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Policja ostrzega 
przed oszustami 

Policjanci ostrzegajà przed z∏o-
dziejami, którzy wykorzystujàc
otwarte drzwi i okradajà miesz-
kaƒców regionu.  

Kilka dni temu nieznana kobieta
wesz∏a do jednego z domów w Ku-
si´tach. W trakcie wizyty, oÊwiad-
czy∏a znajdujàcemu si´ w domu
w∏aÊcicielowi, i˝ zbiera datki na
chore dziecko. Jak si´ okaza∏o,
w trakcie tej wizyty ukrad∏a znajdu-
jàcà si´ w domu bi˝uteri´, wartoÊci
oko∏o 1 tysiàca z∏otych.

Zatrzymali rozbojarza
K∏obuccy stró˝e prawa zatrzymali

41-latka, który 26 lutego w jednej
z miejscowoÊci powiatu legionow-
skiego obezw∏adni∏ 76-latk´, a nast´p-
nie ukrad∏ jej z∏otà bi˝uteri´ oraz
portfel z dokumentami i pieni´dzmi
w kwocie 4600 z∏. Kilka dni temu 41-la-
tek okrad∏ swojego znajomego pod-
czas zakrapianego alkoholem spotka-
nia. Pomi´dzy m´˝czyznami dosz∏o
do sprzeczki, w trakcie której 41-latek
uderzy∏ swojego znajomego kilku-
krotnie w g∏ow´, a nast´pnie ukrad∏
mu portfel z pieni´dzmi w kwocie
2800 z∏ i telefon komórkowy. Sprawca
rozboju i tym razem uciek∏ z miejsca
zdarzenia i ukrywa∏ si´ przed policjà.
Zosta∏ jednak zatrzymany przez dziel-
nicowych z K∏obucka. Grozi mu do 12
lat wi´zienia. Prokurator zastosowa∏
wobec niego dozór. mag

Sabat zawieszony

Biofeedback ma pomóc
naszym pi∏karzom

Bart∏omiej Sabat na 2 lata zawieszony w prawach cz∏onka PO Zdj. arc

Policjanci zabezpieczyli m.in. poduszki
powietrzne i pasy bezpieczeƒstwa zdj. KMP Czwa
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KRONIKA
POLICYJNA

KONSULTACJE „˚YCIA”

Dzwoƒ do specjalisty!
DziÊ od godz. 10 do 12 

w naszej redakcji dy˝urowaç b´dzie 

Katarzyna Naji,
w∏aÊcicielka klubu fitness

SKYFIT (al. NMP 12c) 

Mo˝na dzwoniç i zadawaç pytania 

pod numerem tel. 533 333 049

W kolejnym numerze ˚ycia zamieÊcimy

wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy do konsultacji!

Raków Cz´stochowa chce pod-
pisywaç z umow´ z AJD, na bazie
której Laboratorium Badaƒ Eks-
perymentalnych Biofeedback b´-
dzie Êwiadczy∏o dla klubu us∏ugi
Biofeedback. 

Na treningi b´dzie
przychodzi∏ pierwszy
sk∏ad zespo∏u, czyli 20
osób. 

Raków Cz´stochowa
b´dzie drugim polskim
klubem korzystajàcym
z treningów Biofeedback,
pierwszym by∏ Lech Po-

znaƒ. Z tego typu treningów na Êwie-
cie znany jest w∏oski AC Milan. Biofe-
edback  jest to metoda pozwalajàca
kontrolowaç procesy zachodzàce
w organizmie. Uczy panowania nad
w∏asnymi reakcjami, pomaga odpo-
wiednio relaksowaç si´, a tym sa-
mym radziç sobie nawet w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach.
Zwi´ksza koncentracj´, przyspiesza
reakcje, poprawia zdolnoÊci senso-
motoryczne, zwi´ksza odpornoÊç na
stres. Zapewnia te˝ mo˝liwoÊç zre-
laksowania si´ po wycieƒczajàcym
meczu. Oprac. mag

Paser w r´kach policji
W r´ce policji wpad∏ 30-letni

mieszkaniec Cz´stochowy. Funk-
cjonariusze znaleêli u pasera  kilka-
set poduszek powietrznych ró˝-
nych samochodów, pasy bezpie-
czeƒstwa, radioodtwarzacze oraz
inne elementy samochodowe. Te
znikn´∏y z jednego z cz´stochow-
skich zak∏adów. 

Zarzuty paserstwa us∏ysza∏ 30-
letni cz´stochowianin, który w po-
wiecie myszkowskim przechowy-
wa∏ w celu zbycia ró˝nego rodzaju
nowe elementy samochodowe,
wartoÊci powy˝ej 250 tysi´cy z∏o-
tych. W trakcie przeszukania, funk-
cjonariusze zabezpieczyli 644 po-

duszki powietrzne samochodów
ró˝nych marek, du˝e iloÊci pasów
bezpieczeƒstwa, radioodtwarzacze,
kokpity oraz inne elementy samo-
chodowe. Jak ustalili Êledczy, ele-
menty te pochodzà z kradzie˝y na
szkod´ jednej z cz´stochowskich
firm. Odzyskane rzeczy i zatrzy-
many paser to efekt pracy operacyj-
nej cz´stochowskich policjantów.
Trwajà dalsze ustalenia dotyczàce
osób zwiàzanych z kradzie˝à na
szkod´ tej firmy. Zatrzymany 30-
letni paser us∏ysza∏ ju˝ prokurator-
skie zarzuty paserstwa umyÊlnego
za co grozi mu do 5 lat wi´zienia.
M´˝czyzna zosta∏ obj´ty dozorem

policyjnym, prokurator zastosowa∏
wobec niego równie˝ Êrodek zapo-
biegawczy w postaci por´czenia
majàtkowego w wysokoÊci 20 tysi´-
cy z∏otych. mag

Bart∏omiej Sabat – wice-
przewodniczàcy cz´sto-
chowskiej rady miasta – zo-
sta∏ na dwa lata zawieszo-
ny w prawach cz∏onka Plat-
formy Obywatelskiej. Takà
decyzj´ podjà∏ krajowy sàd
kole˝eƒski. 

Sprawa budzi wiele emocji ju˝
od dawna. Wszystko zacz´∏o si´
podczas ostatnich wyborów par-
lamentarnych, w których to Bar-
t∏omiej Sabat przystàpi∏ do ostrej

rywalizacji o mandat poselski. 
W trakcie kampanii na cz´sto-

chowskich forach internetowych
ktoÊ wypisywa∏ obraêliwe uwagi
pod adresatem innych kandyda-
tów PO, równie˝ ubiegajàcych si´
o mandat. 

Oberwa∏o si´ Izabeli Leszczy-
nie, Halinie Rozpondek oraz Grze-
gorzowi Sztolcmanowi. Z∏oÊliwe,
obraêliwe komentarze wypisywa-
no tak˝e na temat radnego Marci-
na Biernata. Co ciekawe na forach
oszcz´dzono jedynie Bart∏omieja
Sabata. 

Sprytnym internautom ten fakt
nie umknà∏. Zauwa˝yli oni rów-
nie˝, ˝e wszystkie obel˝ywe wpi-
sy  majà taki sam numer IP, wi´c
pochodzà z jednego komputera. 

Sprawà zaj´∏a si´ prokuratura.
Okaza∏o si´, ˝e owy komputer
znajduje si´ w domu... samego
Bart∏omieja Sabata. Zainteresowa-
ny od poczàtku twierdzi∏, ˝e to nie
on jest autorem niewybrednych
komentarzy. Partyjni koledzy nie
dali wiary jego s∏owom. Sprawa
mia∏a swój fina∏ w katowickim sà-
dzie kole˝eƒskim. Ten ukara∏ go

naganà. Wielu uzna∏o, ˝e wyrok
jest niewystarczajàcy. Odwo∏a-
niem od niego zajà∏ si´ krajowy
sàd kole˝eƒski. To w∏aÊnie tam za-
pad∏a decyzja, ˝e za swoje zacho-
wanie Bart∏omiej Sabat powinien
zostaç na dwa lata zawieszony
w prawach cz∏onka PO. 

W praktyce oznacza to, ˝e wi-
ceprzewodniczàcy cz´stochow-
skiej rady miasta musi zrezygno-
waç ze wszystkich partyjnych
funkcji. Sabat nie b´dzie mia∏ tak-
˝e ani czynnego, ani biernego
prawa wyborczego. kg
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ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerr..  wwiieellooff..,,  cczz..  ppaarrkkoowwaanniiaa,,  
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSkkooddaa  OOccttaavviiaa
11..99  TTDDII  

FFAAKKTTUURRAA  VVAATT,,  SSAALLOONN  PPOOLLSSKKAA,,
22001100,,  112299  000000  kkmm,,  110055  KKMM  ddiieesseell,,
cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy

SSuuzzuukkii  SSwwiifftt
11..00ii,,  

SSaalloonn  PPoollsskkaa,,  22000011,,  
114400  000000  kkmm,,
bbeennzzyynnaa,,
ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,
22//33  ddrrzzwwii,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy

OOppeell  CCoorrssaa  
11..22--1166VV

TTWWIINNPPOORRTT  SSUUPPEERR  SSTTAANN,,  22000066,,
113344  000000  kkmm,,  8800  KKMM  bbeennzzyynnaa,,
cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  22//33  ddrrzzwwii,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,eell..  sszzyybbyy,,
eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSkkooddaa  OOccttaavviiaa
22..00--  TTDDII,,  II  WW¸̧AAÂÂCC..,,

SSTTAANN  PPEERRFFEEKKCCYYJJNNYY,,  kkoommbbii,,  22000077,,
117700  000000  kkmm,,  114400  KKMM  ddiieesseell,,  ggrraaffiittoowwyy--
mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  pprrzzyycciieemmnn..  sszzyybbyy,,
AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  nnaawwiiggaaccjjaa,,
cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnn..
ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnn..  wwiieellooff..,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  SSeerrwwiissooww..  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkk..,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

VVoollkksswwaaggeenn
MMuullttiivvaann

MMiinniibbuuss,,  22000099,,  113388  000000  kkmm,,  ddiieesseell,,
aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee
sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cc..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  nniieezzaallee˝̋nnee
ooggrrzzeewwaanniiee,,  II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiiss..  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

VVWW  GGoollff
11..99  SSDDII  

DDIIEESSEELL,,  KKLLIIMMAA  PPII¢¢KKNNYY,,  
22000000,,  224400  000000  kkmm
7700  KKMM  ddiieesseell,,  
cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  
22//33  ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  AABBSS,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

AAuuddii  AA44
22..00  --113300  KKMM

SSTTAANN  PPEERRFFEEKKCCYYJJNNYY,,  22000011,,
221111  000000  kkmm,,  113300  KKMM  bbeennzzyynnaa,,
ggrraannaattoowwyy--mmeettaalllliicc,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa
pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee
sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  PPiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

11.500 z∏

12.500 z∏

27.900 z∏

20.500 z∏

32.800 z∏

30.800 z∏  

31.800 z∏

22.500 z∏

28.500 z∏ 17.900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  77..0033..22001133  rr..

28.900 z∏

19.800 z∏ 25.900 z∏

27.900 z∏

29.800 z∏

4.900 z∏

15.800 z∏

69.800 z∏ 11.000 z∏ 29.800 z∏

42.800 z∏



W chorzowskim skansenie po
raz pierwszy od wielu lat urodzi∏a
si´ koziczka. Maluch przyszed∏ na
Êwiat 24 lutego. Niestety ojciec
koêlàtka - cap Leon nie doczeka∏
jego narodzin, a kozia mama pozo-
sta∏a bez wsparcia w wychowaniu
potomstwa. Postanowiono temu
zaradziç - nadaç koêlàtku imi´
i znaleêç mu dodatkowych opieku-
nów, oczywiÊcie przy wsparciu go-
Êci i fanów skansenu.

Dlatego Muzeum „GórnoÊlàski
Park Etnograficzny w Chorzowie"
og∏asza konkurs na imi´ dla kozicz-
ki. Propozycje nale˝y przesy∏aç na
adres kurek@muzeumgpe-cho-
rzow.pl, a w tytule wpisaç has∏o
Imi´ dla Koziczki. SpoÊród nades∏a-
nych propozycji wybranych zosta-
nie pi´ç najciekawszych, które zo-
stanà og∏oszone 15 marca na stro-
nie internetowej muzeum. Fina∏ kon-
kursu odb´dzie si´ 17 marca, pod-
czas imprezy plenerowej „Wielka-
noc na Âlàsku". GoÊcie, którzy tego
dnia odwiedzà skansen, b´dà mogli

zag∏osowaç na jedno z pi´ciu imion.
Wynik konkursu zostanie og∏oszo-
ny 18 marca na stronie skansenu,
a 23 marca dwie osoby - ta, która za-
proponowa∏a zwyci´skie imi´ pod-

czas fina∏u oraz wybrana losowo
spoÊród g∏osujàcych - zostanà ho-
norowo mianowane przez dyrekto-
ra muzeum Andrzeja SoÊnierza
chrzestnymi maluszka. ÂUW

Ponad sto paƒ bawi∏o si´
na spotkaniu z okazji Dnia
Kobiet zorganizowanym 8
marca w sali OSP Wàsosz –
¸aziec. Podczas uroczystoÊci
odby∏ si´ równie˝ fina∏ kon-
kursu „Kobieta Roku 2012 –
w gminie Konopiska”, które-
go tegorocznà laureatkà zo-
sta∏a Danuta Budzik. 

Wójt gminy Konopiska Jerzy So-
cha najpierw z∏o˝y∏ wszystkim pa-
niom serdeczne ˝yczenia, potem
nawiàza∏ tak˝e do pierwszej edycji
Konkursu „Kobieta Roku – w Gmi-
nie Konopiska” witajàc w szczegól-
noÊci jego finalistki i laureatki – pa-
nie: El˝biet´ Moƒk´, Ol´ Szczepaƒ-
skà oraz Monik´ Bator. Równie˝
i w tym roku mieszkaƒcy, sympaty-
cy oraz przyjaciele gminy Konopi-
ska mogli zag∏osowaç na Super Ko-
biet´ Roku 2012. Konkurs przygoto-

wany i przeprowadzony przez
GCKiR w Konopiskach rozegrano
w dwóch etapach. Do fina∏u prze-
sz∏y trzy panie: Danuta Budzik, Bar-
bara Herba oraz Katarzyna Podsia-
dlik. Kobietà Roku 2012 zosta∏a Pa-
ni Dauta Budzik - przewodniczàca
Rady Gminy w latach: 1994 - 1998r.,
2002- 2010r., od lat aktywnie zaan-
ga˝owana w ˝ycie spo∏eczne i kultu-
ralne gminy Konopiska. Wszystkie
panie – finalistki konkursu - otrzy-
ma∏y z ràk wójta Jerzego Sochy ta-
blice pamiàtkowe, bukiety kwiatów
oraz drobne upominki. Kobiet´ Ro-
ku 2012 uhonorowano dodatkowo
pamiàtkowà statuetkà. Tak jak
i w poprzednim roku, tak i w roku
2013 konkurs „Kobieta Roku –
w gminie Konopiska” cieszy∏ si´
sporà popularnoÊcià. W sumie na
panie startujàce w konkursie odda-
no ponad 1000 g∏osów. Nap∏yn´∏y
one nie tylko z samej gminy, a tak˝e
z ca∏ego kraju. Oprac. mag

Wybrano 
Kobiet´ Roku 2012

Akcja
„Alkohol 

i Narkotyki”

MaturzyÊci na Jasnej Górze

Wy∏udza∏ telefony
i tablety 

Imi´ dla koziczki
ÂRODA-CZWARTEK, 13-14 MARCA 2013 3.AKTUALNOÂCI

CZ¢STOCHOWY
I POWIATU

Koziczka czeka na imi´ zdj. arc

Marzec w Filharmonii
13.03, godz. 19.00 Sala kameralna

AKADEMICKI KONCERT KAMERALNY AJD
Wst´pem do koncertu b´dzie wyk∏ad dr. hab. Konrada

G∏´bockiego, Wydzia∏ Zarzàdzania Politechniki

Cz´stochowskiej „Sztuka zarzàdzania sztukà”
Wystàpià:
• Dalibor Hlava – skrzypce, 

• Michal Chrobák – fortepian (Uniwersytet Hradec Králové,

Czechy)

w programie: 
Bohuslav MartinÛ (1890 - 1959) - Etiudy i polki: Polka E-dur,

Etiuda F-dur, Polka A-dur, Etiuda F-dur

Leo‰ Janáãek (1854 – 1928) - V Mlhách (W mg∏ach): 1. Andante,

2. Molto adagio, 3. Andantino, 4. Presto Josef Suk (1874 –

1935) - O pfiátelství (O przyjaêni), op. 36 

Bedfiich Smetana (1824 – 1884) - Z domoviny (Z ojczyzny),

cz´Êç 1. A-dur na skrzypce i fortepian Leo‰ Janáãek (1854 –

1928) - Sonata na skrzypce i fortepian: 1. Con moto, 2.

Ballada. Con moto, 3. Allegretto, 

4. Adagio. Un poco piu mosso

Ceny biletów: 10 z∏ (normalny), 7 z∏ (ulgowy)

14.03, godz. 18.00 Sala kameralna

APASSIONATA  WSPOMNIENIA 
o JANUSZU GNIATKOWSKIM
Laureaci III Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego:

Martyna J´drzejewska, Monika Bocian, Angelika Proszowska,

Magdalena ¸àgiewka, El˝bieta Jatulewicz oraz Krystyna

Maciejewska - vocal, Krzysztof Cwynar - vocal

Janusz Âwiàder – autor ksià˝ki „Apassionata Wspomnienia

o Januszu Gniatkowskim”

Katarzyna Kazimierczak – prowadzenie spotkania

Promocja ksià˝ki „Apassionata Wspomnienia o Januszu

Gniatkowskim” po∏àczona z koncertem piosenek z repertuaru

Janusza Gniatkowskiego

Obowiàzujà bezp∏atne karty wst´pu dost´pne w kasie

Filharmonii

15.03, godz. 18.00 Sala koncertowa

KONCERT DYPLOMANTÓW 
ZESPO¸U SZKÓ¸ MUZYCZNYCH 
im. M. J. ˚ebrowskiego w Cz´stochowie 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz´stochowskiej

Tomasz Chmiel – dyrygent

SoliÊci: Karolina Cierpia∏, Filip Filipski, Konrad Gzik, Paula

Kluczna, Micha∏ Królik, Elwira Maciuch, Agata Trzepizur,

Monika Witkowska, 

Aleksandra Machura - prowadzenie koncertu

Ceny biletów: 25 z∏ (normalny), 20 z∏ (ulgowy)

23.03.2013, godz. 18.00 Sala koncertowa

KONCERT PASYJNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz´stochowskiej

Chór Filharmonii Wroc∏awskiej

Chór Filharmonii Cz´stochowskiej „Collegium Cantorum”

SoliÊci:  Aldona Bartnik, Agnieszka Ryman, Ewelina Wojewoda

– sopran, Joanna Rot – alt, ¸ukasz Wilda, 

Andre Khorsik – tenor, Jerzy Butryn – bas

Agnieszka Franków-˚elazny, 

Janusz Siadlak – przygotowanie chórów

Andrzej Kosendiak – dyrygent

w programie:  G. F. Haendel -  „Mesjasz” HWV 56

Ceny biletów: 35 z∏ (normalny), 25 z∏ (ulgowy)

Policjanci cz´stochowskiej drogówki pod-
sumowali dzia∏ania pod kryptonimem „Alkohol
i Narkotyki”. Podczas akcji, na 24 punktach
blokadowych policjanci sprawdzili stan trzeê-
woÊci 1840 kierowców. Ujawniono 4 nietrzeê-
wych kierujàcych samochodami.

Celem sobotniej akcji by∏a poprawa bezpie-
czeƒstwa w ruchu drogowym, a zw∏aszcza
zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
w tym spowodowanych przez kierujàcych znaj-
dujàcych si´ pod wp∏ywem alkoholu lub Êrod-
ków odurzajàcych. Mundurowi udaremnili dal-
szà jazd´ czterem nietrzeêwym kierowcom. Za-
trzymano 4 prawa jazdy. W ciàgu ca∏ego minio-
nego weekendu policjanci ujawnili 11 nietrzeê-
wych kierujàcych samochodami i rowerami.
„Rekordzistà” by∏ 37-letni rowerzysta, który
mia∏ oko∏o 3.5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. mag

Policjanci zatrzymali 23-letniego pracownika
jednego z salonów sieci telefonii komórkowej
w Myszkowie. M´˝czyzna za pomocà oszustw
wy∏udzi∏ sprz´t elektroniczny o wartoÊci blisko
7000 z∏otych oraz fa∏szowa∏ umowy na us∏ugi in-
ternetowe. 

O tym, ˝e 23- latek, oszukiwa∏ pracodawc´
oraz klientów, wysz∏o na jaw, gdy ze stanu skle-
pu zaczà∏ znikaç sprz´t elektroniczny. W efekcie
m´˝czyznà zainteresowali si´ policjanci zajmujà-
cy si´ zwalczaniem przest´pczoÊci gospodar-
czej z myszkowskiej komendy. 23- latek zosta∏
zatrzymany i trafi∏ do policyjnego aresztu. Âled-
czy ustalili, ˝e m´˝czyzna od listopada ubieg∏e-
go roku do lutego 2013 roku, wy∏udzi∏ sprz´t
w postaci telefonów komórkowych oraz table-
tów o wartoÊci blisko 7 000 z∏otych. Oszust za-
wiera∏ umowy na Êwiadczenie us∏ug telekomuni-
kacyjnych z urzàdzeniami na fikcyjne osoby.
W ten sposób sprz´t trafia∏ do niego. Okaza∏o si´
równie˝, ˝e nieuczciwy sprzedawca zawiera∏ fik-
cyjne umowy na us∏ugi internetowe, wykorzy-
stujàc dane klientów, ale bez ich wiedzy i zgody.
Âledczy przedstawili mu ∏àcznie 14 zarzutów
w tym przyw∏aszczenie sprz´tu oraz oszustwa
i fa∏szowanie umów na us∏ugi internetowe. M´˝-
czyzna przyzna∏ si´ do pope∏nionych prze-
st´pstw. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wol-
noÊci.

MaturzyÊci z ca∏ej Polski modlà si´
na Jasnej Górze o pomyÊlny wynik eg-
zaminu dojrza∏oÊci. W sobot´ sanktu-
arium wype∏nili m.in. uczniowie z Gdaƒ-
ska i okolic. W ostatnich dniach byli te˝
maturzyÊci z Elblàga, Wroc∏awia, Gli-
wic, Sosnowca, Gniezna i Poznania. 

Pielgrzymki klas maturalnych na Ja-
snà Gór´ to tradycja, kontynuowana, co
roku przez tysiàce m∏odych ludzi z ró˝-
nych cz´Êci Polski. Bardzo wiele piel-
grzymek maturzystów przybywa do
cz´stochowskiego sanktuarium ju˝ je-
sienià, na poczàtku roku szkolnego. Po-
dobnie jest w okresie poprzedzajàcym
wiosn´, na oko∏o dwa miesiàce przed
maturà. Wówczas niemal codziennie
w klasztorze modlà si´ maturzyÊci
z ró˝nych cz´Êci Polski. 

Podczas sobotniej mszy dla maturzy-
stów abp S∏awoj Leszek G∏ódê apelowa∏
do m∏odych ludzi, by stawali si´ ”Êwiad-
kami mi∏oÊci i prawdy w dzisiejszym
Êwiecie” oraz budowali swoje ˝ycie ”na
skale, którà jest Chrystus”.  Metropolita
nawiàza∏ do s∏ów b∏ogos∏awionego Jana
Paw∏a II, który wzywa∏ m∏odych do tego,
by ”wymagali od siebie, choçby inni od
was nie wymagali”. Hierarcha wskaza∏,
˝e jasnogórscy pielgrzymi - tak˝e matu-
rzyÊci - muszà zadaç sobie pytanie
o swoje faktyczne miejsce w t∏umie wy-
pe∏niajàcym sanktuarium.  - Mo˝e jeste-
Êmy w tym t∏umie tylko pod presjà tra-
dycji? To te˝ dobrze, ale to za ma∏o, bo-
wiem tradycja to nie muzeum, chocia˝-
by by∏a okraszona multimedialnymi
Êrodkami - powiedzia∏ arcybiskup. 

Wed∏ug danych biura prasowego Ja-
snej Góry w ubieg∏ym roku w zorgani-
zowanych pielgrzymkach do sanktu-
arium przyby∏o w sumie blisko 165 tys.
maturzystów w 845 grupach. Dane te
nie obejmujà jednak wszystkich mniej-
szych grup, np. gdy na pielgrzymk´ de-
cydujà si´ uczniowie jednej tylko szko-
∏y czy nawet klasy. Liczba wszystkich
pielgrzymów i turystów, którzy w mi-
nionym roku odwiedzili jasnogórski
klasztor, szacowana jest na 3,3 mln
osób. Wielu pielgrzymów odwiedzajà-
cych Jasnà Gór´ cz´sto wyznaje, ˝e
przyje˝d˝ajà tu co najmniej trzy razy
w ˝yciu: w okresie pierwszej komunii
Êwi´tej, przed maturà oraz po Êlubie -
z rodzinà.

Oprac. mag



Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze IPA

W Olsztynie ruszy∏y inwestycje
Wy∏onione w przetargach fir-

my rozpocz´∏y budow´ ∏àcznika
drogowego pomi´dzy rondem na
DK-46 z rozjazdem na Turów a ul.
Mstowskà w Olsztynie oraz Êcie˝-
ki rowerowej i parkingów pod
zamkiem i Sokolimi Górami.

Ulica Lubomirskiego
Budowa drogi mi´dzy cmenta-

rzem a osiedlem LeÊnym w Olszty-
nie oprócz efektów komunikacyj-
nych uporzàdkuje zupe∏nie nieza-
gospodarowany teren, przez który
przebiega.

Wykonawca – Przedsi´biorstwo
Robót Drogowo Mostowych „Mysz-
ków”, zrealizuje zadanie za ponad 1
mln z∏. z czego 50 procent zostanie
sfinansowane z Êrodków pozyska-
nych przez Gmin´ z Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych,
czyli tzw. „Schetynówek”. Wspó∏pra-
c´ finansowà zadeklarowa∏a tak˝e
olsztyƒska Wspólnota Gruntowa.

Prace rozpocz´∏y si´ od budowy
odwodnienia i sieci energetycznej
pod oÊwietlenie.

W kolejnych etapach powstanà
chodniki, Êcie˝ka rowerowa i nak∏ad-
ka asfaltowa. Roboty zakoƒczà si´
w po∏owie roku.

– W wyniku inwestycji zyskamy
wygodne po∏àczenie komunikacyjne,
dojazd na osiedle LeÊne, skrót na
cmentarz, który pozwoli omijaç ry-
nek. Zapomnimy te˝ bezpowrotnie
o panujàcym w tym rejonie chaosie
przestrzennym. – mówi wójt Gminy
Olsztyn, Tomasz Kucharski.

Âcie˝ka rowerowa i parkingi
907 tys. z∏ to kwota, za którà Za-

k∏ad Us∏ugowo Handlowy DET zbu-
duje Êcie˝k´ rowerowà z Olsztyna na
parking pod rezerwat przyrody Soko-
le Góry i zagospodaruje ten parking
wraz z punktem obs∏ugi turysty.
W ramach tego samego zadania wy-
konawca urzàdzi park w gminnym le-
sie pod ruinami zamku oraz zagospo-
daruje pobliski parking z oÊwietle-
niem. Odbiór trwajàcych ju˝ prac
planowany jest na listopad bie˝àcego
roku. Zadnie w 85 procentach b´dzie
dofinansowane z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Âlàskiego.

Parking za Urz´dem Gminy
Za budynkiem Urz´du Gminy po-

wstaje parking, który pomieÊci oko∏o
trzydziestu samochodów. Zniwelo-
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IPA wybra∏a nowy zarzàd Zdj. Janusz Zapisek

W Olsztynie ruszy∏y inwestycje drogowe zdj. arc

Ekipy budowlane  przygotowujà teren pod parking zdj. arc

FELIETON

Pokonywanie w∏asnych obaw
rza si´ cz∏owiekowi w ˝yciu mo˝e staç si´ spek-
takularnym wydarzeniem. Determinacja i si∏a,
uÊmiech na ich twarzach jest symbolem tego, co
najwa˝niejsze w ˝yciu – nie liczy si´ materializm
i p´d do osiàgni´cia wysokiej pozycji spo∏ecznej,
ale budowanie siebie i w∏asnej osobowoÊci. Du˝y
szacunek dla ich rodzin za poszukiwanie metod
i Êrodków pozwalajàcych na post´p w leczeniu
czy te˝ usprawnienie cia∏a. Swoim ˝yciem poka-
zujà, ˝e niewa˝ne jacy jesteÊmy, ale KIM JESTE-
ÂMY …

To bohaterowie dnia codziennego, których
walka odnoszàca nawet ma∏y sukces jest ko∏em
nap´dowym do dalszego dzia∏ania. Uczmy si´
od takich w∏aÊnie dzielnych i cudownych osób si-
∏y wewn´trznej i hartu ducha, okazujmy sobie
stale i innym wiele mi∏oÊci i zrozumienia. Potrak-
tujmy to jako lekcj´ pomocy po prostu, bez ocze-
kiwaƒ na podzi´kowania, bo oni pomimo swoich
k∏opotów te˝ nie pozostajà oboj´tni na innych
w potrzebie, s∏u˝àc radà, pomocà i wiedzà. Ob-
serwacje i wnioski sà dla nas bezcenne, których
nie znajdziemy w podr´cznikach. Ludzie i ich
zmagania z codziennoÊcià oraz ich postawa ˝y-
ciowa sà jak otwarta ksià˝ka, z której warto prze-
czytaç wszystkie rozdzia∏y – oczywiÊcie ze zro-
zumieniem. Im nie nale˝y wspó∏czuç, ale podzi-
wiaç i dzi´kowaç za to ˝e po prostu SÑ – szcze-
rzy, naturalni, bezinteresowni, pe∏ni pozytyw-
nych uczuç i emocji. Ja dzi´ki nim nauczy∏am si´
umiej´tnoÊci rozmawiania o chorobie – bez
obaw, z pokorà , zachowanie si´ w momentach
trudnych i si∏y do pokonywania przeszkód, na
które natrafiam w swoim ˝yciu. Dzi´kuj´ za za-
szczyt poznania tak cudownych osób!

Powy˝szy tekst dedykuj´ moim przyjacio∏om,
Wioli i Andrzejowi Szewczykom, a przede
wszystkim ich ma∏emu synkowi Frankowi za
lekcje przyjaêni, uczynnoÊci i bezwarunkowej
mi∏oÊci do drugiego cz∏owieka. Dzi´kuj´, ˝e spo-
tka∏am Ich w swoim ˝yciu. Wdzi´cznoÊç i po-
dzi´kowania nale˝à si´ te˝ wszystkim osobom
niepe∏nosprawnym i ich rodzinom, których z na-
zwiska nie jestem w stanie wymieniç, za ich bez-
cennà nauk´ postawy wobec ˝ycia.

Renata Âmieiƒska

Obawy, l´ki, strach – s∏owa, które cz´sto poja-
wiajà si´ w naszym j´zyku, ˝yciu, uczuciach
i emocjach. Pod∏o˝e obaw i l´ków jest ró˝ne –
mogà to byç fobie, w∏asne wewn´trzne s∏aboÊci
i opory przed nowym, nieznanym, trudnym. Ten
felieton w za∏o˝eniu mia∏ byç o pokonywaniu
w∏asnych s∏aboÊci w sensie bardzo fizycznym
i psychicznym, ale ˝ycie jakoÊ w sposób pozy-
tywnie zaskakujàcy zweryfikowa∏o moje widze-
nie tej sfery wewn´trznego odczuwania.

Jeszcze kilka lat temu moim problemem by∏o –
jak si´ zachowaç w obliczu choroby czy niepe∏no-
sprawnoÊci lub kalectwa drugiego cz∏owieka.
Zupe∏nie sobie z tym nie radzi∏am. Najgorsze by-
∏o to, ˝e nie bardzo wiedzia∏am, jak si´ zachowaç,
co zrobiç lub powiedzieç, aby nie uraziç nikogo,
a przede wszystkim ludzi dotkni´tych jakàÊ
u∏omnoÊcià. Wydawa∏o mi si´, ˝e najlepszym
wyjÊciem z trudnej sytuacji b´dzie unikanie kon-
taktów z takimi ludêmi – tak b´dzie bezpiecznie.

Z biegiem lat i osiàgania dojrza∏oÊci oraz na-
bierania doÊwiadczenia ˝yciowego zweryfiko-
wa∏ si´ mój oglàd sytuacji i mnie w niej samej.
W wyniku mojej pracy zawodowej oraz ca∏kiem
prywatnie zacz´∏am si´ stykaç z dzieçmi i osoba-
mi doros∏ymi niepe∏nosprawnymi lub nieule-
czalnie chorymi oraz ich rodzinami. Powód ich
niepe∏nosprawnoÊci by∏ ró˝ny: choroby, pora˝e-
nie mózgowe, przypad∏oÊci genetyczne, nie-
szcz´Êliwe wypadki itp. - nie o genez´ tych scho-
rzeƒ chodzi, ale poradzenie sobie z tematem
i zmian´ moich poglàdów, zamiana wspó∏czucia
na bycie z nimi. Dzi´ki takim ludziom nauczy-
∏am si´ nie oceniaç ani ich, ani swojego zachowa-
nia, ani te˝ sytuacji. Zacz´∏am doceniaç chwile
sp´dzone z nimi i przesta∏y mnie te kontakty
przera˝aç. Najcenniejszym darem jaki wtedy
otrzyma∏am by∏a nauka cz∏owieczeƒstwa i bez-
warunkowej mi∏oÊci do drugiego cz∏owieka, któ-
ra nie ocenia, a po prostu JEST ! Teraz wiem, ˝e
byli i nadal sà dla mnie nauczycielami pokory,
pogody ducha, radoÊci ˝ycia ,, mimo wszystko”'
, pokonywania trudnoÊci i rozwoju osobistego.
Ich radoÊç z osiàgania swoich sukcesów pokazu-
je, ˝e ka˝da najdrobniejsza rzecz, która przyda-

6 marca w sali konferencyjnej
Samodzielnych Pododdzia∏ów
Prewencji Policji w Cz´stocho-
wie odby∏o si´ zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Mi´dzy-
narodowego Stowarzyszenia

Policji Regionu Cz´stochowa. 
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

za lata 2009-2012 przedstawi∏
przewodniczàcy Regionu An-
drzej Ulman. Ocen´ dzia∏alnoÊci
ust´pujàcego zarzàdu oraz wnio-
sek o udzielenie absolutorium
przedstawi∏a Maria ¸okaj Prze-
wodniczàca  Komisji Rewizyjnej.

Po udzieleniu absolutorium
przystàpiono do wyborów no-
wych w∏adz stowarzyszenia. Na
Przewodniczàcego Zarzàdu na
lata 2013-2016 ponownie wybra-
no Andrzeja Ulmana. Cz∏onkami
Zarzàdu zostali:  S∏awomir Balik,
Przemys∏aw Ko∏omycew,  Jan
Konarski, Robert Kuzior, Jan Li-
gudziƒski,  Zdzis∏aw Nowak i Da-
riusz Wàc∏aw. Do  Komisji Rewi-
zyjnej zostali wybrani: Maria ¸o-
kaj, Zofia Ziembiƒska i Gabriel
Pidzik.  

Oprac. Janusz Zapisek

wany teren zostanie na razie utwar-
dzony t∏uczniem kamiennym.

- Dojazd do parkingu budowanego
na potrzeby Urz´du, jest mo˝liwy
dzi´ki uprzejmoÊci w∏aÊcicieli sàsied-
niej dzia∏ki, przez którà b´dzie prze-
biegaç droga wewn´trzna z parkingu
do ul. Zamkowej. – mówi Tomasz Ku-
charski, wójt Gminy Olsztyn.

Kanalizacja sanitarna 
w Odrzykoniu

Niebawem Gmina og∏osi przetarg
na budow´ kanalizacji sanitarnej
w Olsztynie – Odrzykoniu. Prace te
majà byç dofinansowane przez Êlàski
Urzàd Marsza∏kowski w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, dzia∏anie: „Podsta-
wowe us∏ugi dla gospodarki i ludno-
Êci wiejskiej”. Pozosta∏e koszty Gmi-
na sfinansuje ze Êrodków w∏asnych
oraz po˝yczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska. Zakoƒ-
czenie inwestycji – rok 2014.



Sylwia Szymonik, Rokasana Nabia-
∏ek, Paulina K´pa i Wiktoria Pietrzak,
to zawodniczki – uczennice Szko∏y
Podstawowej w Olsztynie, które zaj´-
∏y trzecie miejsce w Wojewódzkich
Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej w nar-
ciarstwie klasycznym.

Igrzyska odby∏y si´ 27 lutego na
Kubalonce w Istebnej. Ka˝da

z dziewczàt pod okiem trenera Ja-
na Michno rywalizowa∏a z kilku-
dziesi´cioma zawodniczkami na
dystansie dwóch kilometrów.

– To rewelacyjny wynik, bioràc
pod uwag´ fakt, ˝e dziewcz´ta rywa-
lizowa∏y z uczennicami szkó∏ mi-
strzostwa sportowego – informuje
trener Jan Michno, nauczyciel wy-

chowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej w Olsztynie.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gmi-
ny Olsztyn, wójt gratulowa∏ zawod-
niczkom, trenerowi - Janowi Michno
oraz dyrektorowi SP w Olsztynie -
Gra˝ynie Bednarek. ˚yczàc dalszych
sukcesów, wr´czy∏ dziewcz´tom dy-
plomy i drobne upominki. mag

Narciarki z Olsztyna trzecie w województwie

Zwyci´stwo Rakowa na inauguracj´ 
pi∏karskiej wiosny

14 marca w Akademickim Cen-
trum Sportowym przy ul. Zbier-
skiego 6 rozpocznà si´ uroczysto-
Êci zwiàzane z jubileuszem 40-le-
cia istnienia Klubu Uczelnianego
AZS AJD. W programie turniej te-
nisa sto∏owego, mecze siatkówki,
koszykówki i futsalu.

Program
1144..0033  (czwartek), godz. 17 - Mi´-

dzynarodowy Turniej Tenisa
Sto∏owego o puchar JM Rekto-
ra,

1155..0033  (piàtek), godz. 9 - trójmecz
tenisa sto∏owego (Kadra PZSN -
Pforzheim ( Niemcy) – AZS AJD)

1166..0033  (sobota), godz. 14 - mecze w
pi∏ce siatkowej, koszykowej i
w futsalu

1166..0033  (sobota), godz. 19, aula Aka-
demii im. Jana D∏ugosza w Cz´-
stochowie (ul. Waszyngtona 4/8)
- bal pokoleƒ

KR

Jubileusz AZS-u AJD
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Raków Cz´stochowa nie móg∏ le-
piej rozpoczàç rundy wiosennej II
ligi zachodniej. W niedziel´ (10
marca) na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego zespó∏ Jerzego Brz´cz-
ka pokona∏ po dramatycznym me-
czu 2:1. Chrobrego G∏ogów.

– To by∏o bardzo dobre spotka-
nie, bioràc pod uwag´ start rundy
i trudne, grzàskie boisko – uwa˝a
Jerzy Brz´czek, trener Rakowa. –
Rozpocz´cie sezonu dla nas bar-
dzo dobre, ale pope∏niliÊmy tro-
ch´ b∏´dów, które musimy prze-
analizowaç. 

Ju˝ w 4. minucie meczu bramk´ z
pola karnego po rykoszecie zdoby∏
Joshua Balogun. W 38. minucie bli-
ski strzelenia swojej drugiej bramki
by∏ Nigeryjczyk. Po Êwietnym poda-
niu od Rafa∏ Czerwiƒskiego Balogun
strzeli∏ ponad poprzeczkà. 

W drugiej po∏owie Krzysztof
Napora urwa∏ si´ obronie Chro-
brego, przebieg∏ z pi∏kà kilkana-
Êcie metrów na prawym skrzydle i
poda∏ do wbiegajàcego w pole
karne Baloguna, który pokona∏
Micha∏a Augustyna. 

Wydawa∏o si´, ˝e cz´stocho-
wianie ustawili ju˝ sobie gr´. Tym-
czasem w 68. minucie po doÊrod-
kowaniu najwy˝ej wyskoczy∏ Vie-
lin Damyanov i skierowa∏ pi∏k´
do siatki. 

Od 88. minuty Raków musia∏
radziç sobie w dziesiàtk´. Drugà
˝ó∏tà kart´ i w efekcie czerwonà
otrzyma∏ Bartosz Soczyƒski. Dru-
˝yna z G∏ogowa zacz´∏a szturmo-
waç bramk´ Kosa. W doliczonym
czasie gry Chrobry móg∏ wyrów-
naç. Najpierw jednak Êwietnie in-
terweniowa∏ golkiper Rakowa, a
potem Krzysztof Kaliciak z

dwóch metrów trafi∏ w s∏upek
pustej bramki. 

– Nie zas∏u˝yliÊmy na pora˝k´ –
twierdzi Ireneusz Mamrot, trener
Chrobrego. – P∏acimy bardzo wy-
sokà cen´ za brak skutecznoÊci.
Szkoda moich ch∏opaków, bo w∏o-
˝yli mnóstwo si∏ w ten mecz. Nie-
stety, nadal brakuje nam pi∏kar-
skiego szcz´Êcia.

KR

Raków Cz´stochowa - Chrobry
G∏ogów 2:1 (1:0)

RRaakkóóww::  Kos - Góra, ¸ysek, Buczkow-
ski (70' A. Âwierk), Napora, Kmieç
(67' Og∏aza), Balogun, R. Czerwiƒski
(84' Pluta), Soczyƒski, ¸. Kowal-
czyk, Mastalerz. 

CChhrroobbrryy::  Augustyn - Ziemniak, Damy-
anov, Samiec, Bukraba (58' Kaliciak),
S´dziak, Ulatowski, Kowalczuk (58'
NiewieÊciuk), Michalski (80' Ma-
chaj), Szczepaniak, Ilków-Go∏àb.

Bràz Karpety w Zimowych 
Mistrzostwach Polski w p∏ywaniu
Micha∏ Karpeta zdoby∏ bràzowy

medal Zimowych Mistrzostwach Pol-
ski juniorów 16-letnich w p∏ywaniu.

W zawodach wystartowa∏o 357 za-
wodników i zawodniczek ze 114 klu-
bów. Oprócz Micha∏a Karpety cz´sto-
chowski klub reprezentowali ¸ukasz
Chowaniec i Wiktoria Musik. 

Pierwszego dnia zawodów Êwietnie
wypad∏ ¸ukasz Chowaniec, który wy-
gra∏ fina∏ „B” wyÊcigu na 100m st. mo-
tylkowym w czasie 0:57,32 i popra-
wi∏ swój poprzedni rekord ˝yciowy o
blisko 2 sekundy. To by∏ dobry dzieƒ
tak˝e dla Micha∏a Karpety. Na dystan-
sie 50 m st. klasycznym uzyska∏ dzie-
siàty czas dnia (0:30,82). Poni˝ej ocze-
kiwaƒ wypad∏a Wiktoria Musik, która
nie znalaz∏a sie w finale „B”. Nast´p-
nego dnia Karpeta zdoby∏ bràzowy
medal w wyÊcigu na 200 m stylem
klasycznym. – WyÊcig rozpoczà∏ si´ w
bardzo szybkim tempie – relacjonuje
trener Jacek Gawda. – Pierwsza „50”
nie zapowiada∏a sukcesu. Micha∏ roz-
poczà∏ niezbyt szybko i by∏ dopiero
siódmy, a na pó∏metku wyÊcigu pià-
ty. Po 150 metrach by∏o jasne, ˝e w
walce o medale b´dzie liczy∏o si´
trzech zawodników w tym reprezen-

tant Cz´stochowy. Niestety tym ra-
zem rywale okazali si´ zbyt silni i Mi-
cha∏ zakoƒczy∏ wyÊcig na trzeciej po-
zycji w czasie 2:20,40, poprawiajàc
swój dotychczasowy rekord ˝yciowy
o ponad 8 sekund. Tymczasem ¸u-
kasz Chowaniec ponownie zwyci´˝y∏
w finale „B”. Tym razem startowa∏ na
50 m stylem motylkowym. Uzyska∏
czas 0:26,16. W ostatnim dniu mi-
strzostw ¸ukasz Chowaniec zakwalifi-
kowa∏ si´ do wyÊcigu na 100 m sty-
lem zmiennym z drugim czasem eli-
minacji (0:59.94). – Po dwóch d∏ugo-
Êciach p∏ywalni wyÊcigu fina∏owego
(st. motylkowym i st. grzbietowym)
zajmowa∏ drugie miejsce – mówi Gaw-
da. – Niestety b∏àd na Êcianie nawroto-
wej pozbawi∏ go szansy na medal. W
stylu klasycznym odrobi∏ straty, ale
pogoƒ za rywalami kosztowa∏a go
zbyt wiele si∏ i ukoƒczy∏ wyÊcig tu˝ za
podium na czwartym miejscu. 

Szans´ na drugi medal mia∏ Mi-
cha∏ Karpeta w wyÊcigu na 100 m
stylem klasycznym. Ostatecznie z
czasem 1:05,91 by∏ piàty. Trzynaste
miejsce na dystansie 100 metrów
stylem dowolnym zaj´∏a z kolei
Wiktoria Musik. KR

Zawodnicy CKS-u Budowlani
przyjechali z Bydgoszczy z dwoma
bràzowymi medalami mistrzostw
Polski w biegach prze∏ajowych. –
LiczyliÊmy na jeden medal, mamy
dwa – mówi Czes∏aw Lamch, pre-
zes CKS-u Budowlani. W zawodach,
które odby∏y si´ 10 marca, bràz
wÊród juniorek w biegu na 2 km
wywalczy∏a Julianna Gasiak, która
zameldowa∏a si´ na mecie z cza-
sem 6 minut i 57 sekund. Drugi
bràzowy medali zdobyli dru˝yno-
wo seniorzy CKS-u Budowlani. 

Z dobrej strony pokaza∏a si´ ju-
niorka Sylwia Âl´zak, która pokona-
∏a dystans 6 km w czasie 21 minut
i 51 sekund. Dzi´ki temu wywal-
czy∏a sobie udzia∏ w mistrzo-
stwach Êwiata. Zawody odb´dà si´
za dwa tygodnie w Bydgoszczy na
tej samej trasie. 

Najlepszy wÊród CKS-u Budow-
lani na dystansie 12 km by∏ Daniel
Woch, który z czasem 36 minut 48
sekund ukoƒczy∏ bieg na 9. miej-
scu. Trzynaste miejsce zajà∏ ¸u-
kasz Grajcar (37 min. 26 sek.),

osiemnasty by∏ Cyprian Tomza (38
min. 30 sek.) - Ze wzgl´du na zbli˝a-
jàce si´ mistrzostwa Êwiata trasa
by∏a uatrakcyjniona z dwoma
morderczymi 100-metrowymi pod-
biegami - mówi Lamch. 

Poza pierwszà dziesiàtkà senior-
skiego biegu na 4 km uplasowa∏
si´ z kolei Karol Grabowski (14.
miejsce - 11 min. 57 sek.). Odleg∏e
40. miejsce zajà∏ Micha∏ Kulpa.
Dwunasta na dystansie 8 km z
czasem 30 minut i 25 sekund by∏a
Ewa K∏osiƒska. KR

Medale biegaczy CKS w mistrzostwach 
Polski w prze∏aju

Kadeci „Norwida” grajà dalej 
w mistrzostwach Polski 

Kadeci Exact Systems Norwid z
pierwszego miejsca awansowali do
çwierçfina∏ów mistrzostw Polski.

W trzydniowym turnieju zakoƒczo-
nym w niedziel´ (10 marca) w hali
sportowej Zespo∏u Szkó∏ im. C. K. Nor-
wida cz´stochowianie wygrali kolejno
po 3:0 z LKS-em Bobowa i AZS-em
PWSZ Nysa. Na zakoƒczenie 1/8 mi-
strzostw Polski ulegli w tie-breaku Re-
sovii II Rzeszów. KR

Exact Systems Norwid Cz´stochowa
– LKS Bobowa 3:0 
(25:14, 25:13, 25:19)

Exact Systems Norwid Cz´stochowa
– AZS PWSZ Nysa 3:0 

(25:16, 25:17, 25:20)

Exact Systems Norwid Cz´stochowa
- AKS V LO II Rzeszów 2:3 

( 20:25, 25:21, 25:18, 18:25, 12:15 )

Stra˝acy lepsi w pierwszym meczu
play-off od lidera M∏odej Ligi!

Centralna Szko∏a PSP AZS po za-
ci´tym i emocjonujàcym meczu
pierwszej rundy play-off pokona∏a
w niedziel´ (10 marca) 3:2 lidera ta-
beli SMS PZPS Spa∏´.

Cz´stochowianie chcà walczyç o
medale M∏odej Ligi. W niedziel´ w
dru˝ynie Jacka Gawroƒskiego zagra-
li: Marcin Janusz, Micha∏ Kaczyƒski,
Grzegorz Bociek, Mi∏osz Hebda, Ma-
riusz Marcyniak, Konrad Piechocki i
Jakub Bik. Sk∏ad uzupe∏nili Konrad
Kotas i Marcin Kapitaƒski. 

WÊród goÊci wystàpili juniorzy
cz´stochowskiego Norwida – Niko-
dem Wolaƒski, Bartosz Bednorz, Ma-
teusz Bieniek i Adam Kowalski.

Pierwszy set stra˝acy wygrali na

przewagi do 27. Druga partia pad∏a
∏upem Spa∏y. W trzeciej ods∏onie po-
nownie górà byli gospodarze. Koƒ-
cówk´ czwartego lepiej rozegra∏
SMS. W tie-breaku zaprocentowa∏o
wi´ksze doÊwiadczenie Centralnej
Szko∏y PSP. JeÊli zespó∏ Jacka Gaw-
roƒskiego wygra 16 marca w Spale,
awansuje do kolejnego etapu. W
przypadku pora˝ki, dru˝yny rozegra-
jà trzecie spotkanie. KR

Centralna Szko∏a PSP AZS - SMS
PZPS Spa∏a 3:2 

(29:27, 18:25, 25:22, 24:26, 15:9)
CCSS  PPSSPP  AAZZSS::  Janusz, Kaczyƒski,

Kotas, Bociek, Hebda, Marcy-
niak, Piechocki (libero) - Bik, Ka-
pitaƒski.



„Goc∏aw” i kompani wpadli
w samochodowej „dziupli"”

CBÂ zlikwidowa∏o nielegalnà lini´
produkcji papierosów

Dwie ofiary czadu
Policjanci wyjaÊniajà okolicznoÊci

Êmierci 83-letniej kobiety i jej 57-let-
niej córki, których zw∏oki zosta∏y
znalezione w minionà niedziel´ w ∏a-
zience jednego z domów w K∏omni-
cach. Wst´pne ustalenia wskazujà, i˝
kobiety ponios∏y Êmierç na skutek
zaczadzenia. 

Zw∏oki kobiet zosta∏y ujawnione
w niedziel´ rano przez odwiedzajàcà
rodzin´. Ustalenia na miejscu zda-
rzenia wskazujà, i˝ kobiety zmar∏y na
skutek dzia∏ania czadu. Do zdarzenia
dosz∏o w ∏azience domu przy naj-
prawdopodobniej uszczelnieniu kra-
tek i otworów wentylacyjnych unie-
mo˝liwiajàcym prawid∏owà wentyla-
cje pomieszczenia. O przyczynach
tragicznej Êmierci dwóch kobiet wy-
powie si´ bieg∏y z zakresu po˝arnic-
twa.

Cz´stochowska Policja ostrzega
przed tego rodzaju zdarzeniami. Pod-

stawowà przyczynà zatruç jest nie-
pe∏ne spalanie, do którego mo˝e
dojÊç np. gdy zbyt szczelnie zamkni´-
te sà okna, brak jest w∏aÊciwej wenty-
lacji. Powoduje to powstawanie tlen-
ku w´gla i utrudnia jego odp∏yw.
Nie wolno zatykaç kratek wentyla-
cyjnych oraz kana∏ów i otworów
nawiewnych. Nale˝y pami´taç, aby
przed ka˝dà kàpielà dobrze przewie-
trzyç ∏azienk´, szczelne okna powin-
ny byç wyposa˝one w nawiewniki
powietrza, a podczas kàpieli uchyliç
okno lub lufcik w mieszkaniu. Zas∏a-
nianie kratek wentylacyjnych, zarów-
no nawiewnej w drzwiach do ∏azien-
ki, jak i wywiewnej na wlocie do prze-
wodu wentylacyjnego, grozi Êmiertel-
nym zatruciem. Koniecznie równie˝
nale˝y dokonywaç okresowych prze-
glàdów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych oraz ich
czyszczenia. mag
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Dzwoƒ do specjalisty!
W marcu w ka˝dà Êrod´ od godz. 10 do 12 w naszej redakcji

dy˝urowaç b´dà nast´pujàcy specjaliÊci i urz´dnicy: 

20 marca – JJuussttyynnaa  BBooggddaallcczzyykk z firmy 

„GEERS” Akustyka S∏uchu

27 marca – KKrrzzyysszzttooff  MMaattyyjjaasszzcczzyykk, 

prezydent Cz´stochowy.

3 kwietnia – PPiioottrr  KKrraawwcczzyykk, 

z-ca dyrektora Powiatowego Urz´du Pracy.

Mo˝na dzwoniç i zadawaç pytania pod numer tel.

553333  333333  004499. 

W kolejnym numerze „˚ycia Cz´stochowy i Powiatu”
zamieÊcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. 

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  tteelleeffoonniicczznnyycchh  kkoonnssuullttaaccjjii!!

Karoserie toyoty avensis
i yaris oraz cz´Êci samochodowe
i tablice rejestracyjne skradzione
na terenie Niemiec ujawnili poli-
cjanci wo∏omiƒskiej komendy
zajmujàcy si´ zwalczaniem prze-
st´pczoÊci samochodowej pod-
czas likwidacji „dziupli” na jed-
nej z posesji w okolicach T∏usz-
cza. Kryminalni zatrzymali 34-let-
niego Marcina G. ps. Goc∏aw, 27-
letniego Paw∏a O. i 30-letniego
Mariusza O. Ten pierwszy zgod-
nie z wczeÊniejszym wyrokiem
sàdu ju˝ trafi∏ do zak∏adu karne-
go celem odbycia kary 14 miesi´-
cy pozbawienia wolnoÊci. Wobec
pozosta∏ych dwóch zastosowa-
no policyjny dozór.

Policjanci wo∏omiƒskiej ko-
mendy zajmujàcy si´ zwalcza-
niem przest´pczoÊci samocho-
dowej monitorujà Êrodowisko
z∏odziei samochodowych i miej-
sca, gdzie mogà trafiaç skradzio-
ne auta. Z informacji, jakà uzy-
skali wynika∏o, ˝e na jednej z po-
sesji w miejscowoÊci Chrz´stne,
w okolicach T∏uszcza, mogà znaj-
dowaç si´ kradzione auta. Funk-
cjonariusze postanowili to
sprawdziç. Gdy weszli na teren
zauwa˝yli wybiegajàcych ze sto-
do∏y trzech m´˝czyzn. Po krót-
kim poÊcigu ca∏a trójka zosta∏a
zatrzymana. Szybko te˝ okaza∏o
si´, dlaczego osoby te nie chcia∏y
spotkaç si´ z policjantami. Po
sprawdzeniu stodo∏y wysz∏o na
jaw, ˝e panowie elektrycznà pi∏à
rozcinali karoseri´ toyoty aven-
sis. Dodatkowo w budynku znaj-

dowa∏a si´ jeszcze karoseria to-
yoty yaris oraz elementy tapicer-
ki, deski rozdzielczej i inne
przedmioty wyposa˝enia pojaz-
dów oraz dokumenty. Sprawdze-
nie w policyjnej bazie wskaza∏o,
˝e obie toyoty zosta∏y skradzio-
ne na prze∏omie lutego i marca
bie˝àcego roku na terenie Nie-
miec. Policjanci z samochodówki
zatrzymali 34-letniego Marcina G.
ps. Goc∏aw, 27-letniego Paw∏a O.
i 30-letniego Mariusza O. Ca∏a
trójka trafi∏a do policyjnej celi,
a zabezpieczone nadwozia samo-
chodowe i cz´Êci na policyjny
parking. 34-latek, zgodnie z po-
stanowieniem sàdu, po przedsta-
wieniu zarzutów paserstwa trafi∏
do zak∏adu karnego by odbyç
tam orzeczonà wczeÊniej kar´ 14
miesi´cy pozbawienia wolnoÊci.
Pawe∏ O. i Mariusz O. zostali ob-
j´ci policyjnymi dozorami. Za-
trzymanym m´˝czyznom grozi
nawet do 5 lat pozbawienia wol-
noÊci. Policjanci ustalajà jeszcze,
czy zatrzymani nie majà zwiàzku
z innymi kradzie˝ami samocho-
dów. oprac. mag, zdj. policja 

Policjanci CBÂ zlikwidowali pod
¸odzià nielegalnà lini´ produkcyjnà
papierosów. Zatrzymali oÊmiu oby-
wateli Macedonii i dwóch mieszkaƒ-
ców województwa lubuskiego, któ-
rzy byli zatrudnieni przez 36-letniego
Polaka, g∏ównego organizatora prze-
st´pczego procederu. Zabezpieczo-
no 2 tony tytoniu, 165 tysi´cy wypro-
dukowanych ju˝ papierosów, ponad
milion filtrów, 700 tysi´cy kartonów
do opakowania nikotynowej u˝ywki,
banderole, a tak˝e kilka tysi´cy li-
trów odka˝onego spirytusu. Ze
wst´pnych szacunków wynika, i˝
straty Skarbu Paƒstwa z tytu∏u nieod-
prowadzonego podatku akcyzowego
to ponad milion z∏otych.

W marcu policjanci z Centralnego
Biura Âledczego dotarli do posesji
w miejscowoÊci Cesarka pod ¸odzià.
Z uzyskanych wczeÊniej informacji
wynika∏o, i˝ w wynajmowanych tam
halach po by∏ej winiarni zorganizowa-
no nielegalnà lini´ produkcyjnà papie-
rosów. Teren by∏ otoczony betono-
wym p∏otem, a wjazdu pilnowa∏o
dwóch m´˝czyzn. Funkcjonariusze
CBÂ, po pokonaniu ogrodzenia, wkro-
czyli do dwóch hal o powierzchni
oko∏o 30 x 50 m ka˝da. Wewnàtrz
znajdowa∏a si´ linia technologiczna
do produkcji papierosów obs∏ugiwa-

na przez oÊmiu Macedoƒczyków
w wieku od 27 do 60 lat. W pomiesz-
czeniach tych zorganizowano im tak-
˝e pomieszczenia socjalne, w których
mieszkali bez potrzeby opuszczania
terenu. Zatrzymani zostali tak˝e, nie-
notowani do tej pory, dwaj Polacy
w wieku 39 i 37 lat, którzy dozorowali
t´ posesj´. Kilka godzin póêniej w za-
sadzk´ wpad∏ g∏ówny organizator te-
go przest´pczego procederu, 36-letni
mieszkaniec lubuskiego. Przyjecha∏
do Cesarki ze Êwie˝à dostawà kleju i
folii do produkcji papierosów, a tak˝e
cz´Êci zamiennych do maszyn. Ta zor-
ganizowana grupa przest´pcza dzia-
∏a∏a na tym terenie od stycznia. 36-let-
ni przywódca by∏ ju˝ wczeÊniej wielo-
krotnie notowany za konflikty z pra-
wem, kilka lat temu opuÊci∏ mury wi´-
zienia, w którym odbywa∏ kar´ pozba-

wienia wolnoÊci za rozbój. Podczas
przeszukania hal Êledczy zabezpie-
czyli maszyny, 2 tony tytoniu, 165 ty-
si´cy sztuk papierosów, oko∏o 1,2 mln
filtrów, ponad 700 tysi´cy kartonów
do opakowania papierosów, bandero-
le, a tak˝e 5 tysi´cy litrów odka˝one-
go spirytusu. Na poczet gro˝àcych
kar zabezpieczono na ten moment 10
tysi´cy z∏otych. Zatrzymani us∏yszeli
zarzuty udzia∏u w zorganizowanej
grupie przest´pczej zajmujàcej si´ nie-
legalnà produkcjà papierosów, za co
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno-
Êci. 36-latkowi, który zorganizowa∏
proceder i nim kierowa∏, grozi kara
pozbawienia wolnoÊci do lat 10. Pro-
kuratura zastosowa∏a wobec podej-
rzanych dozory policyjne i por´cze-
nia majàtkowe w ∏àcznej kwocie 70 ty-
si´cy z∏otych. oprac. mag, zdj. policja



„˚o∏nierze Wykl´ci” – bohaterowie antykomunistycznego podziemia

Liceum S∏owackiego pod skrzyd∏ami  
Akademii im. Jana D∏ugosza

1 marca w naszej szkole odby∏a
si´ sesja historyczna upami´tnia-
jàca dzia∏ania „˚o∏nierzy Wykl´-
tych”. Byli to ˝o∏nierze Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, którzy
w 1944 roku po wkroczeniu Ro-
sjan na ziemie polskie, podj´li nie-
równà walk´ z kolejnym zniewo-
leniem (tym razem sowieckim).
Dà˝yli do odzyskania niezale˝ne-
go bytu i niepodleg∏oÊci paƒstwa
polskiego. Sprzeciwiali si´ so-
wieckiej agresji, komunistycznym

porzàdkom oraz niszczeniu pol-
skich elit. Z „˝o∏nierzami wykl´-
tymi” walczono nie tylko fizycz-
nie ale równie˝ psychicznie, bo-
wiem byli pozbawiani dobrej re-
putacji, nazywani „bandami reak-
cyjnego podziemia”, torturowani,
przeÊladowani, mordowani, pota-
jemnie chowani- bywa∏o, ˝e
w niemieckich mundurach.

Uczniowie klasy II A: Jakub Da-
wid oraz Karol Hajduk przygotowa-
li i wyg∏osili wyk∏ad przedstawiajà-

cych histori´ „˚o∏nierzy Wykl´-
tych”, zaÊ Kinga Suchaƒska wyrecy-
towa∏a utwory Z. Herberta. Sesj´ do-
pe∏ni∏y poruszajàce piosenki zespo-
∏u De press: „˚o∏nierze wykl´ci”,
„Trudny czas” i „MyÊmy rebelianci”
oraz prezentacja IPN nt. „˝o∏nierzy
wykl´tych”. Ostatnim elementem

by∏o wyÊwietlenie filmu z cyklu
„Z archiwum IPN” pt. „IV Zarzàd
WiN”. Nad ca∏oÊcià od strony tech-
nicznej czuwa∏ Marek Tr´da z II A.
Sesja zosta∏a przygotowana pod kie-
runkiem p.prof.M.Kaim.

3 lutego 2011 roku Sejm uchwa-
li∏ ustaw´ o ustanowieniu dnia 1

marca Narodowym Dniem Pa-
mi´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych. To
wspania∏e, ˝e m∏odzi ludzie sà
Êwiadomi swoich patriotycznych
obowiàzków i z dumà zapoznajà
innych z dziejami ma∏o dotàd zna-
nych bohaterów.

Marta Kàsiel IIA
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26 lutego uczniowie I LO po raz
drugi zaprezentowali spektakl
pod has∏em „Gloria victis”, który
zosta∏ przygotowany z okazji ob-
chodów 150. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego. Tym ra-
zem wyst´p m∏odzie˝y I LO obej-
rzeli: pos∏owie ziemi cz´stochow-
skiej, w∏adze oraz pracownicy
Akademii im. Jana D∏ugosza
w Cz´stochowie, wizytatorzy, Na-
czelnik Wydzia∏u Edukacji, prze-
wodniczàcy zwiàzków zawodo-
wych.  WÊród obecnych nie zabra-
k∏o Zarzàdu Stowarzyszenia Ab-
solwentów i Przyjació∏ I LO im.
Juliusza S∏owackiego a tak˝e stu-
dentów AJD.

Wyjàtkowe spotkanie by∏o
swoistà inauguracjà wspó∏pracy,
która zosta∏a niedawno zawiàza-
na mi´dzy I LO oraz Akademià
im. Jana D∏ugosza w Cz´stocho-
wie. Jej celem jest „poszerzenie
zainteresowaƒ i pog∏´bienie wie-
dzy uczniów w zakresie przed-
miotów humanistycznych, arty-
stycznych, spo∏ecznych i przy-
rodniczych, zwi´kszenie zainte-
resowania uczniów podejmowa-
niem studiów na Akademii im.
Jana D∏ugosza w Cz´stochowie
oraz wymiana doÊwiadczeƒ dy-
daktycznych pomi´dzy nauczy-
cielami I LO im. Juliusza S∏owac-
kiego i kadrà naukowo – dydak-
tycznà Akademii im. Jana D∏ugo-

sza w Cz´stochowie”. Poszcze-
gólne wydzia∏y obejmà patronat
nad przysz∏orocznymi klasami
pierwszymi.

Równie istotnym wydarze-
niem w dziejach naszego liceum
jest utworzenie Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjació∏ I LO
im. Juliusza S∏owackiego w Cz´-
stochowie „Z tradycjà w XXI
wiek”. Zaproszenie jego cz∏on-
ków na spektakl by∏o jednocze-
Ênie zach´ceniem ich do wspó∏-
pracy z naszà szko∏à.

Po wys∏uchaniu cz´Êci arty-
stycznej niektórzy z goÊci zabrali
g∏os. Cz´stochowscy Pos∏owie

bardzo ciep∏o wypowiedzieli si´
o wzruszajàcej akademii przygo-
towanej przez naszych uczniów.
Pochwalili m∏odzie˝ za jej dojrza-
∏e podejÊcie do obchodów roczni-
cy wybuchu powstania. Dziekan
Wydzia∏u Filologiczno - Histo-
rycznego dr hab. Agnieszka Czaj-
kowska zaprosi∏a grono pedago-
giczne i uczniów naszej szko∏y na
dni otwarte w AJD. Prezes Sto-
warzyszenia Absolwentów
i Przyjació∏ I LO Piotr Derejczyk
zapowiedzia∏ ch´ç dalszej wspó∏-
pracy z naszym liceum.

Marta Kàsiel IIA, 

foto: Natalia Imio∏czyk IIa



„Nie sprawdzamy, 
ile sprzedaliÊmy p∏yt”

Wywiad z Paw∏em Zieliƒskim – wokalistà zespo∏u
„69”, który 28 lutego wystàpi∏ na charytatywnej im-
prezie w I LO

Muzyka zespo∏u 69 nie jest typowo komercyjna.
Wolicie Paƒstwo niszowà publicznoÊç, czy jednak
chcielibyÊcie pójÊç o krok dalej?

To jest tak, ˝e ka˝dy muzyk tworzy dzie∏o, które prze-
chodzi potem do opinii publicznej. JeÊli to dzie∏o jest
trudne, to trafia do w´˝szego grona, je˝eli jest ∏atwiej-
sze, trafia do grona wi´kszego. Trudno to opisaç. Ka˝-
dy, kto gra i tworzy, chcia∏by, ˝eby jego dzie∏o trafi∏o
do jak najwi´kszej liczby osób.

Czy to nie znaczy, ˝e wtedy to dzie∏o jest nudne,
mo˝e nawet infantylne?

Wydaje mi si´, ˝e nie ma to recepty. Tworzymy i chce-
my trafiç do jak najwi´kszego grona. A czy trafimy? No
to ju˝ jest kwestià gustu.

Koncentrujecie si´ na koncertach, spotkaniach
z publicznoÊcià czy telewizyjnych programach?

Bardziej koncentrujemy si´ na klubowych wyst´pach,
ale nie ukrywam, ˝e uczestniczyliÊmy w tak zwanych
przedbiegach „Must be the music”. Niestety, nie dosta-
liÊmy si´. Nie wiemy, czy wynika to z tego, ˝e jesteÊmy
za s∏abi dla przes∏uchujàcych, czy nie trafiliÊmy w ich
gusta. Trzeba podkreÊliç, ˝e nie ka˝dy uczestnik gra
przed Korà czy Wojewódzkim. Najpierw trzeba wystà-
piç przed innym jury sk∏adajàcym si´ z ludzi zwiàza-
nych z bran˝à muzycznà, którzy pracujà w agencjach
artystycznych. Jak chcà, to wybierajà, jak nie – to nie
wybierajà.. Niewiadomo, czy g∏ówne jury nie stwier-
dzi∏oby, ˝e dany zespó∏ czy wokalista jest fajny.

Ale nie traktujecie tego jako pora˝ki?
Nie, nie nie. PodeszliÊmy do tego na zasadzie zabawy.

Co jest najwi´kszà wartoÊcià Waszej muzyki?
Chyba to, ˝e znamy si´ kup´ lat. Wspólnie tworzymy
utwory – jedna osoba zagra na próbie jakieÊ dêwi´ki
i druga, trzecia czy czwarta ju˝ wie, co ma z tym zro-
biç. Przyjaêƒ i zrozumienie – to jest najwa˝niejsze.

Od 2005 roku sk∏ad zespo∏u jest taki sam?
Akurat nie. Zespó∏ ma problem z gitarà, mamy ju˝
trzeciego gitarzyst´. MyÊl´, ze teraz wszystko b´dzie
w porzàdku. Sekcja wokal czy klawisz nie uleg∏y ˝ad-
nym zmianom.

Jakie jest Wasze najwi´ksze osiàgni´cie do tej pory?
Chyba wydanie p∏yty.

Obserwujecie jej sprzeda˝?
Nigdy nie sprawdzaliÊmy, czy sprzeda∏o si´ sto, tysiàc czy
dwieÊcie p∏yt. Za bardzo nas to nie interesuje.

A˝ musz´ zapytaç Pana o stanowisko w aferze
zwiàzanej z ACTA. Mo˝na Êciàgaç piosenki z In-
ternetu czy nie?

JeÊli ktoÊ tworzy muzyk´, to powinien dostawaç za to jakieÊ
pieniàdze. Patrzàc na to z tej strony wydaje mi si´, ̋ e powin-
no to byç prawnie zabezpieczone. Z drugiej strony sam te˝
Êciàgam jakieÊ tam rzeczy. Tylko, ˝e jeÊli dana p∏yta podoba
mi si´, to po przes∏uchaniu staram si´ kupiç orygina∏, aby
twórcy mogli zarobiç. Czy to jest dobre? Nie wiem. Ogólnie
sàdz´, ˝e powinno to zostaç prawnie udoskonalone.

Jakie macie marzenie artystyczne?
Obecnie jest to wydanie drugiej p∏yty..

Marta Kàsiel IIa

„…sama g´ba si´
Êmieje, jak stoisz na

tej scenie…”
Wywiad z Damianem Kulej – wokalistà zespo∏u
„Sierociniec”, który 28 lutego zagra∏ na charytatyw-
nym koncercie w I LO 

Âpiewacie: „JesteÊ silny – walcz, jesteÊ s∏aby – giƒ”; wy
niewàtpliwie jesteÊcie bardzo silnym zespo∏em…

Ró˝nie to z naszym zespo∏em bywa∏o. Mo˝e i jest to pio-
senka o nas? Nagle gdzieÊ si´ pogubiliÊmy, by∏o wiele
zmian personalnych; ale ju˝ odnaleêliÊmy odpowiednich
ludzi, którzy kochajà muzyk´ i chcà graç. 

Zaczyna∏eÊ w: „Od przedszkola do Opola”, potem
by∏y coraz to bardziej znane programy „Must be the
music”, „Bitwa na g∏osy”… Chcecie si´ zaprezento-
waç wi´kszej publicznoÊci?

Nie chcemy zamykaç si´ w gara˝u, tworzyç tylko dla sie-
bie. WystàpiliÊmy m.in. w „Dzieƒ dobry TVN” w jak naj-
bardziej komercyjnej telewizji, którà oglàda ca∏a Polska.
Ludzie majà okazj´ nas poznaç. Jak widaç po koncercie,
podoba im si´ to, co robimy. Wkrótce wychodzi nasza
pierwsza p∏yta. Na pewno chcemy gdzieÊ zaistnieç, chce-
my sprawiaç, by ludzie uÊmiechali si´, kiedy s∏yszà nasze
utwory, by mogli s∏uchaç ich w radio, kiedy jadà samo-
chodem itd.

Nie boicie si´ tej show-biznesowej machiny?
Tak samo ja mog´ ciebie zapytaç, dlaczego teraz przepro-
wadzasz ze mnà ten wywiad. Tak naprawd´ nie musisz
tego robiç, ale podejrzewam, ˝e to lubisz, wià˝esz z tym
jakieÊ marzenia na przysz∏oÊç. My kochamy to, co robi-
my. Nie boimy si´, ˝e ta machina nas wciàgnie, bo to jest
nasze ̋ ycie. Chcemy wiàzaç nasze marzenia ze sposobem
na ˝ycie.

Mo˝ecie ju˝ przebieraç w ofertach czy na razie korzy-
stacie z ka˝dego zaproszenia?

Cz´sto zdarza, ˝e sà dwa koncerty jednego dnia w dale-
ko od siebie po∏o˝onych miastach – zwykle dzieje si´ tak
w wakacje i wtedy musimy z czegoÊ zrezygnowaç, ponie-
wa˝ technicznie jest to nie do ogarni´cia. Nie jesteÊmy ze-
spo∏em, który ma dwie ekipy techniczne i leci helikopte-
rem z jednego koncertu na drugi. Mo˝e kiedyÊ do tego
dojdzie. Na razie  podró˝ujemy busem. Ka˝dy koncert
nas cieszy, zobaczymy, co b´dzie dalej. MyÊl´, ˝e tych
ofert b´dzie przybywaç.

Co wed∏ug ciebie oznacza sukces, spe∏nienie?
Sama g´ba si´ Êmieje, jak stoisz na tej scenie – nie liczy si´
wtedy nic innego, ˝aden nieudany dzieƒ, tylko ta chwila
i ludzie, którzy Êpiewajà razem z tobà. Marzymy, ˝e kie-
dyÊ nadejdzie taki moment, kiedy na koncercie b´dzie kil-
ka tysi´cy osób i wszyscy z pieÊnià na ustach b´dà nas wi-
tali naszymi utworami.

Gracie w szko∏ach, teraz w „S∏owackim”, potem
w „˚eromskim”. Jak oceniacie takie imprezy?

Ró˝nie z tym bywa. Zwykle jest tak, ˝e organizatorzy
chcà ponieÊç jak najmniejsze koszty. Wiadomo, po co wy-
dawaç pieniàdze na nag∏oÊnienie, skoro mo˝na je daç
chorej osobie. Sami organizowaliÊmy kilka takich koncer-
tów i wiemy, ile to kosztuje trudu. Rozumiemy to i jak
najbardziej zawsze bierzemy udzia∏ w takich imprezach.
Po prostu podoba nam si´ ten cel.

Jak mo˝esz skomentowaç koncert w I LO? 
Widzia∏em du˝o znajomych twarzy. JesteÊmy z tych okolic
i cieszy nas to, ˝e niektórzy przychodzà na koncerty po
dziesi´ç razy. Sprawia nam to przyjemnoÊç, bo wtedy ma-
my pewnoÊç, ˝e sà osoby, którym po prostu si´ podobamy. 

Marta Kàsiel IIa

Foto z oficjalnej strony zespo∏u Sierociniec

Zakr´cone „Top Model”
w S∏owackim

Zupe∏nie nowe oblicze
Teatru !

S∏owacki charytatywnie

Koncert dla Ani
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8 marca m´ska cz´Êç uczniów I LO
przygotowa∏a specjalne show z okazji
Dnia Kobiet. Do samego momentu
rozpocz´cia imprezy jej treÊç stanowi-
∏a zagadk´. Przy drzwiach do sali wi-
dowiskowej gromadzi∏o si´ coraz to
wi´cej dziewczyn…

Pierwszym etapem imprezy by∏o
wystawienie sztuki pt. „Pigmalion”
w wersji angloj´zycznej. Po obejrze-
niu komedii przyszed∏ czas na w∏aÊci-
wà cz´Êç uroczystoÊci – parodi´ pro-
gramu „Top Model”. W rol´ zaradne-
go prowadzàcego wcieli∏ si´ ¸ukasz
Szmulka, zaÊ ekscentrycznymi jurora-
mi zostali: Artur Kundys, Maciej Kry-
stek, Krzysztof Adamik oraz Jakub
Dawid. Nie trudno si´ domyÊliç, ̋ e po
takim rozpocz´ciu wszyscy z niecier-
pliwoÊcià oczekiwali prezentacji mo-
delek. Pojawienie si´ naszych szkol-
nych pi´knoÊci na wybiegu spotka∏o
si´ z niezwykle ˝ywio∏owà reakcjà ca-
∏ej publicznoÊci. Niezmiernie atrakcyj-

ne modelki musia∏y zaprezentowaç
si´ publicznoÊci i jurorom w trzech
stylizacjach – codziennej, letniej oraz
wieczorowej. Chyba nie musz´ prze-
konywaç, ̋ e wszystkie stroje by∏y sza-
lenie niebanalne... Ponadto uczest-
niczki musia∏y wziàç udzia∏ w trzech
konkurencjach. Nasza ods∏ona „Top
Model” zosta∏a uÊwietniona porywa-
jàcymi wyst´pami gwiazdorów: B∏a-
˝eja Radeckiego oraz Krystiana Grze-
sika. OczywiÊcie nie zabrak∏o równie˝
g∏oÊno odÊpiewanego „Sto lat!”(wraz
ze zobrazowaniem refrenu).

Impreza przygotowana przez ch∏o-
paków by∏a Êwietnà niespodziankà
dla wszystkich kobiet z I LO. Chyba
˝adna z nas nie spodziewa∏a tak si´
zabawnego i nieobliczalnego pokazu.
Impreza w kompletnie „nies∏owac-
kim” klimacie by∏a genialnym poczàt-
kiem Êwi´towania Dnia Kobiet! Ser-
decznie dzi´kujemy!!!

Marta Kàsiel IIA

4 marca w cz´stochowskim Te-
atrze im. Adama Mickiewicza odby∏
si´ pierwszy pokaz filmowego zapi-
su sztuki teatralnej w ramach festi-
walu „TV Teatr: Interpretacje”. Im-
preza rozpocz´∏a si´ projekcjà g∏o-
Ênego spektaklu „ID” w re˝yserii Ja-
na Klaty.

W ramach tego projektu od marca
do czerwca  w Teatrze im. Adama
Mickiewicza co miesiàc b´dà si´ od-
bywa∏y otwarte pokazy telewizyj-
nych nagraƒ spektakli, które zosta∏y
nagrodzone w poprzednich edycjach
Êlàskich „Interpretacji”. Ten g∏oÊny
festiwal teatralny cieszy si´ uzna-
niem zarówno krytyków jak i re˝yse-
rów, którzy ch´tnie biorà w nim
udzia∏ i rywalizujà o g∏ównà nagro-
d´, czyli ,, Laur Konrada”. WÊród na-
grodzonych tà statuetkà znalaz∏o si´
wielu m∏odych re˝yserów, a spekta-
kle by∏y oceniane m.in. przez Gusta-
wa Holoubka, Joann´ Szczepkowskà
czy Adama Hanuszkiewicza. 

Pomys∏ zorganizowania w Cz´-
stochowie festiwalu zwiàzanego ze
Êlàskimi „Interpretacjami” narodzi∏
si´ ze wzgl´du na okràg∏à - pi´tnastà
rocznic´ istnienia tego wydarzenia
teatralnego. Dzi´ki wspó∏pracy mia-
sta Cz´stochowa z Centrum Kultury
Katowice im. K. Bochenek wyemito-
wane zostanà w Teatrze im. Mickie-
wicza g∏oÊnie sztuki: „ID”, ”Sprze-
dawcy gumek”, „III FURIE” i „Od-
poczywanie”. Pierwszemu pokazo-
wi towarzyszy∏o spotkanie z Jackiem
Sieradzkim, wieloletnim dyrektorem
artystycznym festiwalu, jednym
z najpopularniejszych krytyków te-
atralnych, redaktorem naczelnym
„Dialogu”. Dyrektorzy festiwalu za-
powiadajà , ˝e tegoroczne „TV: Inter-
pretacje” to poczàtek dalszej wspó∏-
pracy cz´stochowskiego teatru
z Centrum Kultury w Katowicach. 

Wszystkie przedstawienia, które
b´dzie mo˝na obejrzeç w ramach
„Interpretacji”, to niepowtarzalne
widowiska, których ju˝ nie da si´ zo-
baczyç na deskach teatrów. Projekcje
filmowe dajà jednak mo˝liwoÊç zo-
baczenia tych sztuk na ekranie. 

Pierwszym spektaklem, który wi-
dzowie obejrzeli, by∏ „ID” w re˝yse-
rii Jana Klaty. Ta niezwykle kontro-
wersyjna sztuka, b´dàca nowoczesnà
formà prezentacji teatralnej z pewno-
Êcià wywar∏a na publicznoÊci du˝e
wra˝enie.  Historie bohaterów spek-
taklu powsta∏y w oparciu o prawdzi-

we, tragiczne losy rzeczywistych lu-
dzi, które ujrza∏y Êwiat∏o dzienne
w formie reporta˝y. W spektaklu
wystàpi∏o trzech aktorów, z których
ka˝dy wciela∏ si´ w jednà z g∏ów-
nych postaci: ˚yda, niemieckiej na-
stolatki- sportsmanki i polskiej kobie-
ty, ˝yjàcej w okresie komunizmu.
Heidi, czyli m∏oda Niemka uprawia-
jàca sporty, otrzymywa∏a od swojego
trenera , za zgodà rodziców sterydy
i hormony, które po wielu latach za-
˝ywania w nadmiernych dawkach
zmieni∏y jà w m´˝czyzn´ i doprowa-
dzi∏y do za∏amania psychicznego.
Natomiast ˚yd straci∏ w okresie rzà-
dów Hitlera ukochanà siostr´, z któ-
rà by∏ silnie zwiàzany emocjonalnie.
Nast´pnie trudne warunki spo∏eczne
i sytuacja ekonomiczna zmusi∏y go
do zarabiania na ˝ycie poprzez wy-
st´py taneczno-muzyczne w prze-
braniu kobiety. W ten sposób uda∏o
mu si´ przetrwaç, jednak ca∏y czas
nienawidzi∏ nazistów, chcia∏ zemsty,
a˝ w koƒcu zatraci∏ swojà prawdzi-
wà osobowoÊç. Ostatnia bohaterka,
tzw. „Maria od cegie∏” pad∏a ofiarà
socjalistycznej ideologii, która zabi∏a
w niej kobiet´ i sprawi∏a, ˝e sta∏a si´
bezwolnà maszynà do wykonywa-
nia ci´˝kiej pracy. Zaskakujàcym ele-
mentem sztuki by∏o wykorzystanie
przez re˝ysera nowoczesnych tech-
nik wizualizacji scenicznej. Forma
przedstawienia znacznie odbiega∏a
od tradycyjnej. Aktorzy w pewnych
momentach przestawali odgrywaç
swoje role i prowadzili na scenie
zwyczajne rozmowy, które dzi´ki
elementom czarnego humoru, budzi-
∏y u widza Êmiech. 

Trudno jednoznacznie podsumo-
waç, o czym opowiada∏a sztuka Jana
Klaty. Mo˝na jednak zauwa˝yç, ˝e
wszyscy bohaterowie byli w jakiÊ
sposób skrzywdzeni przez innych
oraz stracili poczucie w∏asnej Êwia-
domoÊci, doÊwiadczyli rozdwojenia
jaêni. Ich dramat rozgrywa∏ si´ na
p∏aszczyênie mentalnej i fizycznej,
p∏ciowej. M´˝czyêni grani przez ko-
biet´ i postacie kobiece odtwarzane
przez m´˝czyzn by∏y niezwykle wia-
rygodnymi kreacjami. Wstrzàsajàce
losy bohaterów sztuki sk∏ania∏y wi-
dza do refleksji o tym, jak bardzo
mo˝na zniszczyç cz∏owieka psy-
chicznie, odbierajàc mu jego w∏asne,
niepowtarzalne „Ja”.

Ewa Dryjka IIa

Charytatywny koncert „Dla Ani” odby∏ si´ w S∏owackim 28 lutego. By∏a to Êwietna okazja do po-

s∏uchania dobrej muzyki, do zabawy, ale tak˝e do przeprowadzenia kilku wywiadów z liderami ze-

spo∏ów. Takiej okazji nie zaprzepaÊci Marta – wyjatkowo wprawna w tej sztuce. Oto efekt jej docie-

kliwoÊci dziennikarskiej.



Nasi na pudle! Brawo!!!
1 marca atrakcjà Targów Edu-

kacyjnych w Galerii Jurajskiej
by∏ Mi´dzyszkolny Turniej Fut-
bolu Sto∏owego, czyli popular-
nych pi∏karzyków, który patrona-
tem obj´li pi∏karze cz´stochow-
skiej Skry oraz ˚ycie Cz´stocho-
wy. W zawodach bra∏y udzia∏
dru˝yny z cz´stochowskich szkó∏
ponadgimnazjalnych.

Techniczne Zak∏ady Naukowe
im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
reprezentowa∏y dwa zespo∏y, któ-
rymi opiekowa∏ si´ mgr Henryk
Zienkiewicz. Pierwsze miejsce wy-
walczy∏a dru˝yna w sk∏adzie: Mi-
cha∏ Fulko i Dawid Pietryka, miej-
sce trzecie zaj´li bracia: Marcel By-
strzaƒski i Karol Bystrzaƒski.

Mi∏o by∏o popatrzeç, jak nasi
zawodnicy pokonywali rywali.
Niektórzy obserwatorzy wyjmo-
wali telefony, aby nagrywaç
przebieg pojedynku: Nasi przy
pi∏ce, strza∏ i... pi∏ka, wbrew zasa-
dom fizyki, skr´ca w lewo, làdu-
jàc w bramce. Gol jeden, drugi
i kolejne. A˝ do zwyci´stwa. 

Nasi byli bezkonkurencyjni
i nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e na-
le˝y im si´ pierwsze miejsce. 

Zwyci´stwo mia∏o s∏odki smak
z wielu powodów. Wa˝ne by∏y
gratulacje i puchary, które wr´-
czali tak˝e pi∏karze. A by∏ wÊród
nich sam Jean Paulista (dla znajo-
mych: JaÊ), Brazylijczyk, nowy
pi∏karz trzecioligowej Skry Cz´-
stochowa, by∏y zawodnik Wis∏y
Kraków.

Zawodnik  bez wàtpienia nie-
przeci´tny. Grajàc w barwach
Wis∏y, by∏ podporà zespo∏u, a go-
la zdobytego po asyÊcie B∏asz-
czykowskiego w spotkaniu z FC
Basel mo˝na pokazywaç m∏o-
dym pi∏karzom jako przyk∏ad.
Cz´stochowscy zawodnicy  b´dà
si´ mieli od kogo uczyç. A JaÊ

naszym r´k´ Êciska∏! I zrobi∏ so-
bie z naszymi ch∏opakami zdj´-
cie. B´dzie co wspominaç i czym
si´ chwaliç.

Miko∏aj Z∏otkowski ma
ju˝ indeks Politechniki

Wroc∏awskiej!
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d∏ugo: informatyka, fizyka, che-
mia, matematyka, biologia....
Mówiàc krótko – otaczajàcy go
Êwiat. Jego pasjà jest tak˝e kon-
struowanie. Jego dumà – nap´-
dzany akumulatorami rower,
który wcià˝ ulepsza, zapatrzony
w swego idola z dzieciƒstwa –
McGyvera. 

Ogromna wiedza z przedmio-
tów Êcis∏ych pozwoli∏a mu zwy-
ci´˝yç w piàtej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Elektronicz-
nego „Elektron” i pokonaç na-
prawd´ mocnych rywali. Miko∏aj
uzyska∏ 95 punktów na 100 mo˝-
liwych. Nagrody, którà otrzyma∏,
mogà mu pozazdroÊciç inni ma-
turzyÊci – to indeks Politechniki
Wroc∏awskiej. Ale Miko∏aj ra-
czej wybierze Politechnik´ Cz´-
stochowskà. Widaç ma swoje
powody.

Anna Âpiewakowska

Ogólnopolski Konkurs Elek-
troniczny „Elektron” jest adreso-
wany do uczniów, których pasjà
sà elektronika, elektryka, mecha-
tronika i informatyka. I, to waru-
nek sine qua non,  którzy majà
z tych dziedzin ogromnà wiedz´.
Wygraç nie by∏o ∏atwo, bo wÊród
odpowiedzi, które mieli wskazaç
uczestnicy konkursu, mog∏a byç
poprawna jedna, dwie, wszystkie
albo... ˝adna. Nie by∏o mowy
o zabawie w strzelanie lub sape-
ra. Trzeba by∏o wykazaç si´ na-
prawd´ rzetelnà wiedzà. 

W tegorocznej piàtej edycji
konkursu najlepszy by∏ Miko∏aj
Z∏otkowski, uczeƒ IV klasy tech-
nikum elektronicznego  Tech-
nicznych Zak∏adów Naukowych
im. gen W∏adys∏awa Sikorskiego
w Cz´stochowie. 

Miko∏aj ma szeroki kràg zain-
teresowaƒ. Wymieniaç mo˝e

Tak˝e nowym sto∏em do gry
w pi∏karzyki, który zawodnicy
wywalczyli dla szko∏y.

Anna Âpiewakowska
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Uczniowie czwartej klasy
Technicznych Zak∏adów Nauko-
wych (pierwszej w historii naszej
szko∏y klasy „lotniczej”) jeden
tydzieƒ ferii zimowych sp´dzili
na lotnisku w Katowicach-Pyrzo-
wicach. Grupa wyró˝niajàcych
si´ uczniów: Marcin Stachura
(technik awionik), Pawe∏ Paliga
(technik awionik), Daniel Kwa-
sek (technik mechanik lotniczy),
Krzysztof Matysek (technik me-
chanik lotniczy), Tomasz Wójcik
(technik mechanik lotniczy),
dzi´ki pomocy Aeroklubu Cz´-
stochowskiego sp´dzi∏a ferie
w warsztatach lotniczych firmy
LineTech Aircraft Maintenance. 

Firma jest organizacjà obs∏u-
gowà zatwierdzonà wed∏ug wy-
magaƒ EASA Part-145 w zakre-
sie obs∏ugi liniowej. Zajmuje si´
m.in.: przeglàdami przedstarto-
wymi, przygotowywaniem sa-
molotów do postoju i do startu,
przeglàdami, usuwaniem usterek
i niesprawnoÊci, uruchamianiem
i próbami silników, odbiorem
technicznym. Z jej us∏ug korzy-
stajà lotniska: Warszawa-Ok´cie,
Katowice-Pyrzowice, Kraków-
Balice, Poznaƒ-¸awica. 

LineTech prowadzi te˝ certyfi-
kowany wg wymagaƒ EASA Part-

147 oÊrodek szkolenia dla mecha-
ników lotniczych w zakresie szko-
leƒ na typy statków powietrznych
o masie powy˝ej 5700kg (Embra-
er ERJ-170, Embraer ERJ-190,
Embraer EMB-145, Boeing 737-
600/700/800/900).

Personel obs∏ugowy oraz in˝y-
nierski firmy ma bogate i wielo-
letnie doÊwiadczenie w zakresie
obs∏ugi liniowej i hangarowej sa-
molotów komunikacyjnych
o masie powy˝ej 5700kg,
w szczególnoÊci Embraer, Airbus
oraz Boeing.

Pracy personelu przyglàdali si´
z bliska nasi uczniowie i pod
czujnym okiem fachowców wy-
konywali powierzone zadania.
W czasie pobytu uczniów
w warsztatach przeprowadzana
by∏a wymiana podwozia oraz
ogólny przeglàd samolotu typu
Boeing 737 700 czeskich linii lot-
niczych Smartwings. 

Nauka i praca w czasie ferii?
Czy to dobry pomys∏?- zapyta
ktoÊ zdziwiony. „To najlepsze, co
nam si´ mog∏o zdarzyç” – odpo-
wiadajà zgodnym chórem
uczniowie.

Marcin Stachura, Anna Âpiewakowska

zdj. Krzysztof Matysek
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OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  AABBOONNAAMMEENNTTOOWWEE

GABINET DERMATOCHIRURGII
ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ
lek. Kinga Nicer 
spec. dermatolog-wenerolog 
& lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg
DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA EESSTTEETTYYCCZZNNAA
• modelowanie twarzy (Voluma)
• bezoperacyjne usuwanie
zmarszczek (Botox, Surgiderm); 
• biorewitalizacja skóry; 
• mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu
(Surgilift); 
• modelowanie ust (Surgilips); 
• peelingi lecznicze (Yellow peel,
peeling migda∏owy i inne);
• mikrodermabrazja diamentowa;
• leczenie nadpotliwoÊci (Botox),
lipoterapia
LASEROTERAPIA
––  ttrrwwaa∏∏ee  uussuuwwaanniiee  zzbb´́ddnneeggoo
ooww∏∏oossiieenniiaa (nogi, bikini, pachy,
wàsik)
• zamykanie naczyƒ na twarzy,
koƒczynach dolnych;
• rumieƒ, fotoodm∏adzanie
DDEERRMMAATTOOCCHHIIRRUURRGGIIAA
• plastyczne usuwanie zmian
skórnych
• zamra˝anie brodawek; 
• leczenie wrastajàcych paznokci; 

• obliteracja ˝ylaków i drobnych

naczyƒ • wideodermatooskopia

komputerowa 

• nieinwazyjna ocena znamion

ul. Dekabrystów 33,  paw. 42,

pon. 16 – 18, Êr. 17 – 19, 

tel. 606 394 856, 34 328-54-18, 

www.nicer.pl

MOTORYZACJA

LECZNICE DLA ZWIERZÑT

„WOLMED” – Prywatny Oddzia∏
Psychiatryczny i Terapii Uzale˝nieƒ

LLEECCZZEENNIIEE  – depresji, nerwic, uzale˝nieƒ
OODDTTRRUUCCIIAA – poalkoholowe,

ponarkotykowe
PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA  – uzale˝nieƒ od

alkoholu, depresji, nerwic. 
Tel. kontaktowy: 44 635 63 03

www.wolmed.pl

PSYCHIATRIA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachowà wiedz´ oraz

pomoc w jej praktycznym
zastosowaniu.

Nasza wspó∏praca opiera si´ na
wzajemnym zaufaniu i

zaanga˝owaniu.
Poliklinika MSWiA

ul. Kopernika 38, Cz´stochowa
Tel. 726 100 483

DIETETYKA

DERMATOLOGIA

ART. ORTOPEDYCZNE

MEDYCYNA

NAJKORZYSTNIEJSZE
PO˚YCZKI

pod zastaw
� SSkkuupp  zzaa  ggoottóówwkk´́  RRTTVV,,  zz∏∏oottaa,,

AAuuddiioo--VViiddeeoo,,  FFoottoo,,  kkoommppuutteerróóww..
� SSpprrzzeeddaa˝̋  rraattaallnnaa  bbeezz

˝̋yyrraannttóóww  ii  ppiieerrwwsszzeejj  wwpp∏∏aattyy..

CCzz--wwaa,,  aall..  NNMMPP  33, 
tel. 34 365 53 14

SSttaarryy  RRyynneekk  (DH „Puchatek”), 
tel. 34 368 19 45

KK∏∏oobbuucckk,,  RRyynneekk, JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII  1122
tel. 34 317 36 09

PO˚YCZKI - KREDYTY

LOMBARD KAPS 
20 lat doÊwiadczenia20 lat doÊwiadczenia

RABAT – 50% u nas to dzia∏a!
NAJKORZYSTNIEJSZENAJKORZYSTNIEJSZE

PO˚YCZKI PO˚YCZKI 
pod zastaw z∏ota, sprz´tu

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakàkolwiek wartoÊç. 
TANIE WYROBYTANIE WYROBY

JUBILERSKIEJUBILERSKIE
AAll..  NNMMPP  11,,  tteell..  3344  336611--3399--5500
AAll..  NNMMPP  1166,,  tteell..  3344  332244--6688--3311

AAll..  WWoollnnooÊÊccii  66,,  tteell..  3344  332244  2233  2244
wwwwww..kkaappsssscc..ppll

PIERWSZY CZ¢STOCHOWSKI
LOMBARD 

– 2255  llaatt  iissttnniieenniiaa.
• Skup i sprzeda˝ z∏ota 

– NAJLEPSZE CENY 
W MIEÂCIE!!!

••  SSoolliiddnniiee,,  ppeewwnniiee,,  
nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzee  wwaarruunnkkii..  

Cz´stochowa, Al. NMP 18, 
tel. 34 365-11-79.
Filie: 
• ul. Jagielloƒska 1 
• w „Mrówkowcu”, al. AK
• róg KoÊciuszki i WolnoÊci.

KOMISY - LOMBARDY

FINANSE

SZKOLENIE PODYPLOMOWE
PIEL¢GNIAREK
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:
PPiieell´́ggnniiaarrssttwwoo  ooppiieekkii
dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowweejj,,  
KURSY KWALIFIKACYJNE:
ppiieell´́ggnniiaarrssttwwoo  rrooddzziinnnnee  ddllaa::
ppiieell´́ggnniiaarreekk  ii  ppoo∏∏oo˝̋nnyycchh,,
aanneesstteezzjjoollooggiicczznnee  ii  iinntteennssyywwnneejj
ooppiieekkii;;  ooppiieekkii  dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowweejj,,
kkaarrddiioollooggiicczznnee;;  rraattuunnkkoowwee  ––  kkuurrssyy
ssppeeccjjaalliissttyycczznnee::  sszzcczzeeppiieenniiaa,,  EEKKGG,,
eennddoosskkooppiiaa,,  lleecczzeenniiee  rraann,,  iinnnnee..

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

www.oswiata-czw.net

KURSY: • Kosmetyczne; 
• FFrryyzzjjeerrsskkiiee; • Manicure-Pedicure-
TTiippssyy; • Kelner-Kucharz-Barman; 
• KKrroojjuu--SSzzyycciiaa  ii  MMooddeelloowwaanniiaa; 
• Artystycznego upinania firan; 
• OOppeerraattoorr  wwóózzkkóóww  (uprawnienia
unijne); • Palacz CO; • BBHHPP; 
• HACCP; • PPoommooccyy
pprrzzeeddlleekkaarrsskkiieejj; • Opiekun osób
starszych, niepe∏nosprawnych; 
• JJ´́zzyykk  nniieemmiieecckkii  ddllaa  ooppiieekkuunnóóww; 
• IInnnnee.

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

www.oswiata-czw.net

KURSY: • Ksi´gowoÊci 
wspomaganej komputerem; 
• SSppeeccjjaalliissttaa  kkaaddrroowwoo--pp∏∏aaccoowwyy;
• OObbss∏∏uuggaa::  kkoommppuutteerróóww,,  kkaass
ffiisskkaallnnyycchh; • Masa˝u; 
• BBuukkiieecciiaarrssttwwaa; • TTwwoorrzzeenniiee  
ii  oobbss∏∏uuggaa  sskklleeppuu  iinntteerrnneettoowweeggoo; 
• Pedagogiczny dla wyk∏adowców 
i instruktorów pozaszkolnych form
kszta∏cenia.

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

www.oswiata-czw.net

KURSY-SZKOLENIA

SZKO¸Y
KURSY-SZKOLENIA

„JARKO” – REMONTY
TANIO!!!

• malowanie; 
• kafelkowanie;
• hydraulika; 
• wymiana drzwi

4422--220000  CCzz´́ssttoocchhoowwaa,,  
tteell..  00660011--552255--111166

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE

Wykonuje:
• instalacje Êwiat∏a i si∏y
• przy∏àcza
• remonty 
• zaÊwiadczenia odbioru

budynków
• punkt od 20 z∏

tel. 602 495 357

US¸UGI REMONTOWE

MATERIA¸Y BUDOWLANE

„EKO” 
– AAuuttoorryyzzoowwaannyy  ddeeaalleerr  ffiirrmm:: SSttiihhll,,  VViikkiinngg,,

BBrriiggggss  aanndd  SSttrraattttoonn  ooffeerruujjee::
• odÊnie˝arki, pilarki, kosiarki, kosy
spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do
ci´cia betonu i stali, cz´Êci zamienne,
∏aƒcuchy tnàce do wszystkich typów
pilarek. • Serwis. • Urzàdzanie zieleni. 
• Âcinanie drzew.
WYPRZEDA˚ ODÂNIE˚AREK
CCzz´́ssttoocchhoowwaa,,  uull..  KKiieeddrrzzyyƒƒsskkaa  2244//3322,,  

tteell..//ffaaxx  ((003344))  336611  3311  9977

OGRÓD

OKNA – DRZWI

KARNISZE

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

BUDOWNICTWO

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pe∏na obs∏uga firm

• PoÊrednictwo kredytowe

42-200 Cz´stochowa, 

ul. Krakowska 31

tel. 34 361 44 10

BIURA RACHUNKOWE

BIURA



12. ÂRODA-CZWARTEK, 13-14 MARCA 2013 OG¸OSZENIA
CZ¢STOCHOWY

I POWIATU

US¸UGI
POGRZEBOWE

US¸UGI

T¸UMIKI

TRANSPORT

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

US¸UGI POGRZEBOWE

KUPON
na  bezp ∏atne   og ∏oszen ie

– MOTORYZACJA – NIERUCHOMOÂCI – SPRZEDAM
– KUPI¢ – MATRYMONIALNE – INNE

– PRACA

WYPE¸NIONY KUPON NALE˚Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi´tro)

TreÊç og∏oszenia:

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

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

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

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

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

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

ZUS 
Oddzia∏ w Cz´stochowie

42-218 Cz´stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45
Tel.: (34) 368-91-00; Fax.: (34) 368-91-94 

Godziny urz´dowania
pon. 7.15-17.15; wt. – pt. 7.15-15.15

Godziny przyj´ç klientów
pon. 8.00-17.00; wt. – pt. 8.00-15.00

Powiatowy Urzàd Pracy
w Cz´stochowie

42-217 Cz´stochowa, ul. Szymanowskiego 15
Tel. 34 370-61-00; Fax 34 324-31-30

E-mail: kacz@praca.gov.pl

Godziny Pracy PUP Cz´stochowa i Gminnego
Centrum Pracy w Koniecpolu

Godziny otwarcia urz´du: 7:00 – 15:00
Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 – 14:00

— SPRZEDAM GARA˚ —

Sprzedam gara˝ murowany z kana∏em przy ul.

Jesiennej (obok ul. Grzybowskiej). 

Tel. 692 663 524 (wieczorem)

— KUPI¢ MIESZKANIE —

M-2 lub kawalerk´ w III Alei zdecydowanie

kupí , mo˝e byç do remontu. Tel. 692 673 367

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

Sprzedam mieszkanie przy ul. Partyzantów,

dwa pokoje z kuchnià, parter. Bez poÊredników.

Cena 120 tys. z∏.Tel. 516 048 653

Sprzedam mieszkanie M-2 36 m2, II pí tro.

Pokój, kuchnia, ∏azienka, balkon i piwnica. Ul.

LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel. 691 050 681

Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m2

(dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry.

Cena ok. 90 tys. z∏. Tel. 502 56 06 89

M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. 

Tel. 692 673 367

Sprzedam mieszkanie, 8 pí tro, wie˝owiec, pow.

37 m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta.

Tel. 606 124 433 po godz. 18

Sprzedam M-2 31,5 m2 al. Niepodleg∏oÊci, II p,

wie˝owiec. bez poÊredników. Cena 85 tys. z∏.

Tel. 660 385 607

Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul.

Czartoryskiego, pow. 32.60 m2, 6 p., wie˝owiec,

zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod∏oga

pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys.

Tel. 512 396 386

Sprzedam mieszkanie M-2 – 30 m2, ul.

Westerplatte. Tel. 668 510 730

Sprzedam M-2 – 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6,

przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na

mieszkanie, biuro, gabinet, kancelarí  prawnà

itp. rata kredytu jest ni̋ sza od ceny wynajmu w

tej okolicy. Tel. 504 131 467

NIERUCHOMOÂCI Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, ∏azienkà,

przedpokojem, wn´kowym balkonem.

Powierzchnia 38 m2 na 8 pí trze – samo

centrum miasta. Dzwoniç po 1800. 

Tel. 606 124 433

Sprzedam M-3 47,5 m2, pierwsze pí tro,

wymiana okien, drewno, panele – lub zamiení

na Warszaw´ lub okolice. Tel. 34 322 17 02

Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2

pokoje z kuchnià, parter. Bez poÊredników.

Cena 125 tys. z∏. Tel. 516 048 653

PILNIE! Sprzedam – tanio – lub zamiení

komfortowe, w∏asnoÊciowe mieszkanie w Helu.

Umeblowane, balkon, 3 pí tro, CO, CW, liczniki.

200 m od pla˝y, s∏oneczne, Êrodkowe. 33 m32,

centrum Helu, niski czynsz (250 z∏). Cena –

90.000 z∏ (wyjazd – marynarz). 

Tel. 609 87 26 26

— ZAMIENI¢ MIESZKANIE —

Zamiení  mieszkanie w Bytomiu na podobne w

Cz´stochowie. Mieszkanie w Bytomiu typu

w∏asnoÊciowego z ksí gà wieczystà. 3 pí tro w

bloku – 38 m2 – 2 pokoje z kuchnià, balkon,

∏azienka. Po remoncie. W najbli̋ szej okolicy

szko∏a, przedszkole, przychodnia, sklepy i

punkty us∏ugowe. Tel. 501 272 001

— KUPI¢ DOM —

Kupí  ma∏y budynek z ma∏à dzia∏kà w

Cz´stochowie lub na wsi blisko Cz´stochowy.

Mo˝e byç do remontu. Tel. 790 819 855

— SPRZEDAM DOM —

Komfortowy dom. Centrum Cz´stochowy, ul.

Êw. Jana. Tel. kontakt. 604 452 716

Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2

pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska.

2008 r. Do wprowadzenia. Dzia∏ka 1150 m2

szer. 44 m, zagospodarowana, gara˝ na 2 auta

z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm.

Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm´ firmie

lub osobie prywatnej, inne propozycje. 

Tel. 693 626 999

Dom ok. 100 m2 na wsi, okolice Koniecpola, z

gara˝em na 2 auta, po kapitalnym remoncie,

wszystko nowe, dzia∏ka 7000 m2. 2 w∏asne

uj́ cia wody. Oaza ciszy, wko∏o lasy, rzeka

Pilica. Ew. rozlicz´ na bloki w Cz´stochowie,

inne propozycje. Tel. 693 626 999

— SPRZEDAM DZIA¸K¢ —

Dzia∏ka budowlana 858 m2 przy ul.

Przybyszewskiego. Pe∏ne media. 

Tel. 34 363 89 46

Sprzedam dzia∏ki budowlane dowolnej wielkoÊci.

15 z∏/m2. Tel. 887 309 406

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1070 m2 w

spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul.

Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w

ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez

poÊredników. Tel. 34-325 17 51

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 7.150 m2, przy u.

Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si∏a).

Cena do uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

Sprzedam dzia∏k´ ogrodowà zagospodarowanà.

Tel. 604 842 073

Sprzedam dzia∏k´ ogrodniczà nr 469 przy ul.

Rolniczej w Cz´stochowie. WiadomoÊç tel. 34

325 32 72 w godz. 13 – 18.

Wydzier˝awí  – dzia∏k´, pow. 500 m2,

CENTRUM. Tel. 889 154 452 po godz. 1400

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  
OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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Sprzedam dzia∏k´ budowlanà Stradom, ul.

Kawodrzaƒska, pow. 1197 m2, naro˝na, bardzo

dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok

nowe domy. Cena do negocjacji. 

Tel. 512 396 386

Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà zagospodarowanà

o pow. 360 m2, domek letniskowy – 40 m2. ROD

ul. Ikara.  Tel. 695 874 070

˚wirownia – piaskownia 1,82 ha w Dzia∏oszynie.

Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe∏na

dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne

propozycje. OKAZJA! Tel. 693 626 999

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1500 m2 (25 x 60) –

media bezpoÊrednio przy dzia∏ce w asfaltowej

drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny

dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do

negocjacji. Tel. 605 533 260

— SPRZEDAM LOKAL —

Sprzedam lub wynajm´ stanowisko handlowe w

Nowym G∏uchowie pod ¸odzià. I, II lub III alei. 

Tel. 693 626 999

Sprzedam pawilon handlowy murowany 21 m2

Ryneczek Wa∏y Dwernickiego. Tel. 781 333 393

Lokal gastronomiczny k/Sàdu 100 m2 + media.

Tel. 668 510 730

Lokale po 22 m2 k / Sàdu + media. 

Tel. 668 510 730

— WYNAJM¢ —

Wynajm´ pokój z kuchnià w starym budownictwie.

Woda i Êwiat∏o. WC na zewnàtrz murowane.

TANIO!  Potrzebne piece do ogrzewania.

Tel. 34 360 11 72 (wieczorem)

Do wynaj́ cia M-3 umeblowane. Dzielnica

Wrzosowiak. Tel. 791 470 249

Wynajm´ lokal handlowo-biurowy 40 m2. Bardzo

dobra lokalizacja – Biznes Centrum. 1200 z∏/m-c.

Tel. 508 703 286

Wynajm´ nowà haĺ  150 – 200 m2 Grabówka –

Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca∏a w

p∏ytkach + gara˝ na 2 auta d∏ 15 mb, CO, alarm,

ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej́ cia od

01.01.2013. Lub inne propozycje. 

Tel. 693 626 999

Wynajm´ M-3 50 m2 III Aleja, du˝y balkon 5 m2,

blok z ceg∏y, parter, parkiety, lodówka, TV, pralka,

zmywarka. Przy parkach. 999 z∏ plus media (pràd,

woda, gaz). Mo l̋iwa zamiana na mniejsze, do 36

m2 z balkonem w Centrum. Tel. 602 307 570

DO WYNAJ¢CIA lokale u˝ytkowe w III Alei NMP:

• 62 m2, 1 pí tro, budynek frontowy, ogrzewanie,

wejÊcie z bramy; 

• 8,5 m2, 1 pí tro, bud. front., ogrzew., wejÊcie z

bramy; 

• 86 m2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejÊcie od

podwórka; 

• 84 m2 (4 pom.), ogrzew., wejÊcie od podwórka; 

• 18 m2 ogrzew., wejÊcie od podwórka. 

Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

Pamí ç – Koncentracja uwagi – MyÊlenie logiczne

i twórcze – Szybkie czytanie. Tel. 668 814 587

— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny.

Tel. 791 470 249

Ford ESCORT 1.8D kombi, 1993 r.,  airbag,

centralny zamek. Cena do uzgodnienia.

Tel. 604 830 964.

Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony.

Tel. 889 688 039.

Sprzedam Fiata Seicento Brush, 2001 r., 900 cm3, 

I w∏aÊciciel, gara˝owany, instal. gazowa,

elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio,

komplet kó∏ zimowych. Bezwypadkowy. Cena do

uzgodnienia Tel. 664 584 459

Ford ESCORT CABRIO, stan pí kny,

gara˝owany, 1996 r. Tel. 667 412 105.

Sprzedam Forda Escorta, 93 ., kombi, 1.8D,

airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia.

Tel. 604 830 964

Sprzedam Fiata CC 900, 1995 r., sprawny,

ubezpieczony, 154 tys. km. Cena do uzgodnienia.

Tel. 601 935 941

Sprzedam Fiata Cinquecento, 1955 r., 900,

zielony metalik, sprawny, ubezpieczony. Cena do

uzgodnienia. Tel. 601 935 941

Sprzedam Suzuki Wagon Excellent 1.3 BEN, CZ,

ESZ, EL, AF, 2xairbag, relingi, przyciemaniane

szyby. 2001 r, 120 tys. km. Cena 10.600 z∏ lub

zamiana na ma∏y osobowy. Tel. 602 307 570

BMW X5 XI. 2005 r., 174 tys. km, serwis, 3.0

diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra,

czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja

Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju,

homologacja na cí ˝arowy, +5 osób, stan

perfekcyjny – ewentualnie zamiení  na limuzyn´

Audi, BMW 5, Mercedes. Tel. 693 626 999

— CZ¢ÂCI I AKCESORIA —

Sprzedam cz´Êci do Fiata Uno 1.4: drzwi przednie

lewe i prawe, b∏otnik prawy przedni (nowy),

pokrywa silnika.  Tel. 606 960 880

Sprzedam tanio do Fiata Seicento: ko∏a z bardzo

dobrym ogumieniem letnim, ko∏paki nowe,

reflektory przód – ty∏, lustra boczne, pó∏ka tylna,

silniczek od wycieraczki tylnej oraz inne akcesoria.

Tel. 692 669 897

Felgi aluminiowe 18 cali 5x120 ZENDER w

dobrym stanie z oponami w bdb stanie, do BMW

lub innych 225/40/18 Y 92 + dwie opony gratis!

tel. 603 550 637

Oryginalna srebrna tylna klapa do BMW-E46

kombi lekko zagnieciona (lakier nienaruszony). 

Tel 603 550 637

Sprzedam tarcz´ i docisk do sprz´g∏a Opel

Omega 2.0 16V, Cena 100 z∏. Tel. 510 194 762

— NAUKA – KOREPETYCJE —

MGR MATEMATYKI – doÊwiadczony nauczyciel

dyplomowany, egazminator prac maturalnych

przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji

oraz przygotowuje studentów do egzaminów

semestralnych ze wszystkich dzia∏ów matematyki

wy˝szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca

spotkaƒ do omówienia pod nr tel. 669 035 197,

723 917 246

ANGIELSKI – lekcje w domu i w firmie,

korepetycje, konwersacje, przygotowanie do

egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI)

korepetycje, lektor szko∏y wy˝szej, 16 lat praktyki.

30 z∏/godz. Mo l̋iwe lekcje równie˝ w okolicach

Cz´stochowy. Dojazd. Tel. 508 569 307,

admiral_piett@wp.pl

MATEMATYKA – korepetycje, soldnie i tanio, w

ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do

matury. Tel. 694 749 648

SZKOLENIE PSÓW metodami pozytywnymi.

Oferujemy szkolenie w zakresie pos∏uszeƒstwa

oraz rozwiàzywanie problemów z zachowaniem.

Tel. 726 591 835

J. ANGIELSKI – wszystkie poziomy. Centrum.

Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman

University College Birmingham). 30 z∏/godz.

zegarowà. Tel. 603 402 953

— ART. SPORTOWE —

Narty zjazdowe 180 cm + buty. TANIO. 

Tel. 667 412 105.

— BUDOWNICTWO —

Sprzedam kopalní  i∏ów do produkcji ceramiki z

koncesjà. W ca∏oÊci lub na m3 minera∏. 

Tel. 887 309 406

Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek

budowlany, podsypkowy, gruz, t∏uczeƒ. Dowo˝´

do klienta. Us∏ugi koparkà. Tel. 660 752 305

Oferujemy drzwi zewn´trzne na wymiar oraz drzwi

wewn´trzne o szerokoÊci 2 cm felca na obecnà

starà futryn´. Tel. 887 627 682

Dystrybutor drzwi zewn´trznych i wewn´trznych

polskich firm jak: KMT, DRE CAL / K´dziora,

Eurodoors, POL-SKONE. Tel. 887 627 682

Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma∏o

u˝ywane, bia∏e. Szyby zespolone oraz inne okna.

Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

— ELEKTRONIKA —

TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena

200 z∏. Tel. 791 232 947 

Aparat fotograficzny KODAK – 50 z∏. Aparat

fotograficzny PREMIER – 50 z∏. Kamera foto

V6000 z rediem – 195 z∏. Radio dwuzakresowe –

25 z∏. S∏uchawki domofonowe Unifon, 4 sz. – 48

z∏. Telefon Panasonic z sekretarkà. 

Tel: 514 765 911

Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E,

uszkodzona matryca, cena do naegocjacji.

Nowy – 4 lata. Tel. 603 521 686, 603 521 554

— HOBBY —

Sprzedam kolekcje: monet Mennicy Polskiej,
Cuda Âwiata, Znaki Zodiaku, Systema SOlare,
Piastowie, Dinozaury. Kompletne, z certyfikatami.
Cena do uzgodnienia. Tel. 501 529 463

— KSIÑ˚KI —

Encyklopedia Medycyny Rodzinnej w 16 tomach.
Cena 100 z∏. Tel. 535 575 511

Ksí gozbiór, ró˝na tematyka po bardzo niskich
cenach sprzedam. Tel. 500 403 072, 
600 144 560

Ksià˝ki ró˝ne, m.in. fantastyka. 500 szt. Cena 2
z∏/szt. Tel. 34 324 30 37

Kasety magnetowidowe „Mistrzowie sztuk walki” –
34 szt. – 8 z∏/szt. Ksià˝ki z medycyny naturalnej,
97 szt. – ceny do uzgodnienia. Ksià˝ki z filozofii
Dalekiego Wschodu 91 szt. – ceny do
uzgodnienia. Czasopisma „Zrób Sam” i „M∏ody
Technik”, 30 szt. – 15 z∏. Ksià˝ki szkolne i
literatura do matury i beletrystyka, 81 szt – ceny
do uzgodnienia. Tel: 514 765 911

— MASZYNY I URZÑDZENIA —

Sprzedam wózek wid∏owy GPW 2,5 tony udêwigu,
ko∏a bliêniacze. Tel. 887 309 406

Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z∏. 
Tel. 887 309 406

Sprzedam piec 24 kW olejowy dwufunkcyjny
„HEF”, palnik „GIERSCH”, stan bdb. Zborniki 2 x
1000 l. Tel. 508 703 286

Sprzedam nowy gara˝ blaszany 5x3 m. 
Tel. 692 515 893

Sprzedam prostownik 220 V – 12-24V, 20A. Cena
200 z∏. Tel. 608 620 415

Sprzedam pomp´ hydroforowà Grudziàdz.
Tel. 500 403 072

Maszyny do szycia: 
PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg.
wys., sto∏u. Stan idealny. Cena 1700 z∏.
SINGER – centralne smarowanie – 600 z∏.
MINERWA – pojedynczy i podwójny transport,
srebrna. Dobra cena.
Tel. 693 626 999

— ODZIE˚ —

Sprzedam futro – kurtk´ tchórzofretki na t´˝szà
osob´. Cena 2500 z∏ – do uzgodnienia. 
Tel. 34 365 29 55

Futro z norek na ∏atki lub do przerobienia na
kurtk´. Kolor bràzowy. Rozmiar 42 - 44.
Cena 200 z∏. Tel. 663 374 757

Sprzedam kurtk´ z lisa czarnà. Rozmiar 42 - 44.
Stann dobry. Tel. 663 374 757

Ko˝uch m´ski, bràzowy, nieu˝ywany, na szczup∏à
osob´ do 170 cm wzrostu sprzedam. Cena 120
z∏. Tel. 600 144 560

Sprzedam kurtk´ ze sztucznego bia∏ego misia.
Rozmiar Êredni, cena 90 z∏. Tel. 34 324 30 37

Sprzedam srebrnà bransoletk´ m´skà
„Pancerka”, waga ok. 90 g – TANIO!. 
Tel. 606 322 437 po godz. 1600.

Futro z ca∏ych norek – nowe. Tel. 605 587 140

— RÓ˚NE —

Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO!
Tel. 34 360 11 72 wieczorem

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

Meble czarne 3-witrynowe po∏àczone z barkiem
(1,2 x 1,5 m), 3 wysokie sto∏ki, ∏awa. Cena 450 z∏.
Tel. 603 664 249

Obraz - Martwa natura z ba˝antem. 
E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie.
Cena 1800 z∏ (do negocjacji), zdj́ cia i informacje:
quinlain@interia.en Tel. 501 529 463

Sprzedam poduszk´ do masa˝u, patelní  do
pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny
do uzgodnienia. Tel. 531 044 566

Kanap´ dwuosobowà rozk∏adanà. Stan dobry. 
Cena 100 z∏. Tel. 692 40 10 27

Komplet wypoczynkowy – skóra ekri po∏àczony z
drewnem 3 x 1 x 1. Stan bdb, klasyczny. 
Tel. 667 412 105.

Kufer na poÊciel, drewniany, stylowy. 
Tel. 667 412 105.

Kanapa, skóra, czarna 2x1. Tel. 667 412 105.

Lampa stojàca pokojowa, stylowa. 
Tel. 667 412 105.

Komoda drewniana, stylowa, holand. 
Tel. 667 412 105.

2 fotele stylowe, kominkowe. Tel. 667 412 105.

Klatka dla ptaszka.Tel. 667 412 105.

¸awa drewniana, masywna, holand. 
Tel. 667 412 105.

Globus podÊwietlany, du˝y, profesjonalnie
zdobiony.Tel. 667 412 105.

Stó∏ drewniany + 4 krzes∏a, masywne wykonanie,
holand. Tel. 667 412 105.

Sprzedam ko∏dr´ we∏nianà – jedna strona jasna –
australijskie merynosy, druga strona bràzowa –
sierÊç z lamy meksykaƒskiej. Nieu˝ywana. 
Cena 700 z∏. Tel. 34 365 29 55

— ZDROWIE —

¸ó˝ko SYOGRA do masa˝u. Ma∏o u˝ywane.
Cena 2500 z∏. Tel. 535 575 511

Sprzedam nowy wózek inwalidzki, sk∏adany,
wygodny i lekki. Cena 600 z∏.
Tel. 34 362 04 51

Cyklinowanie, uk∏adanie, naprawa ruszajàcych sí
parkietów metodà wtrysku kleju, renowacja
schodów. Tel. 603 664 249

Naprawa pomp wodnych hydroforowych,
samochodowych, cyrkulacyjnych. 
Tel. 500 403 072

Dachy – termozgrzew, blacha, gont, obróbki,
kominy, okna, rynny, podbitki. Tel. 505 736 977

Us∏ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i
remonty. Tel. 788 516 232

Blacharstwo-dekarstwo. us∏ugi kompleksowe oraz
drobne naprawy. Tel. 884 113 735

Gipsówki – 10 z∏/m2, malowanie – 6 z∏/m2, 
Êciany gips/karton – 37 z∏/m2, sufity gips/karton –
28 z∏/m2. Remonty kompleksowo.
Tel. 785 03 45 61

Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok∏adnie
instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe.
Monta˝ ∏azienek i drobne naprawy
Tel. 665 769 454

Malowanie – Gipsowanie – Tapetowanie –
Monta˝ paneli. Inne us∏ugi wykoƒczeniowe.
Tel. 508 703 286

Przed∏u˝anie i stylizacja paznokci metodà ˝elowà.
Du˝y wybór dodatków. Dla sta∏ych klientów
rabaty! Cena od 25 z∏!. Wolne terminy.
Tel. 881 262 327

Pogotowie hydrauliczne dla Cz´stochowy i okolic.
tel. 603 550 637

Szycie – przeróbki futer. Tel. 667 412 105

Serwis i sprzeda˝ sprz´tu komputerowego.
Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray.
Wywo∏ywanie zdj́ ç i fotoprezenty. 
Tel. 793 07 07 51

Drobne naprawy domowe, drobne remonty
(elektryka, hydraulika, malowanie). 
Tel. 787 173 423

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 797 257 218

„Z∏ota Ràczka” – frobne remonty i naprawy. 
Tel. 513 822 912

Blacharstwo-dekarstwo: termozgrzew, blacha,
rynny, obróbki, kominy, okna, panele, Êniego∏apy.
Tel. 513 641 666

Dachy – kompleksowo i solidnie, wszystkie
pokrycia, remonty, obróbki i podbitki. 
Tel. 501 946 331

Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Monta˝
karton-gips, uk∏adanie paneli. Inne us∏ugi
wykoƒczeniowe. Tel. 508 703 286.

Sprzàtanie piwnic i strychów. Wywóz zb´dnych
rzeczy. Tel. 500 796 252

Naprawa telewizorów starego i nowego typu,
monta˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, dojazd
do klienta. Tel. 538 760 073

WRÓ˚BY – TAROT. Tel. 34 317 31 89

Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us∏ugi.. 
Tel. 667 412 105.

Redaguj́  ró˝nego rodzaju teksty – prace
naukowe, materia∏y szkoleniowe, wyk∏ady, listy,
próby literackie itp. Tel. 514 996 303

Tapetowanie, malowanie, remonty. 
Tel. 500 501 042

— SZUKAM PRACY —

Podejm´ prac´ na wtryskarkach, prace
magazynowe, gospodarcze, w ochronie.
Posiadam orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. 
Tel. 519 453 121

Dekarz poszukuje pracy. Tel. 796 735 325,
510 336 778

Ma∏˝eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie
razem. Tylko powa˝ne oferty. Tel. 510 513 222

40-letni z drugà grupà podejmie prac´ fizycznà –
prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca
cha∏upnicza. bez kontaktu z maszynami. 
Tel. 794 239 418

Podejm´ sí  opieki nad dzieckiem, mo˝e byç
niemowĺ . Jestem obowiàzkowa, lubí  zajmowaç
sí  dzieçmi. Mam 50 lat i doÊwiadczenie. Bez
rejestracji. Tel. 663 374 757

Mam 50 lat. Poszukuj́  pracy cha∏upniczej (oprócz
szycia). Posiadam stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.
Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za
wykonywanie pracy. Bez rejestracji. 
Tel. 663 374 757

Poszukuj́  zatrudnienia na terenie Niemiec w
charakterze pracownika fizycznego. Najch´tniej w
rolnictwie. Nr kontaktowy 606 482 699.

Szukam ma∏ego sprzàtania – typu pracownik
gospodarczy. Tel. 794 239 418

Szukam roznoszenia ulotek. Tel. 794 239 418

Poszukuj́  pracy – budownictwo. Posiadam
uprawnienia budowlane, nale˝´ do Izby
In˝ynierów, a tak˝e us∏ugi, marketing, dyspozytor i
inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z
Marketingiem). Tel. 695 006 785

M´˝czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na
budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny,
malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji,
przeprowadzkach, przy za∏adunku, na magazynie,
na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu 
lub inne. Tel. 510 573 919

Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna
ksià˝eczka sanepidowska podejmie prac´
dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na
produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad
dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert
towarzyskich. Tel. 530 346 386

Emerytka szuka pracy. Tel. 885 391 514

Przyjm´ cha∏upnictwo, oprócz szycia. Tel.
725884509

Poznam samotnego pana w wieku 63 - 70 lat. Cel
– sta∏y zwiàzek. Tel. 698 001 229

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet´,
bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety
oboj́ tne. Tel. 515 130 498

Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezale˝ny finansowo, ciemny blondyn, pozna
panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani
nieistotny. Pani mo˝e posiadaç dzieci. Cel – sta∏y
zwiàzek. Tel. 660 006 217

Samotna wdowa pozna bezdzietnego ,
niezale˝nego finansowo wdowca 62 - 64 lat. Mile
widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta∏y zwiàzek.
Tel. 34 3633-599 po godz. 18.

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat bez
zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale˝nà finansowo,
mieszkam sam. pragn´ sp´dzaç mi∏o i weso∏o
wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam
pilnie na odpowiedzi. Tel. 531 049 836

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat stanu wolnego.
Jestem w wieku 50 lat, niezale˝ny finansowo,
w∏asne mieszkanie. Lubí  rozrywk´ i dobre
towarzystwo aby mile sp´dzaç czas, Chcia∏bym
dlatego poznaç osob´ o podobnych cechach
charakteru. Tel. 793 933 172

Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40.
Cel – sta∏y zwiàzek. Chc´ kochaç i byç
kochanym. Nie patrz´ na wyglàd, lecz na serce.
Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego
wzrostu (167 cm), ale co male to pí kne. Prosz´
pisaç, naprawd´ warto. ¸ukasz D∏u˝eƒ, ul.
Âwierczewskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Poznam samotnà panià w wieku powy˝ej 60 lat 
z dzielnicy B∏eszno. Tel. 514 765 911

Samotna wdowa pozna niezale˝nego finansowo
62-letniego wdowca celem sta∏ego zwiàzku. Mile
widziany pan zmotoryzowany. 
Kontakt tel. 34 363 35 99 po godz. 18.

M´˝czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku 18 – 50
lat w celu utworzenia szcz´Êliwego zwiàzku. 
Tel. 510 573 919

Blondynka 46 lat, szczup∏a, pozna pana od 45 do
60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. 
Tel. 534 572 597

Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w
celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz
Urbaƒski, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce
Opolskie.

Oddam pieski – 2 suczki 7-tygodniowe. 
Tel. 608 889 309
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Citroen C4 1.4i Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006,

72 000 km, 90 KM benzyna, z∏oty-metallic, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna.

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 19 900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  77..0033..22001133  rr..

Honda Civic 1.4i Bezwypadk., klimatron, serwis,

2006, 100 000 km, 83 KM benzyna, szary-metallic,

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

28 900 z∏

Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel,

srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi,

szyberdach, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane

szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, kierownica

wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy

12 400 z∏

Daewoo Tacuma 1.6+GAZ klima, serwis, kombi,

2006, 184 000 km, 108 KM benzyna+LPG, srebrny-

metallic, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki

powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 12 900 z∏

Hyundai Santa Fe CCRRDDii,,  bbeezzwwyyppaaddkk..,,  kklliimmaa,,  sseerrwwiiss,,
sskkóórraa,,  2003, 175 000 km, 113 KM diesel, srebrny-
metallic, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane szyby,
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tempomat,
podgrzewane fotele, czujnik parkowania, pierwszy
w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

16 900 z∏

Mercedes-Benz ML 228800CCDDii  EEddiittiioonn,, bbeezzwwyyppaaddkk..,,
sseerrwwiiss,, 2009, 178 000 km, automat, 190 KM diesel,
srebrny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ksenony,
przyciemn. szyby, ABS, ASR, poduszki pow.,
immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom.
kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik
parkowania, reg. wysokoÊç podwozia. Serwisowany w
ASO, bezwypadkowy 91 900 z∏

Fiat Punto HLX 1.9JTD Bezwyp., klima, serwis,

2000, 161 000 km, 80 KM diesel, srebrny-metallic,

alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki

powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, tapicerka welurowa.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

6 900 z∏

Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4 Bezwypadkowy, serwis,

2005, 161 000 km, 113 KM diesel, srebrny-metallic, hak,

alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane szyby,

ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,

czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

25 900 z∏

Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, 2008,

137 000 km, 150 KM diesel, bia∏y, hak, alufelgi,

przyciemn. szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser,

ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,

nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy,

komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica

wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 42 900 z∏

Fiat Stilo 1.9 JTD klima, serwis, 2001, 168 000 km,

116 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR,

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany 

w ASO, bezwypadkowy

9 900 z∏

Jaguar X-Type 2.5i V6 Bezwypadk., xenon, skóra,
serwis, 2002, 219 000 km, automat, 196 KM
benzyna, zielony-metallic, alufelgi, ksenony, ABS,
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,
czujnik parkowania, I w∏aÊciciel, serwisowany w
ASO, bezwypadkowy 13 900 z∏

Opel Astra bezwypad, klimatyzacja, serwis, kombi,

2007, 182 000 km, 101 KM  diesel, grafitowy-

metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

19 900 z∏

Fiat Stilo JTD Bezwypadkowy, klima, serwis, kombi

2003, 158 000 km, 80 KM diesel, 

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer. 

Bezwypadkowy

9 900 z∏

Kia Carens CRDi Bezwypad., klimatron, serwis,

2004, 169 000 km. 113 KM diesel, srebrny-metallic,

Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR, poduszki

powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, czujnik deszczu.

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy. 13 400 z∏

Opel Astra Bertone Bezwypadk., klima, skóra,

sportowy / coupe, 2002, 141 000 km, 125 KM

benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne,

immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,

tapicerka skórzana, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane

fotele. Bezwypadkowy 13 900 z∏

Ford Focus C-Max TDCi tiptronik, serwis, 2006, 
102 000 km, automat, 110 KM diesel, szary-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏., przyc. szyby,
ABS, pod. powietrz., immobiliser, el. szyby, el.
lusterka, klima, nawigacja, centr. zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 15 900 z∏

Kia Rio 1.3i Bezwypad, serwis, 71.000 km,

2005, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS,

poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, 

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

10 400 z∏

Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003,

168 000 km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3

drzwi, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS,

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele,

kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 14 900 z∏

Ford Focus TDCi klima, serwis, 2004, 175 000 km,

101 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,

immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia

szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

11 900 z∏

Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron,
skóra, serwis, 2003, 248 000 km, automat, 177 KM
diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki pow.,
immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. lusterka, klimatyz.,
skóra, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy,
komputer, tempomat, podgrz. fotele, kierownica
wielof., czujnik parkow., regul. wys. podwozia,
podgrz. przednia szyba. I w∏aÊciciel, serwisowany w
ASO, bezwypadkowy 34 900 z∏

Opel Astra Bezwypadkowy, 1.6+Gaz, Klima,
kombi, 2001, 188 000 km, 105 KM benzyna+LPG,

granatowy-metallic, hak, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,

przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki

powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna,

serwisowany w ASO, gara˝owany 10 900 z∏

Ford Focus 1.8TDCi Bezwypadkowy, klima, 2007,

137 000 km, 115 KM diesel, niebieski-metallic, ABS,

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy

w∏aÊciciel, bezwypadkowy

19 900 z∏

Mazda 3 1.6 CDVi Bezwypadkowy serwis, 2005,

168 000 km, 110 KM diesel, szary-metallic, 

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, 

el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

18 900 z∏

Opel Omega 2.2DTi Bezwyp., klimatron, serwis,

2001, 188 000 km, 120 KM diesel, grafitowy-metallic

Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,

immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

9 900 z∏

Ford Galaxy 1.9TDi Bezwypadkowy, klima, kombi,

2004, 186 000 km, 115 KM diesel, z∏oty-metallic, hak,

alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki

powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy. 
Pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy

20 900 z∏

Mazda 323F TDVi Bezwypadkowy, klima, serwis

2002, 167 000 km, 101 KM diesel, szary-metallic, 

Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, immobiliser, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,

kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

10 400 z∏

Opel Vectra CDTi Bezwypad, navi,  skóra, serwis,
kombi, 2008, 152 000 km, 120 KM diesel, grafitowy-
metallic, hak, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, ASR,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO 29 900 z∏

Honda Civic 1.4i Bezwypadkowy, klima, serwis,

2004, 194 000 km, 90 KM benzyna, srebrny-metallic

hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy.

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

17 900 z∏

Mazda 6 CDVi Bezwypadk., klimatron, serwis, 2004

177 000 km, 121 KM diesel, szary-metallic, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne,

immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, tapicerka welurowa,

tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 14 900 z∏

Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, 

147 000 km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka

skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,

kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 27 900 z∏
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NNIISSSSAANN  MMIICCRRAA 11..22  DDIIGG--SS  TTeekknnaa,,  22001111,,  pprrzzeebbiieegg::  22660000  kkmm,,  kkoolloorr  bbiiaa∏∏yy
ppeerr∏∏oowwyy,,  aaiirrbbaagg  xx  66,,  bbeennzzyynnaa,,  ssaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy  ddeeaalleerraa..

WWyyppoossaa˝̋eenniiee::  nnaawwiiggaaccjjaa,,  cczzuujjnniikkii  ppaarrkkoowwaanniiaa,,  AABBSS  ++  EESSPP,,eell..  lluusstteerrkkaa,,
eell..  sszzyybbyy,,  ppaannoorraammiicczznnyy  ddaacchh,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,  aauuttoommaatt..  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ssyysstteemm

bbeezzkklluucczzyykkoowwyy,,  ffeellggii  aalluummiinniioowwee

47.900 z∏ NNIISSSSAANN  MMIICCRRAA  11..22  8800  KKMM
AAcceennttaa,,  11119988  ccmm33,,  22001111,,
pprrzzeebbiieegg  00  kkmm,,  zziieelloonnyy,,
ssaammoocchhóódd  ffaabbrryycczznniiee  nnoowwyy..
WWyyppoossaa˝̋eenniiee::    66xxaaiirrbbaagg,,
EESSPP  ++  AABBSS,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  rraaddiioo  CCDD,,  wwiieellooffuunnkkcc..
kkiieerroowwnniiccaa,,  kkoommppuutteerr  ppookk∏∏aaddoowwyy  

37.900 z∏

NNIISSSSAANN  AALLMMEERRAA sseeddaann
11..55  ddCCii,,  8822KKMM,,  22000055,,
pprrzzeebbiieegg  118800000000  kkmm,,  ssrreebbrrnnyy
mmeettaalliikk,,  22  xx  aaiirrbbaagg,,  ddiieesseell
PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  ooppoonnyy  zziimmoowwee..
WWyyppoossaa˝̋eenniiee::  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cc..  zzaammeekk,,  eell..  sszzyybbyy,,
eell..  lluusstteerrkkaa,,  rraaddiioo  CCDD..

15.500 z∏

FFIIAATT  BBRRAAVVOO  „„DDYYNNAAMMIICC””
11..99  MMuullttiijjeett,,  112200  KKMM,,  22000088,,
pprrzzeebbiieegg  9977000000  kkmm,,
nniieebbiieesskkii  mmeettaalliicc,,  ddiieesseell,,  
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell
WWyyppoossaa˝̋eenniiee::  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  cc..  zzaammeekk,,  rraaddiioo  CCdd//MMpp33

32.900 z∏

FFIIAATT  DDOOBBLLOO
11..66  MMuullttiijjeett,,
22001111,,  
pprrzzeebbiieegg  22110000  kkmm,,  
bbiiaa∏∏yy,,  22//33  ddrrzzwwii,,  
ddiieesseell,,
ssttaann  oogguummiieenniiaa::  bbaarrddzzoo  ddoobbrryy
SSaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy  ddeeaalleerraa

47.490 z∏
netto

FFiiaatt  SSccuuddoo  22..00
MMuullttiijjeett
22001111,,  
pprrzzeebbiieegg  33220000  kkmm
bbiiaa∏∏yy,,  11  xx  aaiirrbbaagg
22//33  ddrrzzwwii,,  ddiieesseell
ssttaann  oogguummiieenniiaa::  ss∏∏aabbyy
SSaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy  ddeeaalleerraa..

55.990 z∏
netto

PROMOCJA
PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA
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Aktywny senior
Zaj´cia „Callanetics” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´: w poniedzia∏ek o godz. 11.00 i godz. 17.00 i w czwartek o godz. 17.30. 

Zaj´cia z „Choreoterapii” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´ we wtorek o godz. 17.30 i w piàtek o godz. 12.00

Zaj´cia „Gimnastyka w wodzie” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´: w poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´ i czwartek o godz. 12.00. 

Osoby p∏ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia∏ku do piàtku od 10.30 do 15.00 (w godzinach ogólnodost´pnych) 

i w soboty na godz. 12.00, 12.45, 13.30, 14.15.

Sekcja Bryd˝owa: poniedzia∏ek, wtorek i Êroda - godz. 15.00.

I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y
REPERTUAR 

Cinema City „WolnoÊç”
8 – 14.03.2013 r.

Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz´ciu ostatniego seansu.
Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. 

PREMIERY
Dzieƒ kobiet – 10:00 (tylko w sobot´ i

niedziel´),  12:00,  14:00,  16:00,
18:15,  20:30,  22:30 (tylko w piàtek i

sobot´)

Nieletni/Pe∏noletni – 10:00 (tylko w

sobot´ i niedziel´),  14:30,  16:45,
19:00,  21:00

Oz: Wielki i pot´˝ny 2D – dubbing  
– 10:00 (tylko w piàtek),  11:40

Oz: Wielki i pot´˝ny 3D – dubbing  
– 10:00 (tylko w sobot´ i niedziel´),

12:40,  15:20,  18:00
Oz: Wielki i pot´˝ny 3D – napisy  –

20:40
BIE˚ÑCY REPERTUAR

Byç jak Kazimierz Deyna – 13:15,
17:30,  21:00

Daj´ nam rok – 11:00,  15:15,
19:30,  21:45

Drogówka – 16:15,  18:45,  21:15

Hitchcock – 10:45 (tylko w sobot´ i

niedziel´),  14:45

Last Minute – 12:45,  17:15,

19:15

Mama – 17:45,  20:00,  22:15 (tylko

w piàtek i sobot´)

Operacja Argo – 21:00

Poradnik pozytywnego myÊlenia –

13:00

Syberiada polska – 10:20 (tylko w

sobot´ i niedziel´),  15:40,  18:20

Tajemnica Westerplatte – 12:00

Weekend z królem – 14:15

FILMY FAMILIJNE:

Zambezia 2D – 10:00 (tylko w

piàtek),  13:30

Zambezia 3D – 11:30,  15:30

REPERTUAR 
Cinema City Galeria Jurajska

8 – 4.03.2013 r.

Kino jest otwierane o godz. 10:00  i zamykane 15 min 
po rozpocz´ciu ostatniego seansu.

PREMIERY

Mama i ja – 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45 

Oz: Wielki i Pot´˝ny 3D – 13:40, 16:20, 19:20

Oz: Wielki i Pot´˝ny 3D – 22:00

Oz: Wielki i Pot´˝ny – 10:30, 12:20 

BIE˚ÑCY REPERTUAR

Byç jak Kazimierz Deyna – 16:10, 20:00, 22:30 

Hitchcock – 10:45, 15:30 

Drogówka – 15:00, 17:30, 20:00 

Last minute – 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 

Lot – 18:15, 22:00 

Poradnik pozytywnego myÊlenia 

– 21:00 

FILMY FAMILIJNE:

Ralph Demolka 2D – 10:30 

Ralph Demolka 3D – 14:00 

Muzeum Cz´stochowskie
od paêdziernika do maja zaprasza: 

we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30,
w Êrody od 11.00 do 17.30, 

w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00,
w poniedzia∏ki muzeum nieczynne

Godziny pracy MULTICENTRUM „ZODIAK”:
poniedzia∏ek: 10.00-18.00, wtorek – piàtek: 7.30-15.30

Godziny pracy Willi Genera∏a 
przy al. WolnoÊci 30: poniedzia∏ki, Êrody i piàtki: 7.30-19.00, 

wtorki i czwartki: 7.30-15.30, ostatnie soboty miesiàca: 11.00-17.00, w niedziel´
obiekt nieczynny

Teatr im. Adama Mickiewicza
Cz´stochowa, ul. Kiliƒskiego 15,

Sekretariat: tel. (34) 372 33 04, fax (34) 372 33 50,
e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl 
dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

REPERTUAR 
Âroda 13.03 18.00

BYå JAK KAZIMIERZ DEYNA
Âroda studencka, Scena Du˝a

Czwartek 14.03 11.00

BYå JAK KAZIMIERZ DEYNA
wyk∏ad wprowadzajàcy + spotkanie z aktorami, Scena Du˝a
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