nowy rok, nowe rozdanie, nowe nadzieje...

anonim: Biedna Częstochowo. Kto za tobą zapłacze?

anonim: nie wiem czy nowy rok może przynieść coś 
lepszego, jeśli wybory wygrali ci, którzy umościli sobie w 
urzędzie miasta cieplutkie gniazdko, ogrzewane za nasze 
pieniądze... ktoś sie pyta czemu ludzie nie wychodzą na 
ulice?, czemu nie domagaja się tego, co im się należy? co 
powinno zagwarantować państwo swoim obywatelom. Stać 
i marznąc pod UM to żadna przyjemność, tym bardziej,żę 
żęby wiązać koniec z końcem człowiek nie ma czasu na sta-
nie. Trzeba działać żeby nikt nie powiedział żeś próżniak i 
nierób, dzieci, dom, obowiązki, lekcje, zakupy, sprzątanie 
i przede wszystkim martwienie się o pieniądze. Ja wszyst-
kim naszym obywatelom życzę w nowym roku własnie tego, 
żeby nie musieli liczyć od pierwszego do pierwszego. 

milka: ludzie tez nie umieją sobie odpuścić pewnych rze-
czy, przed świętami latają jak muchy w latarce a potem na-
rzekają.

franekkk@onet.com:mam nadzieję że i w tym roku znaj-
dą się ludzie, którzy nie odpuszcz ą, i będziemy razem wy-
wlekać brudy i partyjniactwo. Tylko tak dalej kochani

frantic.freelancer@gmail.com: Żadnej folgi - dalej de-
maskujemy i tępimy ciemnotę, niekompetencję, pasożytnic-
two i przekręty częstochowskiej władzy publicznej. Często-
chowa stacza się nieuchronnie do trzeciej ligi zwijających 
się polskich miast. Ciemny lud wyborczy - z braku istotnej 
alternatywy - wybrał leniwych cwaniaków z SLD, teraz 
wspieranych przez równie cwanych nierobów z częstochow-
skiej PO. Ich jedynym celem jest przedłużanie wygodnego, 
do czasu status quo, gdy paru gości z partyjnej nomenklatury 
zdobywa i utrzymuje swoje intratne stanowiska. Nawet nie 
potrafią sensownie ustalić koalicyjnej podstawy programo-
wej - bo zwyczajnie niewiele potrafią. A "awans" niejakiego 
Łozińskiego (PO) z wysypiska śmieci, na 4. zastępcę Maty-
jaszczyka z katalogiem spraw od "zdrowia" do "planowania 
przestrzennego", dobitnie to potwierdza. Róbmy swoje.

@Radni podzielili się obowiązkami 

anonim: komisja edukacji: baltowa i wabnic No Com-
ments

anonim: oj będzie sie działo tylko szkoda że nikt tego nie 
widzi miernota i upadek naszego miasta ...ot co...

radekcaban@wp.pl:  dzielą dziela władzę między sobą...
szkoda że same ćwoki dostaja posadki, oczywiście bez ura-
zy. Nawet ci co chcą coś zrobić, to albo zaczną siedzieć ci-
cho i robić swoje, albo szybko straca pracę. A nikt w tych 
czasach nie zaryzykuje....

@Z notatnika radnego (odc. 4)

frantic.freelancer@gmail.com: Mleko się rozlało. Fol-
warczna (bez)kultura organizacyjna Matyjaszczyka-Mar-
szałka daje żniwo. Gówniarzeria w natarciu i utrwalaniu 
status quo na swoich warunkach. W takim klimacie pro-
wincjonalnego zadupia, gdzie tylko swoista "lojalność" jest 
nagradzana, a tumanowatość i ćwierćinteligencja "swoich" 
urzędników mile widziana, nie można liczyć na profesjo-
nalizm, programowanie działań i pożądane efekty. Regres 
miasta i pogorszenie warunków życia mieszkańców są nie-
uchronne. Tylko typy ograniczone umysłowo tego nie widzą 
i nie wiedzą.

Wolny Bazar
Co roku sekcja młodzieżowa Kongresu 

Nowej Prawicy organizuje akcję ogól-
nopolską „Wolny Bazar”'. Akcja taka miała 
miejsce i w Częstochowie, ale w minionej edy-
cji największy sukces odniosła w Krakowie.

– W Krakowie akcją zainteresowała się Telewizja Polska, powstał 
reportaż i relacje pojawiały się w telewizji regionalnej – mówi Igor 
Wojnowski, prezes częstochowskiej Sekcji Młodzieżowej Kongresu 
Nowej Prawicy. – W Częstochowie cieszymy się natomiast z sukcesu 
merytorycznego, chociaż medialny też pomógłby w rozpropagowaniu 
idei „Wolnego Bazaru” – dodaje Wojnowski i wyjaśnia, że u nas udało 
się dotrzeć z informacjami do wielu sklepikarzy, właścicieli stoisk, ale 
także do wielu klientów targowisk. Członkowie młodzieżówki KNP 
uświadomili setki Częstochowian o roli jaką dla gospodarki pełnią 
mali i średni przedsiębiorcy, o tym jak państwo polskie im w tym prze-
szkadza, o tym jaki ma to wpływ na portfele obywateli. Podczas akcji 
przedstawiono podstawowe postulaty KNP, do których należy radykal-
ne uproszczenie i obniżka podatków, zniesienie podatku dochodowe-
go PIT i CIT, obniżenie akcyzy do granic dopuszczalnych przez UE, 
uproszczenie procedur oraz likwidacja większości pozwoleń, licencji 
i koncesji. 
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Cztery 
godziny w 
cztery lata

Od 2010 roku udało się w niektó-
rych sieciach handlowych skrócić 

czas pracy w Wigilię Bożego Narodzenia 
i w Sylwestra nawet o cztery godziny.

Tydzień temu pisaliśmy o tym, że nowy rok nie jest wygodny 
do planowania urlopów i długich weekendów, bo aż cztery dni 
świąteczne wypadają w niedziele, a dwa w soboty. Chociaż z 
13 dniami wolnymi jesteśmy nieco powyżej europejskiej śred-
niej, to wielkie kontrowersje wzbudzają jeszcze dwa dni, które 
wolne nigdy nie były, ale w które zwyczajowo świętujemy. O 
skrócenie czasu pracy w te dwa dni walczą związkowcy WZZ 
„Sierpień 80”. Już w 2010 roku zorganizowali kampanię przed 
sklepami wielkopowierzchniowymi i upomnieli się o prawa tam 
pracujących do spędzania Wigilii czy witania Nowego Roku w 
normalnych godzinach. Mogliśmy wówczas przed marketami 
poczytać ulotki z apelem: „Nie rób zakupów 24 i 31 grudnia. 
Tu pracują ludzie, którzy też mają swoje rodziny i chcą z nimi 
spędzić Święta”.

– Jako pierwsi wyszliśmy z inicjatywą skrócenia czasu pracy 
sieci handlowych – mówi Patryk Kosela, rzecznik prasowy Ko-
misji Krajowej „Sierpnia 80”. – Pamiętam jak zaraz po maturze, 
czyli w 2006 roku, pracowałem w supermarkecie. W Wigilię pra-
cowało się do godziny 20, a w Sylwestra jeszcze dłużej. Pracując 
tak długo nic się nie miało z tych szczególnych dni – opowiada 
Kosela i tłumaczy, że jeśli sklep zamykany był o godz.18, to pra-
cownik nie kończył wtedy pracy, bo chociaż drzwi się zamyka, 
to kasjerzy muszą czekać na klientów kupujących wciąż w skle-
pie, a później się rozliczyć, co trwa. Podobnie pracownice przy 
ladach chłodniczych muszą po obsłużeniu wszystkich klientów 
zabezpieczyć świeży towar na czas dni świątecznych, by się nie 
zepsuł i nie było strat.

Część pracodawców udało się przekonać
– W minionym, 2014 roku, dzięki naszym poprzednim akcjom i 

ciągłemu nagłaśnianiu tematu oraz w wyniku wielokrotnych roz-
mów z pracodawcami nie ma już takiego barbarzyństwa i duże 
sieci handlowe w większości zamykały się o godzinie 14 – cieszy 
się Elżbieta Fornalczyk, przewodnicząca WZZ „Sierpień 80” w 
Tesco Polska, ale podkreśla, że w dalszym ciągu nie oznacza to, 
że pracownicy marketów są od razu wolni. Rozliczenie, zabez-
pieczenie, posprzątanie i dojazd do domu zajmują średnio nieco 
poniżej dwóch godzin.

– Pracownicy nie tylko są zmęczeni i nie mają sił na dokańcza-
nie świątecznych potraw, ale w te szczególne wieczory opadają 
z sił i nie czerpią przyjemności ze wspólnego rodzinnego święto-
wania – skarży się związkowczyni.

Trzeba też przekonać klientów
Związkowcy mają nadzieję, że ciągle trwające akcje i apele 

skierowane do klientów centrów handlowych i sklepów wiel-
kopowierzchniowych w dalszym ciągu będą skutkować i prze-
kładać się na spadek liczby klientów po południu, co w kon-
sekwencji podziała i na firmy, które dalej radykalnie ograniczą 
godziny otwarcia sklepów lub zamkną je w Wigilię i Sylwestra 
całkowicie.

– Między bajki należy włożyć argumenty różnych osób, które 
mówią z wyrzutem, że też w tygodniu pracują i przez to nie mają 
czasu na zakupy, więc muszą to robić w ostatniej chwili. Prze-
cież wiele sklepów czynnych jest 24 godziny na dobę, a przed 
świętami mamy różne dodatkowe soboty i niedziele handlowe 
– uważa Jacek Siekierski z międzyzakładowej komisji „Sierpnia 
80” skupiającej pracowników Biedronki i Polo Marketu.

Żeby nie marnować jedzenia
Działacze związkowi zwracają także uwagę na często na-

głaśniany w mediach fakt masowego wyrzucania po świętach 
zakupionej żywności. W Częstochowie niedawno nagłaśniał 
tę kwestię Bank Żywności organizując przedświąteczny marsz 
przeciwko marnowaniu jedzenia. Niestety związkowcy martwią 
się, że zaraz po świętach do sklepów przychodzą tłumy ludzi 
po... nową żywność!

– Naprawdę można się obejść bez zakupów 24 i 31 grudnia. 
Wystarczy być mądrym oraz zorganizowanym i wszystko zapla-
nować i wcześniej zrobić sobie listę zakupów. Czy to naprawdę 
takie trudne? – pyta rzecznik WZZ „Sierpień 80”. – Skoro dzie-
limy się opłatkiem przy swoim rodzinnym stole, to zadbajmy i o 
to, by taką możliwość dzielenia się nim przy pełnym rodzinnym 
gronie mieli pracownicy sieci handlowych. Mamy cały rok, by 
sprawę przemyśleć, zaplanować zakupy i uniknąć biegania do 
sklepu na ostatnią chwilę – apeluje Patryk Kosela.
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Wiele publicznych stron internetowych 
jest wciąż niedostępnych dla osób 

niepełnosprawnych. W 2015 roku instytucje 
muszą dokonać koniecznych zmian. Pojawi-
ły się nowe szczegółowe wytyczne dotyczące 
ułatwień w dostępnie do treści publikowa-
nych w Internecie. Mocą Rozporządzenia 
Rady Ministrów standard ten należy wdro-
żyć na wszystkich stronach publicznych do 
końca maja.

Ostatni rok 
cyfrowego 
wykluczenia

O tym, że niepełnosprawni są grupą szczególnie narażoną na dyskry-
minację i wykluczenie społeczne nikogo już nie trzeba przekonywać. W 
kontekście barier  architektonicznych i komunikacyjnych problem nie-
pełnosprawnych naświetlany jest coraz wyraźniej. Wciąż jednak mało 
mówi się o barierach technologicznych, które mogą powodować tak 
zwane wykluczenie cyfrowe. 

– Dostosowanie stron publicznych do nowych standardów to ogromne 
wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji zamiesz-
czanych w Internecie – zapewnia Jakub Król, koordynator IT projektu 
„Otwórz Stronę” i tłumaczy, że problem najczęściej dotyka osób niedo-
widzących, mających zaburzenia w widzeniu kolorów czy niewidomych. 
Bariera pojawia się także w przypadku użytkowników obsługujących 
komputer za pomocą samej myszy, klawiatury czy głosowo, jak w przy-
padku niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.

W cyberprzestrzeni osoby z dysfunkcjami natrafiają na wiele barier 
technicznych, które zarówno utrudniają, jak i często po prostu uniemoż-
liwiają, dostęp do zasobów stron internetowych. Łatwo to sprawdzić. 
Wystarczy odłączyć mysz i za pomocą klawisza „Tab” spróbować do-
trzeć do wybranej informacji na stronie swojego urzędu. Kłopoty po-
jawiają się także w przypadku rozumienia treści i dotykają najczęściej 
osób dyslektycznych. Do tego język specjalistyczny za pomocą którego 
publikowane są treści często okazuje się niezrozumiały dla przeciętnego 
użytkownika.

– W dobie społeczeństwa informacyjnego tworząc czy prowadząc stro-
nę internetową należy mieć na uwadze wszystkich użytkowników, szcze-
gólnie tych niepełnosprawnych – przekonuje Sylwia Mazurek z projektu 
„Otwórz Stronę” i dodaje, że dążąc do minimalizacji zjawiska wyklu-
czenia cyfrowego trzeba zapewnić wszystkim obywatelom łatwy i sze-
roki dostępu do informacji. – Winno to być jednym z najważniejszych 
obowiązków do spełnienia przez podmioty realizujące zadania publiczne 
– dodaje Sylwia Mazurek.

Realizacja tego zadania nie przysparza trudności. Możliwa jest choćby 
dzięki takim projektom jak Otworzstrone.pl. Obejmuje on zarówno pro-
fesjonalny audyt strony oraz dostosowanie jej do wymaganego standardu 
przez zespół specjalistów od narzędzi IT dla osób niepełnosprawnych. 
Zainteresowane instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do-
datkowo liczyć mogą na dofinansowanie kosztów wiążących się z tym 
wdrożeniem.
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 Zadbane zabytki na konkurs Zadbane zabytki na konkurs
Ruszyła kolejna odsłona konkursu Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków - Zabytek Zadbany. Konkurs skierowany jest do właści-
cieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i upo-
wszechnianie wiedzy o wzorowej opiece nad zabytkami oraz 
wyróżnienie profesjonalnie prowadzonych prac konserwator-wyróżnienie profesjonalnie prowadzonych prac konserwator-wyróżnienie profesjonalnie prowadzonych prac konserwator
skich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytko-
wych. Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac 
budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryza-
cyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Z roku na rok przybywa zgłoszeń do Konkursu Zabytek Za-
dbany, w 2014 roku jury oceniało 75 obiektów z całej Polski. Na 
tegoroczne zgłoszenia organizatorzy czekają do 5 lutego 2015 r.

Zabytek można zgłosić do jednej z 5 kategorii:
a) Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym 

założenia dworskie i pałacowe).
c) Adaptacja obiektów zabytkowych.
d) Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e) Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzic-

two techniki. 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, 

przy których prace ukończono w latach 2010 - 2014. Regu-
lamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na 
stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/
Zabytek_zadbany/

 Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja 

IMAGO zapraszają do udziału w konkursie. Jest to konkurs 
społeczny, niekomercyjny, promujący wspieranie przez samo-
rządy i firmy rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także ak-
tywną postawę tychże rodziców! Konkurs jest rozgrywany w 
2 kategoriach: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania ro-
dziców dzieci z niepełnosprawnościami (dla rodziców)” oraz 
„Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z 
niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną (dla 
instytucji)”

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu (instruk-
cja, regulamin, terminy) można znaleźć pod linkiem: http://
www.pomocdlarodzicow.pl/689-oglaszamy-konkurs oraz kon-
taktując się bezpośrednio (tel. 663 000 033, e-mail: monika.mo-
las@firr.org.pl). Przyjmowanie zgłoszeń do 31 stycznia 2015 r., 
rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 r., uroczyste ogło-
szenie i wręczenie Nagród dla Laureatów Konkursu

 Nowa Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki                    Nowa Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki                                                                            
Miejska Galeria Sztuki zapowiada debiut artystyczny Antoni-

ny Janus, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(dyplom 2014), artystki poruszającej się w dziedzinach malar-(dyplom 2014), artystki poruszającej się w dziedzinach malar-(dyplom 2014), artystki poruszającej się w dziedzinach malar
stwa, grafiki i rysunku. Wystawa „Za oknem” przygotowana 
została przez Galerię w ramach Programu Promocji Młodych i 
prezentowana będzie w Galerii Antresola. Towarzyszy jej folder 
artystyczny. Na otwarcie wystawy MGS zaprasza 16 stycznia 
o godzinie 18.00, a wystawę można oglądać do 15 lutego 2015 
roku.   

   
 Przekazanie gaśnic w Placówkach Opiekuńczo - Wy Przekazanie gaśnic w Placówkach Opiekuńczo - Wy-

chowawczych
Tradycją staje się, że w okresie noworocznym częstochowscy 

strażacy odwiedzają Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu 
rodzinnego oraz przekazują sprzęt przeciwpożarowy. W tym 
roku w dwóch placówkach na terenie miasta przekazane zosta-
ły gaśnice zakupione przez Fundację ORLEN-DAR SERCA w 
ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „NIE DLA DYMU”, 
realizowanej pod patronatem Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej. Tegoroczna akcja realizowana jest na terenie 
całego kraju. "Straż pożarna chętnie angażuje się w inicjatywy 
służące poprawie bezpieczeństwa. Szczególnie bliskie są nam 
działania związane z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży" – mówi Komendant Główny PSP, gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz. Akcja „NIE DLA DYMU” wpisuje się także w 
działania straży pożarnej w ramach realizowanego programu 
„Zgaś ryzyko”, którego celem jest ograniczenie liczby pożarów 
w obiektach mieszkalnych.

 Plac Biegańskiego dla krwiodawców Plac Biegańskiego dla krwiodawców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-

towicach przypomina o możliwości oddawania krwi w Często-
chowie na Placu Biegańskiego w każdą trzecią sobotę miesiąca 
w godzinach od 10.00 do 14.00.



Jak Państwu obiecaliśmy kilka tygodni 
temu, wracamy do tematu związanego z 
psami, ale tym razem w kontekście po-
dróżowania. Ponieważ chcielibyśmy, by 

nasze miasto było przyjazne dla wszystkich pa-
sażerów – zarówno miłośników zwierząt, jak i 
tych osób, które za czworonożnymi przyjaciółmi 
nie przepadają przyjrzymy się dzisiaj przewozo-
wi zwierzaków w częstochowskich tramwajach i 
autobusach.

W naszym artykule o psach wspominaliśmy, że są-
siedzi właścicieli czworonogów narzekają nie tylko 
na zachowania agresywne, jak warczenie, szczeka-
nie, czy pokazywanie kłów, ale także na przejawy 
zbytniego spoufalania się przez psy, a zwłaszcza 
opieranie łap lub lizanie.

– W tramwaju, czy autobusie jest mało miejsca, 
pies jest otoczony rozmaitymi pokusami, może inte-
resować się zawartością bagaży innych pasażerów, 
dlatego zawsze trzymam go bardzo krótko przy no-
dze i raczej uczę ignorowania ludzi. Często jednak 
inni pasażerowie sami zaczepiają mojego Atosa 
i wtedy nie powinni się dziwić, że pies odwzajem-
nia okazywana mu sympatię – mówi pan Mateusz, 
właściciel młodego owczarka niemieckiego. Niestety Atos jest 
skory do zabawy i zawsze żądny pieszczot, więc pan Mateusz 
nieraz musiał przepraszać innych pasażerów za ślady łap odbite 
na spodniach czy płaszczach.

– Chociaż uważam, że każdy zaczepia cudzego psa na własną 
odpowiedzialność, to zawsze mam wyrzuty sumienia gdy Atos 
poda komuś łapę i upaprze go niemiłosiernie, a zwłaszcza teraz, 
gdy temperatury są dodatnie i pełno wszędzie błota – dodaje wła-
ściciel Atosa.

Pan Mateusz planując jazdę tramwajem, czy autobusem zawsze 
pamięta o zabraniu ze sobą kagańca, ale opowiada, że zdarzało 
się, iż przejazd był nieplanowany.

– Miałem duszę na ramieniu, czy nie zostaniemy upomnieni 
przez kontrolerów, ale na szczęście nie było wtedy kontroli. Pla-
nowałem nawet, że wezmę Atosa na ręce, gdyby były jakieś pro-
blemy, bo był jeszcze wtedy mały i dużo lżejszy – nasz rozmówca 
mówi, że takim sposobem przewożą swych pupilków właściciele 
najmniejszych piesków.

O ten sposób podpytaliśmy w Miejskim Przedsiębiorstwie Ko-
munikacyjnym, a dokładnie w Sekcji Kontroli Biletowej. Dowie-

dzieliśmy się, że faktycznie małe pieski, tak zwanych „ras kana-
powych” bywają brane przez właścicieli na ręce, czy chowane 
pod kurtkę, tak, że im tylko nos wystaje Nie chodzi tu jednak o 
uniknięcie obowiązku założenia psu kagańca, a o uniknięcie ku-
powania biletu dla psa. Pies bowiem stojący na podłodze pojazdu 
musi mieć wykupiony bilet (zwykły bilet za 3 zł obowiązujący na 
terenie miasta), a pies schowany do torebki takiego biletu mieć 
nie musi. Kontrolerzy natomiast mają prawo wymagać kagańca 
nawet od takiego „kieszonkowego” psa, jeśli jego zachowanie 
budziłoby wątpliwości pasażerów.

Przewożenie innych zwierząt w środkach miejskiej komunika-
cji wymaga najczęściej posiadania specjalnej klatki, czy podróż-
nego kuferka. Zasady kupowania biletu są takie same, jak dla 
każdego innego bagażu – jeśli wymiary klatki przekraczają 20 na 
40 na 60 cm, to wymaga ona kupienia biletu na bagaż.

Podpytywani przez nas na przystanku tramwajowym przy ul 
dekabrystów pasażerowie MPK mówią, że w Częstochowie ra-
czej nie ma problemów z przewożonymi psami i innymi zwie-
rzakami. Kilka osób relacjonowało, że czyjś pies interesował się 
zawartością torby, jedna z zapytanych osób narzekała, że pies w 

tramwaju leżał przy drzwiach i 
musiała go przekroczyć, jeden 
z rozmówców powiedział że 
był polizany w ucho przez pie-
seczka z kokardą trzymanego 
na rękach. Nikt jednak nie po-
wiedział, że to duże uciążliwo-
ści i o przygodach z psami nasi 
rozmówcy opowiadali raczej z 
uśmiechem.

Okazuje się, że właściciele 
dużych i groźniejszych psów 
są niemal zawsze zdyscypli-
nowani, trzymają psa krótko i 
mają kagańce. Czasami tylko 
się zdarza, że psu ten kaganiec 
dynda na szyi, jednak jeden z 
rozmówców powiedział, że 
zawsze wtedy zwraca właści-
cielowi uwagę na ten detal i 
nigdy jeszcze nie zdarzyło się, 
by właściciel tego zwisającego 
kagańca psu nie założył.

Oczywiście obsługa tram-
waju może w takiej sytuacji 
zwrócić się o pomoc do po-
licji lub straży miejskiej. Za 
nieprawidłowe zabezpieczenia 
psa grozi mandat w wideł-
kach od 50 do 500 złotych, 
ale zazwyczaj kończy się po-
uczeniem. Dopiero gdy to nie 
poskutkuje i łamanie przepi-
sów się powtarza, wtedy funk-
cjonariusze wystawiają coraz 
wyższe mandaty.

Wygląda więc na to, że Czę-
stochowa jest miastem przyja-
znym dla pasażerów miejskiej 
komunikacji i przewożonych 
tramwajami i autobusami 
zwierzaków. Żadnego incy-
dentu związanego z zachowa-
niem psów nikt z pasażerów 
nie wspomniał. Największy 
problem okazuje się stanowić 
błoto, ale nie jest to problem 
nadzwyczaj uciążliwy.
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Czworonożni pasażerowie



W roku 2015 będzie towarzyszył Baranom spokój ducha w temacie ro-
dzinnych spraw. Poznasz dużo nowych ludzi. To też rok wielu nowych wy-
zwań, zwłaszcza w życiu zawodowym. Bardzo możliwe założenie biznesu 
z osobami spod znaku Koziorożca, Strzelca lub Wagi. W podejmowaniu 
decyzji nie sugeruj się radami innych. Nie obawiaj się wdrażania nowych 
pomysłów, odważ się na realizację ambitniejszych projektów zawodo-
wych: następna taka okazja nieprędko się zdarzy. Sytuacja finansowa bę-
dzie całkiem niezła, ale wydatki trzymaj pod kontrolą!

Rada: Rozwijasz się, zmieniasz, potrzebujesz inspiracji. Otwórz się na 
to, co nowe. Przyzwyczajenia są jak kotwica: dają poczucie stabilności, 
ale… nie pozwalają ruszyć z miejsca.

W tym roku wyraźnie wzrośnie wśród Byków zainteresowanie wła-
snym rozwojem zawodowym, co powinno przełożyć się na odczuwalny 
przypływ dochodów. To zaś zwiększy Twoją niezależność. Ten rok przy-
niesie Ci wiele atrakcyjnych możliwości, okazji, szans. Dzięki nim możliwe 
będą różne zakupy i inwestycje. 

Rada:  Zaufaj losowi w chwili, gdy chce Ci dać prezent. Nie patrz po-
dejrzliwie i nie myśl, co się za tym kryje. Szczególnie miłości warto po-
zwolić, by zawładnęła sercem bez reszty. Znajdź czas na to, by cieszyć się 
życiem. Codziennie zrób coś dla siebie. Z szaf wyrzuć wszystko, na czym 
data ważności kompletnie się zatarła! Dosłownie i w przenośni. Porządki 
zrób też we własnej głowie.

Bliźnięta w 2015 roku mogą oczekiwać sporej ilości nowych znajomości 
i to bardzo wpływowych na długie lata. Finansowo natomiast będzie to rok 
jak sinusoida – po okresie suszy powrócą całkiem dobre zyski, ale ważne 
by były poparte sumienną pracą, której w tym roku będzie pod dostatkiem. 

Rada: Postaw czytelną granicę pomiędzy oczekiwaniami, które mają wo-
bec Ciebie inni, a Twoimi własnymi potrzebami. Z jednej strony bowiem ist-
nieją prestiż, pozycja społeczna, zawód i pieniądze, które zarabiasz, z drugiej 
to, co daje Ci prawdziwe szczęście, wolność, poczucie radości i spełnienia. 
Zamień słabość w siłę. Co to oznacza? Jeśli przed czymś próbujesz uciekać, 
czemuś zaprzeczać, tracisz wiele energii. Dużo lepszym rozwiązaniem jest 
skonfrontowanie się z sytuacją. 

W 2015 roku Raki mogą liczyć na wsparcie Jowisza w obszarze finan-
sów. Dobre plany finansowe wydadzą owoce w odpowiednim momen-
cie. We wszystkich działaniach staraj się zachować rozsądek i niczego nie 
przyspieszaj. Nie angażuj się też w sprawy, które na to nie zasługują, a w 
zamian więcej czasu poświęć na plany. W tym roku masz szanse na obję-
cie wytęsknionego stanowiska. Zimą może dopaść Cię znużenie stagna-
cją, więc pokusisz się o kolejne zmiany na polu zawodowym. Wstrzymaj 
się z tą decyzją, i zaczekaj do kolejnego roku. 

Rada: Nawet jeśli świat czarno-biały wydaje Ci się bardziej czytelny, za-
cznij używać kolorowych kredek, najlepiej w radosnych barwach. W razie 
wpadki nie skreślaj nikogo od razu, daj mu szansę.

Przed Lwami bardzo ważny rok, bowiem od tego, co wydarzy się teraz, 
będzie zależało kilka najbliższych lat. Los Ci sprzyja, ale skoncentruj się na 
tym, co zamierzasz robić, i postaraj się, aby Twoje cele były przemyślane. 
To doskonały moment na zmiany, nawet najbardziej radykalne. Zarówno 
finanse, praca, edukacja, jak i relacje z ludźmi oraz w związkach będą bar-
dzo korzystne i owocne, jeśli tylko zmienisz swoje nastawienie do tych 
dziedzin. Możliwe spore wygrane na loteriach. Samotne Lwy mają szansę 
na odnalezienie wreszcie swojej drugiej połowy, jednak aby tak się stało 
muszą wygrać z nieśmiałością. 

Rada: Ruch to zdrowie! Wybierz ulubioną dyscyplinę. Odkryj, że cza-
sem mniej znaczy więcej. 

Satysfakcja z kariery i sytuacji materialnej pisana jest w tym roku Pan-
nom. W drugiej połowie roku możesz być podatny na różne pokusy: a to 
kosztowny zakup w kredycie, a to zmiana pracy na bardziej prestiżową. 
Warto jednak dobrze pomyśleć i przyjrzeć się propozycji. Pieniądze trzy-
maj pod kontrolą, bo tylko pod tym warunkiem zakończysz rok z tarczą. 
Jesienią możliwe drobne, przejściowe zawirowania rodzinne, jednak nie 
ma co się martwić, ponieważ łaskawy Uran załagodzi wszelkie niepoko-
jące zdarzenia. 

Rada: Nie przeceniaj sukcesów materialnych oraz wagi prestiżu. 
Umieść na liście priorytetów swoje prawdziwe potrzeby, a okaże się, że 
tego, na czym Ci zależy, nie da się kupić za pieniądze. 

Prognozy na ten rok dla Wag są naprawdę świetne: możesz odkurzyć 
zarzucone marzenia i ambicje, o których myślałeś, że są zbyt wygórowa-
ne. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie ich w życie. Kiedy wokół Ciebie 
zrobi się ruch, liczyć się będą umiejętności i doświadczenie. W finansach 
znaczna poprawa. Nim skończy się rok, zaskoczony stwierdzisz, że nie-
możliwe staje się możliwe. 

Rada: Znajdź taki rodzaj aktywności, który pozwoli Ci choć na chwilę 
stać się dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. Nawet jeśli okoliczności temu 
przeczą. Niezależność to Twoje drugie imię. Zainwestuj swój czas i energię w 
dziedzinę, która jest Twoją prawdziwą życiową pasją. Kto wie, może nieoczeki-
wanie hobby stanie się czymś więcej? To szczęście móc robić to, co się kocha. 

Skorpionom w 2015 roku będzie zależało, aby prezentować się wspa-
niale, jednak Jowisz w obszarze prestiżu bywa nieostrożny. Wprawdzie 
oszczędność nie jest Twoją mocną stroną, lecz warto czasem odmówić 
sobie kosztownego lub zbędnego wydatku. Z większymi inwestycja-
mi wstrzymaj się do przyszłego roku. Nie poddawaj się smutkom, gdyż 
zarówno początek, jak i koniec roku są bardzo obiecujące pod wieloma 
względami. Zawsze masz wsparcie w osobie bliskiej, a jeśli jeszcze takiej 
nie ma, to Amor i Gwiazdy zatroszczą się również i o to, byś taką osobę na 
drodze swojego życia, spotkał.

Rada: Odkryj, że jesteś dzieckiem natury. Nawet jeśli mieszkasz w mie-
ście, zmień styl życia.

Rok 2015 to dla Strzelców dobry okres na wszelkie działania, a także na 
promowanie swoich talentów i pomysłów. Zmobilizuj się więc i aktyw-
nie pomóż szczęściu. Dobra passa ma szansę się utrzymać do końca roku, 
brak rozwagi w wydatkach może Cię jednak zgubić. Zacznij oszczędzać, 
tworząc podstawy pod przyszły dobrobyt. Możliwe, że powrócisz do ko-
goś, z kim byłeś dawniej, drogi Strzelcu, lecz pamiętaj, słodkie przysłowie: 
„Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”. Pod względem finansowym 
Fortuna będzie kapryśna - raz na wozie, raz pod wozem. Może nauczysz 
się wreszcie kontrolować swoje wydatki. Przydałoby się, bo zimą czekają 
Cię spore koszty. Trafi się też miłość. Od Ciebie zależy, czy zechcesz się jej 
poddać. Jeśli tak - nie pożałujesz.

Nadchodzi korzystny i interesujący etap dla Koziorożców. Jeśli wyko-
rzystasz pomyślne okoliczności, w życiu zawodowym nastąpi poprawa, 
cieszyć się będziesz autorytetem i zaufaniem. W finansach stabilizacja, 
więc warto pomyśleć o inwestycjach. Jeśli do tej pory walczyłeś z nało-
gami, w tym roku otrzymasz dar od losu w postaci pomocnej dłoni, na-
tomiast uważaj, jeśli do tej pory nie korzystałeś z używek - ten rok to rok 
pokusy. Skoryguj swój wizerunek. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, w 
którym ktoś jest – uśmiechnij się. 

Rada: Przekrocz granice! Szczególnie te, które wyznaczyłeś sobie Ty 
sam, uznawszy, że czegoś nie potrafisz, do czegoś się nie nadajesz.

Szczególnie pierwsze miesiące 2015 roku zdominują optymizm, roz-
mach, inwencja i skuteczność w działaniu. Możesz wystartować w no-
wych dziedzinach. W pracy wykażesz się umiejętnościami organizacyj-
nymi i kreatywnością, wszystko to sprzyja sukcesom. Możliwe są awans, 
rozwój i stabilna pozycja Twojej własnej firmy bądź stanowiska, które zaj-
mujesz. Śmiało więc wykorzystaj wszystkie szanse, które zsyła los. Emo-
cje pod kontrolą, umysł i zdrowie fizyczne pod warunkiem, że zadbasz o 
siebie nieco bardziej,  niż do tej pory. Pod koniec roku wolne Wodniki cze-
ka niebywałe powodzenie w miłości. Nie będziesz się musiał specjalnie 
starać, aby zawładnąć sercem osoby, która wpadła Ci w oko. Nawet jeśli 
uchodzi za osobę niedostępną.  

Przed Rybami bardzo pracowity rok. Podejmiesz wiele ważnych decy-
zji określających Twoją przyszłość w najbliższym czasie. Zawrzesz zna-
jomości, które zaważą na Twojej karierze. Nie przystępuj do realizacji 
pomysłów, które nie zostały dopracowane w szczegółach. Spokojnie, na 
wszystko przyjdzie właściwy moment! Rok 2015 jest dla Ciebie wspaniałą 
okazją, by przełamać wszelkie bariery i zrobić krok w kierunku spełnienia 
aspiracji i pragnień. Powodzenia! 

Rada: Nie wymagaj od siebie więcej niż to możliwe. Warto w tym roku 
odróżniać poczucie odpowiedzialności od perfekcjonizmu. Pytaj siebie, 
czy to jeszcze chęci, czy już presja. W tym roku możesz śmiało planować 
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Jesienią możliwe drobne, przejściowe zawirowania rodzinne, jednak nie 
ma co się martwić, ponieważ łaskawy Uran załagodzi wszelkie niepoko-
jące zdarzenia. 

Rada: Nie przeceniaj sukcesów materialnych oraz wagi prestiżu. 
Umieść na liście priorytetów swoje prawdziwe potrzeby, a okaże się, że 
tego, na czym Ci zależy, nie da się kupić za pieniądze. 

Prognozy na ten rok dla Wag są naprawdę świetne: możesz odkurzyć 
zarzucone marzenia i ambicje, o których myślałeś, że są zbyt wygórowa-
ne. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie ich w życie. Kiedy wokół Ciebie 
zrobi się ruch, liczyć się będą umiejętności i doświadczenie. W finansach 
znaczna poprawa. Nim skończy się rok, zaskoczony stwierdzisz, że nie-
możliwe staje się możliwe. 

Rada: Znajdź taki rodzaj aktywności, który pozwoli Ci choć na chwilę 
stać się dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. Nawet jeśli okoliczności temu 
przeczą. Niezależność to Twoje drugie imię. Zainwestuj swój czas i energię w 
dziedzinę, która jest Twoją prawdziwą życiową pasją. Kto wie, może nieoczeki-
wanie hobby stanie się czymś więcej? To szczęście móc robić to, co się kocha. 

Skorpionom w 2015 roku będzie zależało, aby prezentować się wspa-
niale, jednak Jowisz w obszarze prestiżu bywa nieostrożny. Wprawdzie 
oszczędność nie jest Twoją mocną stroną, lecz warto czasem odmówić 
sobie kosztownego lub zbędnego wydatku. Z większymi inwestycja-
mi wstrzymaj się do przyszłego roku. Nie poddawaj się smutkom, gdyż 
zarówno początek, jak i koniec roku są bardzo obiecujące pod wieloma 
względami. Zawsze masz wsparcie w osobie bliskiej, a jeśli jeszcze takiej 
nie ma, to Amor i Gwiazdy zatroszczą się również i o to, byś taką osobę na 
drodze swojego życia, spotkał.

Rada: Odkryj, że jesteś dzieckiem natury. Nawet jeśli mieszkasz w mie-
ście, zmień styl życia.

Rok 2015 to dla Strzelców dobry okres na wszelkie działania, a także na 
promowanie swoich talentów i pomysłów. Zmobilizuj się więc i aktyw-
nie pomóż szczęściu. Dobra passa ma szansę się utrzymać do końca roku, 
brak rozwagi w wydatkach może Cię jednak zgubić. Zacznij oszczędzać, 
tworząc podstawy pod przyszły dobrobyt. Możliwe, że powrócisz do ko-
goś, z kim byłeś dawniej, drogi Strzelcu, lecz pamiętaj, słodkie przysłowie: 
„Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”. Pod względem finansowym 
Fortuna będzie kapryśna - raz na wozie, raz pod wozem. Może nauczysz 
się wreszcie kontrolować swoje wydatki. Przydałoby się, bo zimą czekają 
Cię spore koszty. Trafi się też miłość. Od Ciebie zależy, czy zechcesz się jej 
poddać. Jeśli tak - nie pożałujesz.

Nadchodzi korzystny i interesujący etap dla Koziorożców. Jeśli wyko-
rzystasz pomyślne okoliczności, w życiu zawodowym nastąpi poprawa, 
cieszyć się będziesz autorytetem i zaufaniem. W finansach stabilizacja, 
więc warto pomyśleć o inwestycjach. Jeśli do tej pory walczyłeś z nało-
gami, w tym roku otrzymasz dar od losu w postaci pomocnej dłoni, na-
tomiast uważaj, jeśli do tej pory nie korzystałeś z używek - ten rok to rok 
pokusy. Skoryguj swój wizerunek. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, w 
którym ktoś jest – uśmiechnij się. 

Rada: Przekrocz granice! Szczególnie te, które wyznaczyłeś sobie Ty 
sam, uznawszy, że czegoś nie potrafisz, do czegoś się nie nadajesz.

Szczególnie pierwsze miesiące 2015 roku zdominują optymizm, roz-
mach, inwencja i skuteczność w działaniu. Możesz wystartować w no-
wych dziedzinach. W pracy wykażesz się umiejętnościami organizacyj-
nymi i kreatywnością, wszystko to sprzyja sukcesom. Możliwe są awans, 
rozwój i stabilna pozycja Twojej własnej firmy bądź stanowiska, które zaj-
mujesz. Śmiało więc wykorzystaj wszystkie szanse, które zsyła los. Emo-
cje pod kontrolą, umysł i zdrowie fizyczne pod warunkiem, że zadbasz o 
siebie nieco bardziej,  niż do tej pory. Pod koniec roku wolne Wodniki cze-
ka niebywałe powodzenie w miłości. Nie będziesz się musiał specjalnie 
starać, aby zawładnąć sercem osoby, która wpadła Ci w oko. Nawet jeśli 
uchodzi za osobę niedostępną.  

Przed Rybami bardzo pracowity rok. Podejmiesz wiele ważnych decy-
zji określających Twoją przyszłość w najbliższym czasie. Zawrzesz zna-
jomości, które zaważą na Twojej karierze. Nie przystępuj do realizacji 
pomysłów, które nie zostały dopracowane w szczegółach. Spokojnie, na 
wszystko przyjdzie właściwy moment! Rok 2015 jest dla Ciebie wspaniałą 
okazją, by przełamać wszelkie bariery i zrobić krok w kierunku spełnienia 
aspiracji i pragnień. Powodzenia! 

Rada: Nie wymagaj od siebie więcej niż to możliwe. Warto w tym roku 
odróżniać poczucie odpowiedzialności od perfekcjonizmu. Pytaj siebie, 
czy to jeszcze chęci, czy już presja. W tym roku możesz śmiało planować 
dalekosiężne inwestycje, rozpoczynać projekty na wielką skalę.



Funkcjonariusze śląskiej 
Służby Celnej zatrzymali 9 tys. 
sztuk zestawów do wykonywa-
nia bransoletek silikonowych 
oraz zawieszek do tych bran-
soletek. Wykryto w nich nie-
bezpieczne dla zdrowia ftalany.  
Zawartość niebezpiecznej sub-
stancji została przekroczona od 
120 do ponad 400 razy.  Towar 
pochodził z Chin i został zgło-
szony do odprawy celnej w Od-
dziale Celnym w Żywcu. 

Dla bezpieczeństwa przy-
szłych użytkowników śląscy 
celnicy pobrali próbki i prze-
kazali je do badań. Podej-
rzewali, że bransoletki mogą 
zawierać niebezpieczne sub-
stancje rakotwórcze. 

Związki z grupy ftalanów 
mogą być obecne w niewielkich 
ilościach w zabawkach z two-
rzyw sztucznych, nadając im 
m.in. elastyczność i plastycz-
ność. Ale dopuszczalne stężenie 
wynosi tylko 0,1% masy za-
bawki. W zatrzymanych przez 
śląską Służbę Celną bransolet-
kach i zawieszkach zawartość 
rakotwórczej  substancji wynio-
sła od 13 % do 41,50 % . 

Ftalany są bardzo niebez-
pieczne, szczególnie dla dzieci. 
Przez kontakt ze skórą przeni-
kają do organizmu i mogą po-
wodować m.in. niebezpieczne 
zaburzenia hormonalne oraz 
zmiany rakotwórcze. 
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Jak podaje Biuro Informacji Gospodar-
czej aż 2,37 mln konsumentów nie radzi 

sobie z terminowym regulowaniem należności. 
Łączna kwota zadłużenia Polaków pod koniec 
września 2014 r. wyniosła aż 41,55 mld zł1. Wy-
sokość długów wystarczyłaby na zakup ponad 
20 mln dziesięciogramowych sztabek złota. W 
rozwiązaniu problemu ma pomóc nowelizacja 
ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. 

Przez długi czas ogłoszenie upadłości było 
przywilejem, na który mogły sobie pozwolić je-
dynie firmy. Dopiero od marca 2009 r. osobom 
fizycznym, nieprowadzącym działalności gospo-
darczej, przysługiwało prawo przystąpienia do 
procedury oddłużeniowej. Mimo to niewiele osób 
podejmowało tę decyzję, gdyż wiązała się z nie-
małym wysiłkiem, który finalnie i tak pozostawał 
bez rezultatu. Spowodowane było to szczególnie 
rygorystycznymi przepisami. Od stycznia bieżą-
cego roku sytuacja może ulec poprawie dzięki 
wejściu w życie nowelizacji przepisów. Aby po-
móc dłużnikom w wyjściu ze spirali kredytowej, 
ułatwić powrót na rynek pracy, a także umożli-
wić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, 
wprowadzono szereg zmian w ustawie.

Szansa na życie bez długów
Barierą, na jaką na samym początku napotykał 

bankrut były wysokie wydatki związane z uru-
chomieniem procesu. Nowe propozycje obej-
mują redukcję kosztów postępowania upadło-
ściowego. Wcześniej dłużnik był zobowiązany 
wnieść opłatę podstawową w wysokości 200 zł. 
Obecnie suma ta została zmniejszona do 30 zł. – 
W sytuacji, gdy osoba prywatna nie jest w stanie 
opłacić dalszych kosztów procedury, środki te 
zapewnia Skarb Państwa. Ich wysokość dłużnik 
reguluje później w ramach planu spłaty – wyja-
śnia Leszek Zięba, ekspert ds. doradztwa finanso-
wego. – Taka pożyczka jest dużym ułatwieniem 
dla konsumenta, gdyż koszty związane z całą 
procedurą oscylują w okolicach kilku tysięcy 
złotych. Dodatkowo konsumentów przed decyzją 
o przystąpieniu do oddłużania powstrzymywała 
obawa przed utratą mieszkania. Teraz osoba fi-
zyczna będzie mogła zachować lokal mieszkalny 
po wcześniejszym porozumieniu z kredytodaw-
cą. Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż nieru-
chomości okaże się konieczna, z uzyskanej sumy 
dłużnikowi zostanie wypłacona kwota pozwa-
lająca na pokrycie kosztów wynajmu na okres 
dwóch lat. Wcześniejsze przepisy wskazywały 
na roczne finansowanie średniego czynszu najmu 
– dodaje. Kolejnym udogodnieniem są zmiany 

związane z ustaleniem indywidualnego planu 
spłaty wierzycieli. Jego okres został skrócony z 5 
do 3 lat. Upadłym konsumentom przysługuje też 
prawo do złożenia skargi kasacyjnej dotyczącej 
ustalenia planu spłaty czy umorzenia należności 
dłużnika bez ustalania planu spłaty. 

Koło ratunkowe nie dla wszystkich 
Można prognozować, że złagodzenie przepi-

sów wpłynie na wzrost zainteresowania tą prakty-
ką.  Jak dotąd do postępowania upadłościowego 
mógł przystąpić konsument, którego niewypła-
calność była efektem wystąpienia wyjątkowych 
okoliczności, np. poważnej choroby czy utraty 
pracy nie z winy pracownika. Dzięki nowelizacji 
ustawy, katalog osób się rozszerzy. Nowe zasady 
nie pozwalają ogłosić upadłości jedynie tym, któ-
rzy zalegają z płatnościami wskutek umyślnego 
działania bądź rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 
przepisy umożliwiają rozpoczęcie całej procedu-
ry przez zalegających jednemu wierzycielowi. 
Wcześniej zbankrutować mógł jedynie dłużnik, 
który miał niespłacone zobowiązania w stosunku 
do co najmniej dwóch wierzycieli.

Ze stratą dla banków? 
Można się spodziewać, że zliberalizowanie 

przepisów wpłynie nie tylko na polepszenie sytu-
acji nadmiernie zadłużonym, ale też nie pozostanie 
bez konsekwencji dla pozostałych kredytobior-
ców. Łatwiejsze pozbycie się długu oznacza więk-
sze ryzyko udzielania kredytów. Zwykle bowiem 
sprzedaż nieruchomości upadłego konsumenta i 
innych składników jego majątku nie pozwala na 
pokrycie strat wierzyciela. Bankowcy będą więc 
chcieli zminimalizować straty, na jakie będą nara-
żone w przypadku umorzenia większości długów 
konsumentom. Kredytodawca z pewnością w oba-
wie przed upadłością pożyczkobiorcy będzie dużo 
ostrożniejszy z udzielaniem wsparcia finansowego 
osobom, które wcześniej miały problemy ze spłatą 
należności. Klienci podwyższonego ryzyka mogą 
mieć więc problemy z pożyczeniem pieniędzy. 
Jeśli im się to uda to z pewnością koszty kredytu 
będą wysokie. Jednocześnie nowe zasady zapew-
ne spowodują, że kredytodawcy będą musieli wy-
kazać większą troskę o to, aby pomóc dłużnikom, 
którzy mają przejściowe kłopoty. Bankom naresz-
cie zacznie się opłacać pomaganie klientom w kło-
potach. Lepiej bowiem, aby klient spłacił raty np. 
z kilkumiesięcznym opóźnieniem niż żeby ogłosił 
upadłość. Wtedy bowiem bank zapewne odzyska 
tylko część swoich pieniędzy.

red.

Zawieszki i bransoletki 
niebezpieczne dla dzieci

Upadłość konsumencka 2015 
– kto może skorzystać?
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Podregion częstochowski, a także ka-
towicki, rybnicki i bielski otrzymały 

najwyższe noty atrakcyjności inwestycyjnej i 
znalazły się w pierwszej 10 najlepszych podre-
gionów w kraju. Dlatego województwo śląskie 
okazało się najbardziej atrakcyjnym dla inwe-
storów regionem w Polsce według jubileuszo-
wego, X raportu „Atrakcyjności inwestycyjnej 
województw i podregionów Polski”. Śląskie 
tym sposobem po raz kolejny zajęło pierwsze 
miejsce w raporcie opracowanym przez Insty-
tut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Obszar atrakcyjny dla inwestorów rozciąga się 
także poza województwo śląskie, na sporą część 
województwa małopolskiego, gdyż w pierwszej 
dziesiątce znalazły się także sąsiadujące z naszym 
województwem podregiony oświęcimski i kra-
kowski. Razem z pokaźnym obszarem zachodniej 
Małopolski, Jury i Śląska do pierwszej dziesiątki 
zmieściły się jeszcze cztery podregiony z Polski 
środkowo-zachodniej; wrocławski, łódzki, po-
znański i bydgosko-toruński.

Atrakcyjność inwestycyjną, rozumianą jako 
zdolność skłonienia do inwestycji, oceniano w 
siedmiu kategoriach. Zaliczono do nich: do-
stępność transportową, koszty pracy, wielkość 
i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, 
poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i 
społecznej, poziom rozwoju gospodarczego oraz 
poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Jeśli chodzi o atrakcyjność dla przemysłu, to 
głównymi atutami podregionu częstochowskie-
go okazały się zasoby pracy oraz infrastruktura 
społeczna. Mamy wysoką liczbę wykwalifikowa-
nych pracowników, wysoką liczbę bezrobotnych 
oraz wysoką liczbę absolwentów szkół zawodo-
wych. Wyższe współczynniki we wszystkich tych 
trzech kategoriach ma tylko podregion oświęcim-
ski. Podregiony bielski i rybnicki również dyspo-
nują dużymi zasobami dla rynku pracy, ale nasza 
przewaga polega na tym, że słabą stroną obu tych 

podregionów jest relatywnie wysoki poziom wy-
nagrodzeń, a co za tym idzie bardziej wygórowa-
ne oczekiwania płacowe pracowników. Te cztery 
podregiony zostały ocenione podobnie.

Podregiony katowicki i krakowski okazują się 
być do siebie podobne i mają inne plusy; jest to 
przede wszystkim dobra dostępność infrastruk-
tury transportowej, gęsta sieć dróg i kolei, bli-
skość lotniska międzynarodowego oraz dobrze 
rozwinięty sektor transportu i logistyki. Tam też 
wydajność pracy jest najwyższa. Plusem w obu 
przypadkach jest też wysoka liczba przedsię-
biorstw z zagranicznym kapitałem. Jedyna istotna 
różnica polega na tym, że w regionie katowickim 
jest bardzo dużo terenów w specjalnych strefach 
ekonomicznych.

Główną słabą stroną obu tych podregionów jest 
przestępczość. Bardzo wysoki jest poziom prze-
stępczości w podregionie katowickim i wysoki w 
podregionie krakowskim. Chociaż poziom prze-
stępczości w podregionie krakowskim jest niższy 
niż w katowickim to wykrywalność przestępstw 
jest w obu podregionach podobna i niestety bar-
dzo niska. Te czynniki zniechęcają inwestorów 
bardziej, niż wygórowane oczekiwania płacowe.

Nieco słabiej wypadamy, jeśli chodzi o atrak-
cyjność dla działalności usługowej. W naszej 
okolicy podregiony katowicki, rybnicki, bielski i 
krakowski są w pierwszej dziesiątce, ale nieste-
ty częstochowski i oświęcimski już się tam nie 
zmieściły. Oprócz podregionu wrocławskiego, 
łódzkiego, poznańskiego i bydgosko-toruńskiego 
do pierwszej dziesiątki weszły jeszcze podregio-
ny gdański i warszawski. W naszym sąsiedztwie 
cztery przodujące podregiony wyprzedzają nas 
wciąż w takich kategoriach, jak chłonność rynku, 
czyli bardzo wysoka siła nabywcza gospodarstw 
domowych oraz firm, wielka liczba studentów i 
absolwentów szkół wyższych, bardzo duża liczba 
wykwalifikowanych oraz bardzo wysoki poziom 
przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

red.

"POLOWANIE NA KUROPATWĘ

Szanowna Redakcjo!
Wnuczka przyniosła od sąsiadów „7 dni tygodnik 

regionalny” z 08.01.2015, w którym z niepomiernym 
zdziwieniem czytam w artykule Leszka Kulińskie-
go „Ciekawostki o naszym mieście”: „W 1430 roku 
rabusie z Czech i Moraw napadli na miasto i złupili 
klasztor. Wtedy obdarto obraz Matki Boskiej ze zło-
tych okuć i korony.”

Prawie każdy Polak umiejący czytać wie, że Jan 
Kuropatwa dworzanin królowej Zofii Holszańskiej, 
podkomorzy lubelski, starosta sanocki, chełmski i 
oświęcimski, marszałek dworu królewskiego (1455-
1459), w młodości był trochę psotny.

„Krótko przed Wielkanocą 1430 roku Jan Kuropa-
twa, razem z Jakubem Nadobnym z Rogowa, Fryde-
rykiem Ostrogskim i Mazowszaninem Rogalą alias 
Wisselem z Kozolina zebrali grupę zbójców niższego 
stanu i w Wielkanoc napadli zbrojnie na klasztor na 
Jasnej Górze w Częstochowie. Motywem tego napa-
du był głównie rabunek skarbów i cennych przedmio-

tów, które w klasztorze mieli zostawiać pielgrzymi. 
Jan Długosz sugeruje, że powodem decyzji o tym na-
padzie były długi, które pozaciągali młodzi dworza-
nie. Napastnicy, nie znalazłszy w klasztorze wielkich 
kosztowności, zrabowali naczynia i sprzęty kościelne, 
po czym odarli z ozdób obraz Matki Bożej Często-
chowskiej. W czasie rabunku obraz został rzucony na 
ziemię i rozpadł się na trzy deski, na których został 
namalowany. Wtedy powstały również ślady cięcia 
na obrazie. Sprawcy uciekli z łupami, ale zostali szyb-
ko schwytani i uwięzieni w baszcie na Wawelu. Nie 
przebywali tam jednak długo. Jako że wszyscy czterej 
organizatorzy rabunku byli znanymi na krakowskim 
dworze rycerzami, poręczyli za nich inni dworzanie, i 
już 26 maja 1430 zostali uwolnieni.[...] 

Działania Jana Kuropatwy podjęte w następnych 
latach motywowane były prawdopodobnie chęcią 
zmiany skrajnie negatywnej opinii, jaką zdobył tym 
rabunkiem. Dodatkowych podejrzeń wobec niego 
dostarczyły pogłoski o przynależności przestępców 
do ruchu husytów, zwolenników reformy religijnej 
zapoczątkowanej przez Jana Husa w Czechach. Po-
dejrzenia te były najprawdopodobniej fałszywe, ale 
przyczyniły się do powstania do dziś żywej legendy o 
„napadzie husytów na Jasną Górę”, a nawet do rozru-
chów antyczeskich w Krakowie.”

A prostaczkowie, ciemniaki i analfabeci od  30 
pokoleń powtarzają kłamstwo o husyckich rycerzach 
rabusiach, co dowodzi, jak długi żywot może mieć 
kłamstwo, chociaż podobno ma krótkie nogi.

Nudny belfer
P.S. Wypada dodać, że na Jasnej Górze – ani gdzie-

kolwiek indziej – nigdy nie było obrazu Matki Bo-
skiej, a takie twierdzenie też jest kłamstwem z punktu 
widzenia Kościoła katolickiego."
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Czy wiesz 
jak kichasz?

Sezon przeziębieniowy w pełni, więc odgłos 
„apsik!” pewnie nikogo nie dziwi. Rzadko zasta-
nawiamy się nad tym, jak kichamy i jak robią to 
inni, bo jest to reakcja odruchowa, których mamy 
wiele. Jednak jak pokazuje badanie „Jak kichają 
Polacy?” kichanie może wiele ciekawego o nas 
powiedzieć. Na przykład połowa Pomorzan de-
klaruje, że gdy nie są w towarzystwie, ich kicha-
nie jest głośne jak wybuch z armaty (48%), 31% 
tłumi odgłos kichnięcia, a 14% określa wydawa-
ny przez siebie dźwięk jako podobny do kaszl-
nięcia. Natomiast kichanie w towarzystwie różni 
się od tego w sytuacjach, gdy nie musimy się 
kontrolować. Małopolanie w obecności innych 
osób najczęściej tłumią kichnięcie (35%) lub 
odchodzą na bok (27%). Częściej też zasłaniają 
usta dłonią, chociaż będąc sami nie mają tego w 
zwyczaju (30%).

Czy sposób kichania ma znaczenie 
w relacjach z ludźmi? O tak!

Chociaż nasze odczucia w sytuacji, gdy ktoś w 
naszym towarzystwie kicha różnią się w zależ-
ności od sposobu, w jaki to robi – przed siebie, 
w łokieć, w dłoń itp., z badań wynika, że często 
dominujące są reakcje takie jak niesmak i dez-
aprobata. Grzegorz Załuski, ekspert od mowy 
ciała wyjaśnia: - Większość reakcji innych osób 

na sposób kichania da się odczytać analizując 
mowę ciała, a szczególnie ekspresje twarzy. Co 
istotne, niesmak i dezaprobata to odczucia, które 
są w ten sam sposób okazywane na twarzy. Dla 
mnie to bardzo pouczający wątek, ponieważ na-
sza psychika (zachowanie) jest ściśle powiązana 
z naszą mową ciała. Oznacza to, że często odru-
chowe ekspresje pociągają za sobą nastawienie, 
sposób myślenia, a w konsekwencji zachowanie. 
Na przykład kichając podczas spotkania z poten-
cjalnym pracodawcą zupełnie przypadkowo mo-
żemy wywołać u niego negatywne odczucia, a co 
za tym idzie – wpłynąć na podjęcie niekorzystnej 
dla nas decyzji. Dzieje się tak, ponieważ dla na-
szego mózgu nie ma znaczenia np. czy śmiejemy 
się prawdziwie czy wywołujemy to sztucznie – 
reakcja mózgu jest taka sama. 

Jak powinniśmy kichać? 
Najzdrowiej nie kichać w ogóle!

Jak podkreśla dr n. med. Piotr Rapiejko, spe-
cjalista otolaryngolog kichanie to naturalny i 
podstawowy obronny odruch naszego organi-
zmu, którego celem jest usunięcie zanieczysz-
czeń z powierzchni błony śluzowej nosa. Jednak, 
najlepiej zarówno dla nas jak i naszego otoczenia 
byłoby, abyśmy nie musieli kichać. Po pierwsze 
odruch ten zwykle nie zwiastuje niczego dobre-
go, a po drugie jeśli kichanie towarzyszy infekcji 
to podczas kichania, w sposób niekontrolowany 
rozsiewamy wokół nas wirusy i bakterie. Wnio-
sek jest taki, że jeżeli tylko mamy możliwość, 
lepiej kichaniu zapobiec, czyli nie dopuścić do 
rozwoju choroby lub leczenie rozpocząć w jej 
początkowym okresie.

Zdarza się, że inwestujemy w rozwój naszych 
umiejętności interpersonalnych nie wiedząc na-
wet, że budowanie relacji można zakłócić tak z 

pozoru błaha reakcja jak kichnięcie. Wniosek 
jest podobny, jak w odniesieniu do zdrowia – im 
rzadziej kichamy, tym lepiej także w kontekście 
relacji z innymi ludźmi – zarówno tych bizneso-
wych, jak i prywatnych. Jeżeli jednak już kichać 
musimy, róbmy to zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami społecznymi – dodaje Grzegorz Załuski.

Jak kichać, gdy już musimy?
Fakt, że lepiej nie kichać nie oznacza jednak, 

że gdy już nam się to zdarza, powinniśmy ten od-
ruch tłumić. Jeżeli stosujemy tę metodę, podob-
nie jak duża część „wrażliwców”, lepiej zmienić 
swoje przyzwyczajenia i zaopatrzyć się w chus-
teczki, w które można kichać bez wyrzutów su-
mienia. Dlaczego to takie ważne? Powietrze wy-

rzucane podczas kichania pędzi z prędkością ok. 
160 km/h. Wyobraźmy sobie teraz, że wydycha-
ne z tak ogromną prędkością powietrze nie znaj-
duje ujścia przez nos lub usta. W takiej sytuacji 
wzrasta ryzyko, że wraz ze znajdującymi się w 
nosie i nosogardle drobnoustrojami  wtłoczymy 
powietrze do trąbki słuchowej, która łączy nos z 
uchem środkowym oraz do zatok przynosowych. 
Tłumienie odruchu kichania zwiększa też ryzy-
ko uszkodzenia układu kosteczek słuchowych i 
błony bębenkowe, pęknięcia drobnych naczyń w 
obrębie mózgu i oka oraz uszkodzenia pęcherzy-
ków płucnych.

Oczywiście nie każde stłumione kichnię-
cie musi skończyć się powikłaniami. Przecież 
nierzadko zdarza nam się tłumić kichanie. Czy 
warto jednak ryzykować? Co bowiem się stanie 
z tysiącami drobnoustrojów, które razem z po-
wietrzem zostaną wtłoczone do naszego ucha 
i zatok? Wniosek? Zamiast tłumić kichnięcie 
lepiej leczyć infekcje już we czesnym stadium. 
Wszak „katar leczony i nieleczony trwa 7 dni”, 
ale ten nieleczony jest odpowiedzialny za wie-
le powikłań. Nie możemy też zapomnieć o oto-
czeniu, któremu przekazujemy tysiące zarazków 
podczas jednego kichnięcia. 

Apsik!, czyli chyba 
„łapie mnie” przeziębienie

Często trudno jest określić moment, w którym 
„łapiemy” przeziębienie, ale wzmożone kichanie 
to już pewien sygnał, że nasz organizm broni się 
przed infekcją. Mając na uwadze zarówno zdro-
wotne, jak i społeczne aspekty związane z ki-
chaniem lepiej zacząć kurować się odpowiednio 
wcześnie. I pamiętajmy oczywiście o częstym 
myciu rąk – podpowiada dr Rapiejko.

red.

Najatrakcyjniejszy 
rejon Polski

Rusza akacja charytatywna „Zostań Aniołem”, któ-
rej celem jest zebranie środków na programy wspie-
rające usamodzielnianie młodzieży pozostającej pod 
opieką instytucji pieczy zastępczej. W akcji biorą 
również udział beneficjenci z województwa śląskie-
go. Partnerem akcji jest Bank Pocztowy, który zobo-
wiązał się do podwojenia zabranej kwoty. Uczestni-
kami akcji w województwie śląskim zostali między 
innymi pochodząca z Zawiercia Magda i mieszkająca 
w Żorach Iza. 

Organizatorem akcji jest Fundacja Robinson Cru-
soe, która w całej Polsce realizuje programy wspie-
rające usamodzielnianie młodych ludzi pozostających 
pod opieką rodzin zastępczych, domów dziecka i 
innych form opieki. – Pomoc zebrana w czasie akcji 

„Zostań Aniołem” przeznaczona będzie na realizację 
prowadzonych przez nas programów usamodzielnia-
nia – mów Aureliusz Leżeński Prezes Zarządu Fun-
dacji Robinson Crusoe, pedagog i coach. – W ramach 
naszych programów pomagamy „Robinsonom” w 
zdobyciu umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia, 
które są niezbędne w zdobyciu pierwszej pracy – tłu-
maczy. 

Warto również podkreślić, że w zamian za udział w 
programach Fundacji młodzi „Robinsonowie” pracu-
ją jako wolontariusze na rzecz lokalnych społeczno-
ści. Poprzez takie działania mogą nie tylko spełniać 
swoje marzenia i rozwijać się, ale także uczą się bu-
dować własną samodzielność.

red.

Akcja charytatywna „Zostań Aniołem” 
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro

O
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3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034  369 71 01

czynne 24 h

R E K L A M A

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

kurczaki
i drób wszelaki
kacze i gęsie przysmaki

Ryneczek Wały Dwernickiego
 murowany pawilon 4 

Market na Czerwonym
 pawilon 32

 murowany pawilon 4 

Kurczaki z dobrego chowu 
i bezpośrednio z ubojni

 F.H. Matyja
R E K L A M A

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:
Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

Smoothie:
Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe 
(banan, ananas, mango)

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

Soki owocowe:
marchwiowy, 
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy, 
marchwiowo-buraczany, 
pomarańczowy
grapefruitowy

Czynne: 
wtorek-niedziela od 10.oo

tel. 508 433 179

Naleśniki:
Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + � let z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

Placki:
Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki 
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

2,50 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

3,00 zł

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

HAMBURGERY  • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł
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BODY LADYproject
BODY BODY BODY LADYLADYLADYprojectprojectproject

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, 
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny 
program fi tness dla każdej osoby.

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia, 
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. kondycji oraz modelowania własnej sylwetki. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafi my dopasować optymalny 
program fi tness dla każdej osoby.program fi tness dla każdej osoby.program fi tness dla każdej osoby.

Proponujemy:
• zabiegi odmładzające
• slimLine Hydrofusion 
   (zabieg wykonywany w kapsule)
• dermio Care – pielęgnacja zjonizowanym tlenem
• brainLight – Świetlny masaż mózgu

BODY BODY BODY 
projectprojectproject

Korzyści wynikające z uczestnictwa 
w naszych zajęciach:
• poprawa sprawności fi zycznej
• poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
• wzrost odporności organizmu
• poprawa metabolizmu • uelastycznienie skóry

• kontrola wagi ciała 
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej, 
   a zwiększenie tkanki mięśniowej
• lepsze samopoczucie
• rozładowanie stresu BODY LADYproject

BODY BODY BODY LADYLADYLADYprojectprojectproject
Aleja Jana Pawła II 56/58

42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00

+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl

https://www.facebook.com/bodyprojectlady000

Aleja Jana Pawła II 56/58Aleja Jana Pawła II 56/58Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa42-200 Częstochowa42-200 Częstochowa

pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72+48 34 374 38 72+48 34 374 38 72

info@bodyprojectlady.plinfo@bodyprojectlady.plinfo@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000https://www.facebook.com/bodyprojectlady000https://www.facebook.com/bodyprojectlady000

R E K L A M A

11 stycznia odbyły się kolejne 
spotkania w ramach Ligii 

Futsalu. Po raz drugi w tym sezonie 
mogliśmy oglądać zmagania drużyn, 
które rozegrały tego dnia 16 spotkań.

Dzień rozpoczął się od spotkania po-
między zespołami ZIB Bernat Miedź-
no i Gminą Mykanów. Przed meczem 
większość obstawiała łatwe zwycię-
stwo pierwszej z drużyn. Jak to bywa 
w sporcie, szczególnie w piłce nożnej, 
wszystko i tak zostaje zweryfikowane 
przez boisko. W tym przypadku obser-
wowaliśmy bardzo dobre i wyrównane 
spotkanie. Gmina Mykanów dzielnie 
walczyła przez cały mecz, mając przy 
okazji trochę szczęścia. Ostatecznie 
jednak komplet punktów mogła dopisać 
do swojego konta drużyna z Miedźna .
Drugim meczem tego dnia była kon-
frontacja mistrza z debiutantem. Po 
pierwszej połowie na tablicy wyników 
widniała niespodzianka. Klub 54 pro-
wadził 2:0 i nic nie zapowiadało, że 
druga odsłona przyniesie zmiany. Cu-
kiernicy ostro wzięli się jednak do gry 
i po syrenie końcowej wynik był na ko-
rzyść zawodników w czarnych strojach.
Mała niespodzianka czekała nas rów-
nież w starciu drużyn Romtrans i 
TKKF EnerGOsport, gdzie Ci dru-
dzy po ambitnej walce zdołali wy-
grać różnicą jednej bramki i to oni 

zainkasowali komplet punktów. 
Starcie debiutantów Eurokadry i MK 
Team potwierdził, że warto zwrócić 
uwagę na MK, którzy mogą w tym se-
zonie sporo namieszać.

Wygrali zdecydowanie strzelając 
osiem bramek i tracąc jedynie dwie.
Kolejną niespodzianką tego dnia było 
zwycięstwo TRW Polska nad Fachow-
cem. Wygrana na wagę trzech punktów 
przyszła w ostatniej sekundzie, a piłka 
znalazła się za linia bramkową Fachow-
ców równo z sygnałem syreny końcowej.
Następne mecze odbędą się w sobotę 
17 stycznia. Początek o godzinie 11.00. 
Wstęp bezpłatny, a sportowe emocje 
gwarantowane.

red.

Wyniki:
ZIB Bernat Miedźno – Gmina Myka-
nów 3:1
(Kowalik, Tyras, Stępień - Błaszczyk)
ZC Michaś – Klub 54 Exact Systems 
6:2
(Szymczyk x3, Bański x2, Antoniak - 
Lewandowski P., Tusiński)
ZIB Bernat Miedźno – TKKF EnerGO-
sport 4:2
(Kowalik, Radecki, Tyras x2 - Ben-
duch x2)
Klub 54 Exact Systems – Gmina My-
kanów 4:2
(Tusiński x2, Lewandowski x2 - Wol-

ski, Błaszczyk)
ZC Michaś – MK Team 6:3
(Szymczyk x4, Walczak, Bański - Me-
sjasz x2, Kubanek)
Romtrans – TKKF EnerGOsport 2:3
(Glondalski, Zając - Porochnicki, 
Więcław , Kita)
Grubasy – TADEX Wichry 3:1
(Kuterek, Mazik, Sąsiadek - Makuch)
Eurokadra – MK Team 2:8
(Nyga, Gąsior - Cierpiński x3, Brzeziń-
ski x2, Kubanek x2, Mesjasz)
Romtrans – CNC. Wieczorek 4:0
(Furch x2, Borowik, Glondalski)
Abstynent – TADEX Wichry 5:1
(Konieczko x2, Szymczyk x2, Jankow-
ski - Sośniak)
Eurokadra – TRW Polska 1:5
(Nyga - Cianciara x2, Uziębło, Jura, 
Wieczorek)
SGP – CNC. Wieczorek 7:2
(Kozak x2, Radecki x2, Rogozik x2, 
Warocki - Wysocki, Majcherek)
Fachowiec – TRW Polska 2:3
(Wieczorek, Załęski - Uziębło, Jura, 
Cianciara)
Abstynent – Zawodzie 4:1
(Pawłowski x2, Dzierżyk, Majchrzak - 
Lazik R.)
SGP – Gmina Kłomnice 8:0
(Radecki x2, Rogozik x2, Podwysocki 
x2, Kozak x2)
Fachowiec – Zawodzie 4:0
(Telenga x2, Radosz, Załęski)

Włókniarz 
kompletuje 

skład
Po miesiącach oczekiwa-

nia, Stowarzyszenie 
Włókniarz otrzymało warunko-
wą licencję na starty w drugiej 
lidze. Kibice przez długi czas 
nie mogli doczekać się nazwisk 
nowych zawodników, którzy 
przywdzieją biało-zielone 
barwy. W ciągu ostatnich kilku 
dni poznaliśmy aż pięć nazwisk, 
a skład na nadchodzący sezon 
wydaje się skompletowany.

Od samego początku znane 
były nazwiska kilku zawodników, 
którzy z całą pewnością będą re-
prezentować Lwy w przyszłym 
sezonie. Chodziło o wychowan-
ków - Przemysława Portasa, Oska-
ra Polisa, Rafała Malczewskiego, 
Bartosza Pycha oraz Tymoteusza 
Kasprzyka. Dodatkowo, choć nie 
ma on jeszcze podpisanego kon-
traktu niemal przesądzone jest że w 
barwach Lwów będzie występował 
Borys Miturski.  

Prezes Świącik od początku 
zapowiadał szeroką kadrę, na co 
pozwala forma kontraktowania za-
wodników w drugiej lidze. W prze-
ciwieństwie do Ekstraligi zawod-
nicy w większości nie otrzymują 
pieniędzy za przygotowanie do 
sezonu, a jedynie za zdobyte punk-
ty, czyli posiadanie szerokiej ławki 
rezerwowych nie wiąże się z nakła-
dami finansowymi. Pierwszymi no-
wymi Lwami zostali zeszłoroczny 

lider KSM-u Krosno Claus Vissing 
oraz Oliver Allen. Doświadczony 
Anglik w zeszłym sezonie repre-
zentował Wandę Instal Kraków i w 
pięciu spotkaniach wykręcił śred-
nią 2,100. 

W miniony poniedziałek ogło-
szono natomiast trzy kolejne na-
zwiska. Nowym-byłym Lwem 
zostanie Oleg Biesczastnow. Mło-
dy Rosjanin reprezentował barwy 
Włókniarza w 2013 roku, kiedy to 
zastępował z konieczności osią-
gnięcia minimalnego KSM-u, kon-
tuzjowanego Emila Sajfutdinowa. 
Zawodnik aktualnie przebywa w 
Argentynie gdzie walczy o mistrzo-
stwo tego kraju, z niezłym zresztą 
skutkiem – aktualnie jest liderem 
klasyfikacji generalnej. Bardzo 
młody Duńczyk, Nikolaj Busk Ja-
kobsen to kolejny nowy nabytek 
Włókniarza. Zawodnik jako jedy-
ny ze świeżo pozyskanych związał 
się z Lwami dłuższym, dwuletnim 
kontraktem. Sztab Stowarzyszenia 
ma nadzieję, że Duńczyk na dłu-
żej zakotwiczy w Częstochowie i 
przede wszystkim rozwinie skrzy-
dła. W zeszłym sezonie reprezento-
wał Wandę Instal Kraków, pojechał 
w sześciu spotkaniach i wykręcił 
niezbyt imponującą średnią 1,482. 
Ostatnim Lwem ogłoszonym w 
poniedziałek jest Dawid Stachyra. 
Zawodnik początkowo skłaniał się 
ku startom w pierwszej lidze, ale 
ostatecznie doszedł do porozumie-
nia z Włókniarzem.

Ciężko jednoznacznie określić 
czy skład Lwów jest definitywnie 
zamknięty. Niezależnie jednak od 
ewentualnych kolejnych nazwisk, 
grupa zawodników, którą już udało 
się pozyskać z pewnością dostar-
czy dużo emocji kibicom i będzie 
celować w czołowe miejsca drugiej 
ligi.

dk  

Podsumowanie 2 kolejki Ligi Futsalu
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Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wo-
dach Okręgu PZW Częstochowa

- Na wszystkich wodach obowiązuje rejestracja połowu ryb.
- Wymiary ochronne:
* sandacz – do 50 cm, 
* szczupak – do 50 cm, 
* amur – do 40 cm (nie dotyczy rzek),
* pstrąg potokowy – do 35 cm.
- Limity dobowe połowu:
* karp, amur – 2 szt łącznie, 
* pstrąg potokowy, lipień – 2 szt łącznie.
Pozostałe gatunki i limity zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 

Połowu Ryb.
Całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy, zakaz używania 

spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipie-
nia, na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi 
metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą wy-
stępować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu wynikające z za-
rybień lub zawodów wędkarskich (informacja na bieżąco na stronie 
www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem) 

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodatkowe zasady 
wędkowania, jakie na nich obowiązują

WODY GÓRSKIE 
(KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA)

C 100
1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła,
2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew.
- całoroczny zakaz zabierania pstrągów potokowych i lipieni,
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.
C 101 - rz. Warta od granicy powiatu myszkowskiego w dzielnicy 
Myszkowa Mrzygłód do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w 
Myszkowie.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 
31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.
C 101- rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 
31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.
C 101- rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuź-
nicy.
C 200 - rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mo-
stu w m. Słowik.
- odcinek  „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. 

Nadrzecznej (przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz 
zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na 
tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C 200 - rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami.
- zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipie-
nia,
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C 201- rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu dro-
gowego w m. Knieja.
C 300- rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia 
do Liswarty.
- pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm,
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.,
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.
C 400
1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las,
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 
31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.
C 401- rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 1 września do 
31 stycznia. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowa-
nia.
C 402 - rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami.
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 
31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania.

WODY NIZINNE:
C 01- rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do 
ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich. 
C 02 - zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety.
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okre-
sie od 01.01 do 31.05.,
- zakaz wędkowania z wysp. 
C 03 - zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec.
- zakaz wędkowania ze środków pływających oraz modelami zdalnie 
sterowanymi,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 04 - kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec.
- zakaz wędkowania ze środków pływających oraz modelami zdalnie 
sterowanymi,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 05 - zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika.
C 10 -. rz Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na 

tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 11 - zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj.
- okoń – do 18 cm,
- w okresie od 01.01 do 31.05 obowiązuje całkowity zakaz połowu 
ryb ze środków pływających,
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spin-
ning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. Zakaz obowiązuje od 
tamy czołowej do mostu w m. Oczko,
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia 
oraz wszystkich umocnień betonowych,
- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw 
Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całko-
witym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05., 
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz mo-
delami zdalnie sterowanymi.
C 20 - rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Dzia-
łoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w 
dół w okresie od 15.03 do 30.06.
C 21 - zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 22 - zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz mo-
delami zdalnie sterowanymi.
C 23 - zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia.
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 
do 31.05. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i za-
nęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi, 
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka”, które znajduje się na le-
wym brzegu zbiornika.
C 24 - zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz mo-
delami zdalnie sterowanymi.
C 25 - zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz mo-
delami zdalnie sterowanymi.

red.
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Tygodnik 7 dni rozpoczyna publikacje nowego 
cyklu „Zielono mi...” 

W przestrzeni publicznej coraz popularniejszy 
staje się trend polegający na otaczaniu się roślina-
mi. Przybywa miłośników i znawców uprawy roślin, 
którzy w swoich ogrodach, na działkach czy też na 
tarasach i balkonach, tworzą barwne kompozycje 
roślinne. Takie zielone oazy nie tylko cieszą oko 
swym pięknem, pobudzają i angażują też inne zmy-
sły – węch, dotyk, słuch, a nawet smak. Uprawa ro-
ślin może stać się znakomitą formą terapii, ma pozy-
tywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, 
przybliża do natury, pomaga odpocząć i oderwać się 
od trudów codzienności.

W naszym cyklu poruszymy wszystkie aspekty do-
tyczące hodowli i uprawy roślin. Będą porady, cieka-
wostki i praktyczne informacje. Zajmiemy się zarów-
no roślinami uprawianymi w ogrodach, jak i tymi 
domowymi. Będzie coś dla miłośników kwiatów, 
pnączy, warzyw, iglaków, ziół, krzewów ozdobnych 
oraz roślin owocowych, ale też amatorów zwykłego 
trawnika.

Mamy nadzieję, że cykl „Zielono mi...” przyczy-
ni się do powiększenia grona kochających rośliny, 
a posiadacze własnych ogrodów wzbogacą swoją 
wiedzę. Liczymy też na pytania i sugestie naszych 
czytelników odnośnie tematów poruszanych w ra-
mach cyklu.

Ze względu na obecną porę roku oraz aurę, która 
niekoniecznie zachęca do prac w ogrodzie czy na 
działce, w pierwszym odcinku naszego cyklu zaj-
miemy się roślinami doniczkowymi. Nie ma chyba 
mieszkania, w którym nie znajdowała by się popular-
na paproć, palma, fikus czy bluszcz. Ale czy wiemy 
jakie gatunki najlepiej czują się w zamkniętych po-
mieszczeniach? Uprawiane w mieszkaniach rośliny 
podczas okresu zimowego muszą sobie radzić z niską 
wilgotnością powietrza, słabym naświetleniem i in-

nymi niekorzystnymi warunkami. Dość często zdarza 
się, że te, które latem prezentowały się pięknie i zdro-
wo, zimą zaczynają chorować, więdnąć lub usychać. 

Każdy gatunek potrzebuje indywidualnego podej-
ścia, są jednak pewne ogólne zasady, których należy 
przestrzegać w stosunku do większości roślin. 

Najwięcej problemów sprawia zazwyczaj pod-
lewanie. Złym nawykiem jest podlewanie roślin na 
zapas, zazwyczaj powoduje to gnicie korzeni. Przed 
podlaniem zawsze sprawdzamy ziemię palcami. By 
roślina mogła oddychać należy dać ziemi nieco czasu 
na przeschnięcie. 

Nawożenie roślin doniczkowych jest konieczne 
przede wszystkim w okresie najsilniejszego wzrostu, 
od wiosny do jesieni. Rozpoczynamy je w marcu, 
kiedy rośliny zaczynają wypuszczać nowe liście, a 
kończymy na przełomie sierpnia i września. Więk-
szość roślin wystarczy jednak nawozić raz na dwa ty-
godnie lub nawet tylko raz w miesiącu. Pamiętajmy, 
aby nigdy nie stosować dawek większych niż podane 
na opakowaniu nawozu. 

Przesadzanie roślin doniczkowych jest jednym z 
najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Trzeba 
je zazwyczaj wykonywać co roku w przypadku roślin 
młodych, u starszych wystarczy raz na kilka lat. Na 
ogół najlepszym terminem na przesadzanie roślin jest 
marzec, kiedy to większość roślin kończy okres zimo-
wego spoczynku i rozpoczyna okres wzrostu. Doro-
słe okazy, rosnące w dużych donicach, przesadzamy 
jeszcze rzadziej. Takim roślinom, co 1-2 lata wymie-
niamy jedynie wierzchnią warstwę ziemi. Rośliny 
przesadzamy do doniczek tylko trochę większych od 
dotychczasowych. Każda donica powinna mieć na 
dnie otwory, dzięki którym nadmiar wody wypłynie 
na podstawkę. Na rynku jest szeroki wybór podłoży 
dla roślin doniczkowych z różnych grup. Najlepiej 
jednak sięgać po ziemię uniwersalną. 

Co do miejsca, w którym najlepiej udaje się upra-

wa roślin w domu panuje zasada, że gatunki o ko-
lorowych liściach stawiamy w miejscach dobrze do-
świetlonych. Im gatunek zieleńszy tym, lepiej znosi 
niedostatki światła.

Poniżej przedstawiamy kilka roślin pokojowych o 
małych wymaganiach i cierpliwie znoszących trudne 
warunki.

Dracena obrzeżona wymaga podlewania jedynie 
raz na tydzień, a zimą nawet rzadziej. Dodatkowo 
lubi miejsca półcieniste lub zacienione, jest odporna 
na wiele trudnych warunków uprawy.

Zamiokulkas zamiolistny toleruje nieregularne 
podlewanie, gdyż gromadzi wodę w zgrubiałych li-
ściach. Lubi miejsca jasne, ale dobrze się też czuje na 
stanowiskach zacienionych.

Nolina wygięta jest doskonałą rośliną pod wzglę-
dem odporności na suszę, gdyż gromadzi wodę  w 
szerokiej łodydze. Bardzo dobrze znosi niską wil-
gotność powietrza w mocno ogrzewanych pomiesz-
czeniach. Potrzebuje jedynie większej ilości światła 
przez cały rok.

Bluszcz pospolity świetnie sobie radzi w zacienio-
nych miejscach i pomieszczeniach z oknem skiero-
wanym na północ. 

Zielistka rośnie dobrze na prawie każdym stano-
wisku. Toleruje jałowe podłoże, nieregularne podle-
wanie, ale przede wszystkim może zdobić nagrzane 
pomieszczenia, jak również chłodne werandy czy 
korytarze.

Aspidistria wyniosła to żelazna roślina zamknię-
tych pomieszczeń. Doskonale znosi słabe oświetle-
nie, dzięki czemu nadaje się do ciemnych pomiesz-
czeń. A przy jest odporna na suszę, lepiej podlać ją raz 
intensywnie niż często i w małych ilościach.

Grubosz drzewiasty znany jest także jako drzewko 
szczęścia. Rośnie wolno, nie wymaga przycinania ani 
prowadzenia. Wiosną i latem lubi obfite podlewanie, 
ale radzi sobie dobrze przy okresowych niedoborach 
wody. Roślina lubi słoneczne stanowiska. Latem 
można wystawiać ją na balkon.

Sukulenty to gatunki bardzo wygodne, gdy nie 
zawsze pamiętamy o regularnym podlewaniu lub 
nie mamy na to czasu. Potrzebują niewielkich ilości 
wody, zwłaszcza w okresie zimy. Kaktusom wystar-
czy „kilka kropel” raz na kilka tygodni. Aloesy na-
tomiast zimą przed podlaniem lepiej przesuszyć, a 
obficiej podlewać latem.

AW
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Złodziej tabletu i telefonu zatrzymany
Na ulicy Kawalerzystów w Częstochowie, niezna-
ny mężczyzna ukradł tablet oraz telefon komór-
kowy na szkodę 52-letniej kobiety. Do zdarzenia 
doszło zaraz po tym, jak syn pokrzywdzonej za-
prosił do domu nieznanego mężczyznę. Mężczyź-
ni spożywali alkohol. Gdy syn właścicielki domu 
zasnął, kompan od kieliszka zabrał firmowy tablet 
oraz telefon. Po zgłoszeniu tego faktu na policję, 
mundurowi szybko ustalili, iż sprawcą kradzieży 
jest 33-letni Damian G. Mężczyzna zdążył już 
zastawić skradzione rzeczy w lombardzie. Czę-
stochowianin usłyszał zarzut kradzieży, za którą 
może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

Częstochowscy policjanci podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Podczas XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nie zabrakło akcentu policyjnego. 
Policjanci z Częstochowy, jak co roku czuwali 
nad bezpieczeństwem kwestujących. Mieszkań-
cy regionu częstochowskiego mogli spotkać się z 
patrolem policji konnej. Konie Bonzo i Blue Ba-
ker największe zainteresowanie wzbudziły wśród 
najmłodszych uczestników XXIII Finału WOŚP.

Rozbój na zlecenie
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w cen-
trum Częstochowy. Jak ustalili śledczy, 31-letni 
mieszkaniec Gniezna zadzwonił na numer telefo-
nu kobiety, która oferowała usługi towarzyskie na 
jednym z portali internetowych. Po uzgodnieniu 
warunków spotkania, para umówiła się w miesz-
kaniu, gdzie mężczyzna zaatakował 38-letnią 
mieszkankę Częstochowy. Zażądał wydania pie-
niędzy, a następnie skradł 500 zł. Napastnik uciekł, 
jak się okazało do czekającej na dole wspólniczki, 
która jednocześnie zleciła dokonanie tego rozbo-
ju. Mundurowi, już następnego dnia zatrzymali  
mieszkańca Gniezna i jego 30-letnią koleżankę, 
mieszkankę powiatu kłobuckiego.  Dalsze usta-
lenia wskazały, iż kobieta znała pokrzywdzoną 
i miejsce, gdzie ta trzymała pieniądze. Kradzież 
pieniędzy zleciła swojemu znajomemu. Zarówno 
mężczyzna, jak i kobieta usłyszeli zarzut rozboju, 
za który grozi im do 12 lat więzienia. Para została 
objęta dozorem policyjnym.

Oszust wyłudził pieniądze
Do Policji zgłosił się 24-letni mężczyzna, który 
złożył zawiadomienie o tym, iż nieznana oso-
ba, w nieustalony sposób weszła na jego konto 
na portalu społecznościowym, gdzie zamieści-
ła informację z prośbą o pożyczkę pieniężną. 
Oszust podszywając się za pokrzywdzonego, 
poprosił o szybką pożyczkę w wysokości po-
nad 500 złotych. Pieniądze miały być oddane 
za dwa dni z odpowiednią nadpłatą. Niestety, 
dała się na to nabrać znajoma zawiadamiające-
go, która wpłaciła pieniądze na podane przez 
oszusta  konto. Jak wszystko wskazuje, została 
oszukana.
Policja ostrzega przed takimi metodami dzia-
łania oszustów i apeluje, aby bez sprawdzenia, 
nie dokonywać żadnych wpłat na podane konta. 
Internet wykorzystują ludzie nieuczciwi, którzy  
mogą włamywać się na konta internetowe, rów-
nież na konta na portalach społecznościowych. 
Wszelkie prośby o pieniądze powinny wzbu-
dzić naszą czujność i przed jakąkolwiek wpłatą 
powinniśmy zweryfikować telefonicznie lub 
osobiście informacje.

Rodzic z promilami
Gdy 33 letni tata, 6-letniego chłopczyka i 4-let-
niej dziewczynki  przyszedł odebrać dzieci z 
przedszkola, nauczycielki wyczuły od niego al-
kohol. O swoich podejrzeniach poinformowały  
mundurowych. Policjanci znaleźli 33-letniego 
mężczyznę mocno pijanego. Badanie trzeźwo-
ści wykazało, iż ma ponad 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. W takim stanie, rodzic udał się z 
6-letnim synem i 4-letnią córką na spacer oraz 
do lokalu na fast fooda. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo 
utraty życia i zdrowia, za co grozi mu do 5 lat 
więzienia.

• • •

Kronika 
policyjna

Szukaj „7 dni” 
w każdy czwartek  

rano  w poniższych 
lokalizacjach:

Redakcja Tygodnika „7 dni” 
     ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 , III piętro
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Market „Na Czerwonym”
Promenada Niemena, Tysiąclecie
Antykwarnia – Księgarnia „Niezależna”,  
     ul. Kopernika 4
Teatr im. Mickiewicza – dział Promocji 
     i Sprzedaży, wejście od ul. Jasnogórskiej
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
I Urząd Skarbowy – ul. Filomatów 18/20
Plac Rady Europy
Dzielnica Północ – przejście podziemne 
     przy ul. Wyzwolenia
Dzielnica Tysiąclecie – skrzyżowanie al. AK 
     i ul. Dekabrytsów
Centrum Handlowe Jagiellończycy - skrzyżowanie
Dzielnica Stradom „Salon Masażu Sekret”
Rynek na Zawodziu
Punkty opłat „Złotóweczka”
Restauracja KFC – III Aleja
Restauracja Mc Donald`s – al. Wolności
Przychodnia – ul. Zana 6
Przychodnia „Nasza Praca” - al. Wolności 46
Przychodnia „SPEC-MED” - al. Wolności 14
Bar „ U Sytego” - ul. Śląska 12
Bar „Smaczek” - ul. Ewy 23
Bar „Pierożek” ul. Nowowiejskiego 4
Restauracja „Bistro” - ul. Focha 7/15

Z reklamacją do 
sprzedawcy czy gwaranta?

Do kogo zgłosić reklamację produktu? Gdzie 
będzie najkorzystniej? Rękojmia i gwarancja – 
czym się różnią?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy 
za wady rzeczy sprzedanej. Rękojmia jest od-
powiedzialnością bezwzględną, co oznacza, że 
sprzedawca nie może jej modyfikować na nie-
korzyść konsumenta. Ochrona ta nie musi być 
osobno udzielona przez sprzedawcę w chwili 
sprzedaży – obowiązuje ona z mocy ustawy, od 
dnia wydania rzeczy kupującemu. Jej zasady 
znajdują się w przepisach art. 556 – 576 Kodek-
su cywilnego.

Gwarancja to ochrona, której może udzie-
lić dowolny podmiot. Jest to zobowiązanie 
dobrowolne – nie istnieje obowiązek udziele-
nia gwarancji. Jeżeli jednak gwarancja zostaje 
udzielona, musi respektować minimalne zasady 
ustanowione w przepisach Kodeksu cywilnego 
(art. 577 – 581). Są to m.in. zasady przedłużania 
gwarancji w razie naprawy lub wymiany i do-
starczanie rzeczy do serwisu na koszt gwaranta. 
W pozostałym zakresie gwarant może kształto-
wać zasady odpowiedzialności w zasadzie do-
wolnie. Dowolnie może określić sposób świad-
czenia (np. tylko naprawa), termin załatwienia 
reklamacji (np. 30 dni) oraz czas ochrony (np. 
tylko 6 miesięcy).

Rękojmia tymczasem to zasady sztywne: 
obejmuje wady, które ujawnią się w terminie 
2 lat (nieruchomości – 5 lat). Sprzedawca ma 
obowiązek naprawić lub wymienić towar, przy 
czym obowiązuje zasada jednokrotności. Kon-

sument może odstąpić od umowy sprzedaży, o 
ile wada jest istotna, a sprzedawca nie zabloko-
wać tego uprawnienia, gdy rzecz była już na-
prawiana lub wymieniana. Konsument może też 
obniżyć cenę.

Przy składaniu reklamacji możemy wybrać, 
czy składamy ją z tytułu rękojmi (zawsze u 
sprzedawcy), czy z gwarancji (zwykle w serwi-
sie lub w miejscu sprzedaży – sprzedawca prze-
kazuje wtedy rzecz gwarantowi). Wybór należy 
do konsumenta – sprzedawca nie może narzucić 
konsumentowi gwarancji i odesłać go do serwi-
su. Jeżeli jednak już dokonaliśmy wyboru, to 
dana reklamacja będzie przebiegała już do koń-
ca tylko według reguł, które wybraliśmy. Jeśli 
składamy reklamację na podstawie gwarancji, 
to nie możemy w zakresie tej reklamacji korzy-
stać z rękojmi i jednocześnie zgłaszać roszczeń 
wobec sprzedawcy.

Zanim dokonamy wyboru uprawnienia, war-
to więc dokładnie sprawdzić, które z nich będzie 
dla nas bardziej korzystne. Zazwyczaj będzie to 
rękojmia. Gdy wada jest istotna, w ostateczno-
ści będziemy mogli odzyskać pieniądze. Gwa-
rancja rzadko daje nam takie prawo, a dodatko-
wo zwykle nie zawiera sankcji za niezałatwienie 
reklamacji w terminie.

Podsumowując: w przeważającej liczbie 
przypadków rękojmia będzie korzystniejsza. 
Czasami jednak gwarancja będzie dawała wię-
cej możliwości – np. rękojmia nie ulega prze-
dłużeniu po wymianie. Gwarancja tak. Należy 
więc porównać treść gwarancji i zapisów Ko-
deksu cywilnego i skorzystać z uprawnienia da-
jącego najwięcej praw. 

• • •



ZAWIERCIE                                      
ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i 

czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00

CZĘSTOCHOWA                                      
ul. Lipowa 33/39                        

czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00 Oferta ważna od 16.01 do 19.01.2015

OLEJ 
RZEPAKOWY 1 L

3,99
szt5,19

SZPONDER

12,99
kg

KAPUSTA 
KISZONA LUZ

0,99
kg

JABŁKO

0,69
kg

BURAK 
LUZ

2,49
kg

PIWO TATRA 
4 x 0,5 L puszka

8,99
opak.9,99

,69
kg

kg

BURAK 
ŻWIREK DLA 

KOTA 10 L

7,99
opak.10,99

KARMA DLA 
PSA 10 kg

24,99
opak.37,99

SCHAB 
B/K

12,99
kg

FILET 
Z KURCZAKA

12,29
kg

SALAMI RÓŻNE 
RODZAJE

28,99
kg

KAWA MIELONA 
250g

5,99
szt8,29

MĄKA 
DALACHOWSKA 5kg

8,99
opak.9,99

SER ZŁOTY 
PIASTOWSKI

17,99
kg

HERBATA CZARNA 
CLASSIC 75 x 2g

4,99
opak.

PLYN D/NACZYŃ1L 
wybrane rodzaje

5,99
szt6,995,99
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R E K L A M A

kasy � skalne
   drukarki � skalne
      wagi sklepowe
         oprogramowanie
            komputery

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Wilsona 8

42-200 Częstochowa
tel. 48 34 361 57 28
tel. kom. 602 46 31 43

601 52 15 24
e-mail: ras@pro.onet.pl
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Maciej Janiszewski

sieci teleinformatyczne
    systemy alarmowe
       telewizja przemysłowa
          czytniki kodów
              metkownice

sprzedaż i  ser wis 24 h

Reklama8 1 (503) 09.01-15.01.2014

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA

Sobieskiego 13
Częstochowa

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

ODDZIAŁ W KATOWICACH
ul. Kościuszki 49/2
tel. 32 209 20 16

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
ul. Śląska 22, lok. 12
tel. 34 340 59 00

www.promedica24.pl

tel. 731-952-699

SKUP ZŁOMU
SKŁAD OPAŁU

ul. Kościelna 26,
MOKRZESZ




