
R E K L A M A

do boju stanà studenci oraz w∏adze
Akademii im. Jana D∏ugosza. Po po∏u-
dniu dla studentów otworzy swe sze-
rokie wody basen przy ul. Baczyƒ-
skiego, gdzie odb´dà si´ Mi´dzy-
uczelniane Mistrzostwa w P∏ywaniu
— informuje Jan Mucha. Wieczór
z kulturà w Klubie Politechnik zapew-
ni Teatr Politechniki Cz´stochowskiej
„Trybik”, który zaprezentuje spektakl
pt. „Agata szuka pracy”. — W czwar-
tek zwi´kszamy i tak du˝e ju˝ tempo.
Od godziny 9:00 poÊród studentów
grasowaç b´dzie wampir. ˚acy b´dà
mogli podzieliç si´ z potrzebujàcymi
najcenniejszym lekarstwem, jakim
jest krew — mówi tajemniczo jeden
z organizatorów wydarzenia. Rów-
nie˝ w tym dniu t´gie g∏owy zmierzà
si´ w Akademickim Turnieju Szacho-
wym AJD. Natomiast ci, którzy wolà
wysi∏ek fizyczny dadzà popis swoich
umiej´tnoÊci podczas Uczelnianych
Mistrzostw Lekkoatletycznych na sta-
dionie CKS Budowlani. Poza tym wy-
k∏adowcy Politechniki zagrajà w pi∏k´
no˝nà na „Orliku”, a na Akademii im.
Jana D∏ugosza wybrana zostanie miss
uczelni. —Miasteczko akademickie
równie˝ b´dzie t´tniç ˝yciem, a to za
sprawà zmagaƒ mieszkaƒców do-

mów studenckich. Warto zobaczyç,
który akademik b´dzie dzier˝y∏ pal-
m´ pierwszeƒstwa przez najbli˝szy
rok. Gwarancja Êwietnej zabawy, po-
przedzonej wspólnym grillowaniem

przy muzyce. G∏odnym relaksu pole-
camy koncert Braci Figo Fagot w ra-
mach I Festiwalu Muzycznego Cz´sto-
chowskich Uczelni Wy˝szych, który
ju˝ od Êrody zagoÊci przed „Gigan-
tem” — zach´ca Jan Mucha. A co
w kolejnych dniach? OczywiÊcie ma-
sa dobrej rozrywki – barwny koro-
wód, mnóstwo koncertów, gigantycz-
ny bal, zlot maluchów, zjazd na Byle

Czym i... wiele, wiele innych. O szcze-
gó∏ach poinformujemy w kolejnym
wydaniu „˚ycia”. 

Juwenalia 2013 organizujà wspólnie
Zrzeszenie Studentów Polskich oraz
samorzàdy Politechniki Cz´stochow-
skiej, Akademii im. Jana D∏ugosza
i Wy˝szej Szko∏y Lingwistycznej. G∏ów-
nym sponsorem Cz´stochowskiej Wio-
sny Studentów  jest LECH. kg

Zabra∏ firmowe auto 
i ukrad∏ paliwo

Koncert dla malucha Wi´ksza w∏adza w r´kach cz´stochowian 

Ruszy∏y juwenalia!

W Cz´stochowie 26 maja odb´-
dzie si´ koncert muzyki powa˝nej
dla.... maluchów. Muzyki b´dà mo-
g∏y pos∏uchaç i niemowlaki i dzieci
w brzuszkach. Muzycy zaprezentu-
jà instrumenty d´te blaszane - tràb-
k´, puzon, róg i tub´.

Organizatorzy cz´stochowskie-
go koncertu, czyli Centrum Eduka-
cji Sonare mówià, ˝e muzyka spe∏-
nia kluczowà rol´ w rozwoju dziec-
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KONSULTACJE „˚YCIA”

Zadzwoƒ!
Dzisiaj od godz. 10 do 12 

w naszej redakcji dy˝urowaç b´dzie 

Edyta Soboniak
– dyrektor ds. 

gospodarki odpadami w Cz´stochowskim

Przedsi´biorstwie Komunalnym

Mo˝na  zadawaç pytania online na czacie

lub dzwoniç pod numer tel.

533 333 049
W kolejnym numerze ˚ycia zamieÊcimy

wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy  do dyskusji!

Policjanci z K∏obucka zatrzymali
42-latka, który najpierw zabra∏ auto
swojemu szefowi, a potem ukrad∏
ponad 85 litrów paliwa na stacji
benzynowej. 

Kilka dni temu k∏obucka policja
zosta∏a powiadomiona przez jedne-
go z miejscowych przedsi´biorców,
˝e na poczàtku zesz∏ego tygodnia
jego pracownik zabra∏ firmowy sa-
mochód, nie zwróci∏ go w umówio-
nym terminie i od tamtej pory nie
mo˝na z nim nawiàzaç ˝adnego
kontaktu. Natomiast w sobot´ rano
pracownica stacji paliw we Wr´czy-

cy Wielkiej zadzwoni∏a na policj´,
i powiedzia∏a, ˝e przed chwilà ktoÊ
zatankowa∏ osobowym volkswage-
nem ponad 85 litrów oleju nap´do-
wego i odjecha∏ nie p∏acàc. Kobieta
wsiad∏a w swój prywatny samo-
chód i postanowi∏a dogoniç z∏o-
dzieja. We Wr´czycy Ma∏ej amator
darmowego tankowania porzuci∏
jednak samochód w bocznej leÊnej
uliczce, a sam uciek∏. Stró˝e prawa
ustalili, ˝e porzucone auto nale˝y
do przedsi´biorcy, który dzieƒ
wczeÊniej zg∏osi∏ si´ na policj´,
a kierowa∏ nim nieodpowiedzialny
pracownik, do którego funkcjona-
riusze dotarli tego samego dnia.
W chwili zatrzymania m´˝czyzna
mia∏ w organizmie ponad 2 promile
alkoholu. K∏obuccy Êledczy badajà,
czy podejrzany by∏ nietrzeêwy ja-
dàc samochodem. 42-latek us∏ysza∏
ju˝ zarzut krótkotrwa∏ego u˝ycia
pojazdu i kradzie˝y paliwa. mag

ka. Tak wi´c najm∏odsi mieszkaƒcy
Cz´stochowy uczestniczyç b´dà
nie tylko w muzycznym wydarze-
niu, ale i w zabawach. Na terenie fil-
harmonii stanie muzyczne mia-
steczko, a tak˝e liczne udogodnie-
nia parking dla wózków, przewijak
dla niemowlàt, restauracja. Koncert
w Filharmonii Cz´stochowskiej od-
b´dzie si´ 26 maja o godz. 12. 

mag

Mieszkaƒcy Cz´stochowy mogà
ju˝ sk∏adaç w∏asne obywatelskie
projekty uchwa∏. – To krok milowy
w budowaniu spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego i samorzàdnego – twierdzi
radny Marcin Maranda. – Uchwa∏y
obywatelskie pomogà mieszkaƒcom
decydowaç o swoich sprawach. Poli-
tycy muszà czuç na swoich plecach
oddech spo∏eczeƒstwa nie tylko pod-
czas wyborów lub referendum, ale
tak˝e na co dzieƒ – dodaje. 

Regulamin, który okreÊla w jaki
sposób cz´stochowianie mogà sk∏a-
daç w∏asne obywatelskie projekty
uchwa∏, jest integralnà cz´Êcià statu
naszego miasta. Zgodnie z tym co jest
zapisane w dokumencie: obywatelski
projekt uchwa∏y mo˝e z∏o˝yç grupa,

co najmniej 10 osobowa (grupa inicja-
tywna) posiadajàca czynne prawo wy-
borcze w naszym mieÊcie. Koniecznie
musi mieç ona swojego pe∏nomocni-
ka. Dokumenty, które trafià do prze-
wodniczàcego rady miasta powinny
zawieraç projekt uchwa∏y wraz z uza-
sadnieniem oraz dane osobowe cz∏on-
ków grupy. S∏u˝by prezydenta spraw-
dzà z∏o˝one pisma od strony formal-
no-prawnej. Majà na to 30 dni. Spraw-
dzony i przyj´ty projekt wraca póêniej
do grupy inicjatywnej. 

Aby radni pochylili sí  pod obywa-
telskim projektem uchwa∏, musi sí
pod nim podpisaç co najmniej tysiàc
cz´stochowian. Zbiórka podpisów nie
mo˝e jednak trwaç d∏u˝ej ni̋  60 dni. Je-
Êli i w tym przypadku wszystko b´dzie
w porzàdku, projekt trafi do komisji,

a póêniej na sesj́ . Tam jego los zale˝y
ju  ̋ od radnych. To oni decydujà czy
owà uchwa∏  ́przyjàç czy odrzuciç. Re-
gulamin stanowi te ,̋ ˝e nie mo˝na
przedk∏adaç projektu w tej samej spra-
wie cz´Êciej ni̋  raz na rok. Obywatel-
skie projekty nie mogà obejmowaç nie-
których kwestii, np. zmian w bud˝ecie. 

Marcin Maranda twierdzi, ˝e to co
do tej pory by∏o wy∏àcznà kompetencjà
prezydenta i radnych, jest ju  ̋dost´pne
dla cz´stochowian. – Chcia∏bym ˝eby
mieszkaƒcy wzí li sprawy w swoje r -́
ce. Teraz mamy takà mo l̋iwoÊç. To hi-
storyczna chwila. Mo˝emy decydowaç
o losach miasta nie tylko uczestniczàc
w wyborach czy referendum, ale tak˝e
na co dzieƒ, sk∏adajàc obywatelskie
projekty uchwa∏. Mam nadziej́ , ˝e nie
przegapimy takiej okazji – mówi. kg
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W tym tygodniu w naszym mie-
Êcie rzàdy przej´li ̋ acy! A wszystko
to za sprawà 49. Cz´stochowskiej
Wiosny Studentów, czyli „Juwena-
liów 2013”. — Na tych, którzy zde-
cydujà si´ wybraç na Êwi´to ˝aków
czeka moc atrakcji, które na pewno
zapadnà w pami´ç na d∏ugo — za-
pewnia Jan Mucha, jeden z organi-
zatorów juwenaliów. Tradycyjne
Êwi´to studentów rozpocz´∏o si´
w poniedzia∏ek (13.05.) i potrwa do
niedzieli (19.05.).

Pierwszy dzieƒ juwenaliów up∏y-
nà∏ pod znakiem sportu. To w∏aÊnie
wtedy odby∏y si´ mistrzostwa
w grach zespo∏owych oraz turniej bi-
lardowy. We wtorek natomiast ka˝dy
student móg∏ zmierzyç si´ w turnieju
gier konsolowych, który zosta∏ roze-
grany w klubie studenckim Rywal.
Drugi dzieƒ studenckiego Êwi´ta
zwieƒczy∏ II Cz´stochowski Przeglàd
Autorskich Kabaretów „Czapka 2013”
w klubie Politechnik. W naszym mie-
Êcie pojawi∏y si´ kabarety z najró˝-
niejszych zakàtków Polski. W roli
gwiazdy wieczoru wystàpi∏ Kabaret
z Konopi. — Âroda to znów przede
wszystkim sport. Przed po∏udniem W piàtek studenci przejmà klucze do bram miasta, korowód ˝akowski zaplanowano na godz. 12.00 zdj. arc

Marcin Maranda (po lewej) mówi, ˝e to historyczna chwila zdj. Paulina Przepióra
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WW¸̧AAÂÂCC..  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  118844  000000  kkmm,,  114400  KKMM

ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cc..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,
cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkcc..,,  ppooddggrrzz..  pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa,,
sseerrwwiissoowwaannyy  
ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  
ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSKKOODDAA  OOCCTTAAVVIIAA 11..99  TTDDII  FFAAKKTTUURRAA  VVAATT--
SSAALLOONN  PPOOLLSSKKAA,,  22001100,,  112299  000000  kkmm,,  110055  KKMM

ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,  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

PPEEUUGGEEOOTT  BBOOXXEERR CCAAMMPPIINNGGOOWWYY  22..22
HHDDII--112200KKMM          22000088,,  115555  000000  kkmm,,  112200  KKMM

ddiieesseell,,  bbiiaa∏∏yy,,  ddrrzzwwii  ooddssuuwwaannee,,  AABBSS,,  EEBBSS,,  AASSRR,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  ooggrrzzeewwaanniiee
ppoossttoojjoowwee,,  kkaabbiinnaa  ssyyppiiaallnnaa,,
llooddóówwkkaa,,  kkuucchhnniiaa,,  TTVV,,  WWCC
ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy
ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy

24.900 z∏

27.900 z∏

28.900 z∏

12.700 z∏

30.500 z∏

42.800 z∏

88.000 z∏

FFOORRDD  FFOOCCUUSS  11..66--TTDDCCII--OORRYYGGIINNAA¸̧  
ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  kkoommbbii,,  22000099,,  9900  KKMM  ddiieesseell,,

ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..
sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerr..,,  kkoommppuutteerr,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

BBMMWW XX11 22..00DD  XX--DDRRIIVVEE,,  
NNAA  GGWWAARRAANNCCJJII,,  22000099,,  4411  000000  kkmm,,  117777  KKMM

ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  kksseennoonnyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  EEDDSS,,  44xx44,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  ppooddggrrzzeewwaannee
ffootteellee,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa,,
ppooddggrrzzeewwaannaa  pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

MMEERRCCEEDDEESS--BBEENNZZ CC 118800 11..88
ssuuppeerr  ssttaann  ttyyllkkoo  115588  ttyyss..  kkmm,,    11999933,,  112222  KKMM

bbeennzzyynnaa,,  cczzeerrwwoonnyy,,  aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,
AABBSS,,  AASSRR,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa
ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy
ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

OOppeell  AAssttrraa  IIIIII 11..99  CCDDTTII  OORRYYGGIINNAA¸̧  ZZ
NNIIEEMMIIEECC,,  kkoommbbii,,  22000077,,  115566  000000  kkmm,,  110000  KKMM

ddiieesseell,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk
ddeesszzcczzuu,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSUUZZUUKKII SSXX44 11..99  DDDDIISS,,  JJEEDDEENN
WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL,,  22000077,,  9999  000000  kkmm,,  112200  KKMM  ddiieesseell,,

ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  hhaakk,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii
ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa
wweelluurroowwaa,,  ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

BBUURRSSTTNNEERR  IIXXEEOO  TTIIMMEE  IITT  
669955--MMOOOONNLLIIGGHHTT  EEDDIITTIIOONN

SSaammoocchhóódd  ccaammppiinnggoowwyy,,  22001133,,  111155  KKMM  ddiieesseell,,  zz∏∏oottyy--mmeettaalllliicc,,
AABBSS,,  AASSRR..  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ssyysstteemm  nnaawwiiggaaccjjii,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  ooggrrzzeewwaanniiee  ppoossttoojjoowwee,,
kkaabbiinnaa  ssyyppiiaallnnaa,,  llooddóówwkkaa,,  kkuucchhnniiaa,,
TTVV,,  WWCC

LLAAWWEETTAA  NNAA  DDWWAA  AAUUTTAA SSUUPPEERR
LLEEKKKKAA,,  22001133,,  ¸̧aaddoowwnnooÊÊçç::  22  771100  kkgg,,  sszzaarryy,,  22

oossiiee,,  II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  22xx11880000kkgg,,  zzaacczzeepp  ffiirrmmyy  KKnnootttt,,
rraammaa  ssttaalloowwaa,,  ooccyynnkkoowwaannaa,,
ppllaattffoorrmmaa  ii  nnaajjzzaaddyy  aalluummiinniioowwee,,
ooÊÊwwiieettlleenniiee  lleeddoowwee
dd∏∏..  ––  881100  ccmm,,  sszzeerr..  ––  221100  ccmm,,
DDMMCC  33550000kkgg..
wwaaggaa  779900  kkgg

100.000 z∏

27.900 z∏

6.900 z∏

22.500 z∏

28.500 z∏

249.000 z∏

17.900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  99..0055..22001133  rr..



Fundacja DKMS Polska oraz wspó∏pra-
cownicy RE/MAX Polska postanowili po∏à-
czyç swoje si∏y w walce o ludzkie ̋ ycie. Ju˝
24 i 25 maja w 17 biurach firmy RE/MAX
zlokalizowanych w 16 miastach Polski jed-
noczeÊnie odb´dzie si´ akcja rejestracji
potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Inicjatorem organizacji wspólnej reje-
stracji potencjalnych dawców jest pani
Ewa, dyrektor regionalny RE/MAX Polska
Po∏udnie w Bielsku-Bia∏ej. Trzy lata temu
na bia∏aczk´ zachorowa∏a jej siostrzenica.
Po ci´˝kiej chemioterapii lekarze zdecydo-
wali, ˝e jedynà szansà dla pacjentki jest
przeszczepienie szpiku kostnego. – Moja
siostrzenica ma si´ dobrze i czerpie z ˝ycia
garÊciami. Dzi´kujemy dawcy, dzi´ki któ-
remu ̋ yje. Wierzymy, ̋ e wspólnie mo˝emy
odnieÊç sukces w postaci nowych zareje-
strowanych dawców, dlatego anga˝ujemy
si´ w organizacj´ akcji rejestracji – mówi
pani Ewa, inicjatorka akcji.

W dniach 24 i 25 maja wolontariusze
z firmy RE/MAX wspólnie z Fundacjà
DKMS Polska przeprowadzà ogólnopolskà
akcj´ rejestracji anga˝ujàcà niemal wszyst-
kie biura RE/MAX. Dotychczas w organiza-
cj´ Dni Dawcy Szpiku zaanga˝owa∏o si´
140 wolontariuszy z 17 miast Polski.
Wszystkich ∏àczy has∏o „I Ty mo˝esz ura-
towaç KomuÊ ˝ycie”. Wolontariusze edu-
kujà oraz zach´cajà mieszkaƒców miast
do podj´cia Êwiadomej decyzji o rejestra-
cji. Do akcji rejestracji przy∏àczyli si´ tak˝e
dawcy szpiku z miast, w których - w ra-
mach projektu – odb´dzie si´ rejestracja
potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja
potencjalnych dawców odb´dzie si´
w Cz´stochowie 24 i 25 maja od 10 – 17,
w RE/MAX Trend NieruchomoÊci ul. Da-
szyƒskiego 12. mag

Turniej wiedzy o Cz´stochowie

Szko∏a Podstawowa nr 48
zdoby∏a - ju˝ po raz drugi z kolei
-  Puchar Przechodni Przewodni-
czàcego Rady Miasta w XII Tur-
nieju Wiedzy o Cz´stochowie.

W konkursie uczestniczy∏y dru-
˝yny z 14 cz´stochowskich szkó∏

podstawowych. Wszystkie wyka-
za∏y si´ ogromnà wiedzà, konku-
rencja by∏a ogromna. Wyniki dru-
˝yn, które zaj´∏y I, II i III miejsce
ró˝ni∏y si´ tylko jednym punktem.  

Najlepsza okaza∏a SP 48 i to jej
uczniowie otrzymali puchar z ràk

Jerzego Nowakowskiego, wice-
przewodniczàcego Rady Miasta. II
miejsce zaj´∏a SP 19, III - SP 33. Tur-
niej odby∏ si´ w 9 maja w Szkole
Podstawowej nr 38. Uczestnicy od-
powiadali na pytania dotyczàce hi-
storii i dnia dzisiejszego naszego

miasta. Zgodnie z tradycjà oprócz
wiedzy o Cz´stochowie musieli
równie˝ zg∏´biç wiadomoÊci na
tzw. temat wiodàcy. W tym roku
by∏a to historia cz´stochowskiego
harcerstwa.  

mag

Policjanci z K∏obucka zatrzy-
mali 55-latka, który usi∏owa∏
w∏amaç si´ do sklepu w Popo-
wie. M´˝czyzna zniszczy∏
sprz´t alarmowy, liczàc na to,
˝e niezauwa˝ony przez nikogo
dostanie si´ do wn´trza obiek-
tu. Jego plan jednak nie po-
wiód∏ si´.

Do zdarzenia dosz∏o kilka
dni temu nocà. Tu˝ po pó∏nocy
oficer dy˝urny k∏obuckiej poli-
cji zosta∏ powiadomiony przez
pracownika ochrony, ˝e do jed-
nego ze sklepów w Popowie
ktoÊ usi∏uje si´ w∏amaç. Wys∏a-
ni na miejsce policjanci zastali

57-latka, który najpierw znisz-
czy∏ urzàdzenia systemu alar-
mowego sklepu, a nast´pnie
usi∏owa∏ si∏à rozsunàç drzwi
wejÊciowe, ˝eby dostaç si´ do
wn´trza. W chwili zatrzymania
m´˝czyzna mia∏ organizmie
prawie 2,5 promila alkoholu.
T∏umaczy∏, ˝e chcia∏ kupiç pa-
pierosy i zdenerwowa∏ si´, ˝e
sklep jest ju˝ zamkni´ty, dlate-
go postanowi∏ w∏amaç si´ do
Êrodka. Podejrzany po wytrzeê-
wieniu us∏ysza∏ zarzut usi∏owa-
nia kradzie˝y z w∏amaniem. Te-
raz o jego losie zadecyduje pro-
kuratura i sàd. mag

Weekend z cyfrowym Planete Doc

10 maja zosta∏a otwarta mierzàca
dwa kilometry Êcie˝ka przyrodnicza
na terenie dawnego wyrobiska wa-
pienia Lipówka w Rudnikach. Trasa
pod nazwà "Kopalnia przywrócona
naturze" zosta∏a sfinansowana przez
fundacj´ "Budujemy przysz∏oÊç" fir-
my Cemex . Przy opracowaniu Êcie˝-
ki pracowa∏o Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Ptaków i Akade-
mia im. Jana D∏ugosza.

Zadaniem ogólnodost´pnej Êcie˝-
ki jest upowszechnianie wiedzy na
temat przyrody znajdujàcej si´ w ka-
mienio∏omie, a tak˝e propagowanie
wÊród dzieci i m∏odzie˝y turystyki
lokalnej.

Na ca∏ej dwukilometrowej trasie
wyznaczono 16 przystanków, na któ-
rych stan´∏y tablice informujàce
o miejscowej faunie i florze. W ra-
mach projektu  powsta∏a nie tylko
Êcie˝ka przyrodnicza. Niebawem wy-
dany zostanie przyrodnik po daw-

nym wyrobisku, który nie tylko u∏a-
twi zwiedzanie dawnej kopalni, ale
tak˝e przeka˝e wiedz´ na temat na-
turalnego Êrodowiska Rudnik. Wy-

dawnictwo trafiç ma bibliotek, by
mog∏o byç wykorzystywane w pro-
cesie edukacji dzieci i m∏odzie˝y.

Oprac. mag
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Âcie˝ka przyrodnicza ma dwa kilometry zdj. UG R´dziny

W turnieju uczestniczy∏y dru˝yny z 14 szkó∏ podstawowych zdj. UM Czwa

Festiwal Planete+ Doc to jeden
z najwa˝niejszych festiwali kina do-
kumentalnego w Europie, nagrodzo-
ny przez Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej jako najwa˝niejsze mi´dzynaro-
dowe wydarzenie filmowe w Pol-
sce. Ju˝ kolejny raz festiwal odbywa
si´ w prawie ca∏ym kraju. Podczas
weekendu zostanà pokazane premie-
rowo najlepsze filmy dokumentalne
minionego roku, a widzowie wybiorà
film, który otrzyma nagrod´ Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych. 

Przez dziesi´ç lat festiwal filmowy
Planete+ Doc krzewi∏ kultur´ filmu
dokumentalnego w Polsce. Pokazy-
wa∏ polskiemu widzowi, jak zmienia
si´ najciekawszy obecnie gatunek fil-
mowy. Ile emocji i radoÊci mo˝e
przynieÊç film o rzeczywistoÊci, któ-

ra zawsze jest ciekawsza od fikcji.
DziÊ film dokumentalny w kinach nie
jest niczym wyjàtkowym. 10 lat temu
rzadko by∏ pokazywany na du˝ym
ekranie w Polsce. Dzi´ki Sieci Kin Stu-
dyjnych i Lokalnych dobre filmy do-
kumentalne trafiajà wsz´dzie. Tego-
roczna edycja weekendu z Planete+
Doc prezentuje ró˝norodne propozy-
cje filmowe, dostosowane do zainte-
resowaƒ. Nie zabraknie zaintereso-
wania i troski o Êwiat, w którym ˝yje-
my, ale równie˝ znajdzie si´ miejsce
dla nuty komediowej. 

OKF zaprasza do Êwi´towania
10.edycji festiwalu 17 - 19 maja. Bilet
8 z∏, karnet na ca∏oÊç ( 4 filmy ) 24
z∏. Filmy: Duchy naszego systemu
the ghosts in our machine re˝. Liz
Marshall - 17 V g. 18.30. Zamra˝ajàc

lód chasing ice re˝. Jeff Orlowski
- 17 V g. 20.30. 

Duch piramidy the ghost of pira-
mida re˝. Andreas Koefoed - 18
V g. 18.30. Kto ci´ uczy∏ jeêdziç?
And who taught you to drive? re˝.
Andrea Thiele - 19 V g. 18.30. 

Konkurs dla publicznoÊci 
Podczas weekendu z festiwalem

Planete+ Doc widzowie zdecydujà,
który z wyÊwietlanych filmów otrzy-
ma nagrod´ sieci kin studyjnych i lo-
kalnych festiwalu planete+ doc 2013.
Nagroda ta b´dzie wyborem wielkiej
wspólnoty mi∏oÊników filmów doku-
mentalnych i ludzi ciekawych Êwiata.
Na specjalnym kuponie konkurso-
wym wystarczy zaznaczyç najcie-
kawszy film i zostawiç w kasie OKF-u.

oprac. mag

Po pijaku próbowa∏
okraÊç sklep

Oferowa∏y koce i okrad∏y 

Wspólnie przeciw 
bia∏aczce

Do domu starszego ma∏˝eƒstwa
zapuka∏y dwie kobiety proszàc
o szklank´ wody. Niczego nie po-
dejrzewajàc, domownicy wpuÊcili
je do mieszkania. Oferujàc „przy
okazji” do sprzeda˝y koce i narzu-
ty, sp´dzi∏y w mieszkaniu kilka mi-
nut. Po ich wyjÊciu okaza∏o si´, ˝e
skradzione zosta∏y pieniàdze. 

Lublinieccy policjanci apelujà
o ostro˝noÊç i zdrowy rozsàdek
w kontaktach z osobami pukajàcy-
mi do mieszkaƒ. Wyobraênia oszu-
stów nie zna granic, a wykorzystu-
jà najcz´Êciej zaufanie i „dobre ser-
ce” ludzi i w ró˝norodny sposób
i za pomocà ró˝nych metod doko-
nujà przest´pstw. 

Bardzo cz´sto oszuÊci pukajà
do drzwi pod ró˝nymi preteksta-
mi, np. z proÊbà o wod´, oferujàc
sprzeda˝ artyku∏ów przemys∏o-
wych, tak jak to mia∏o miejsce
w minionà Êrod´ w ¸agiewnikach.

Wpuszczone do mieszkania kobie-
ty, oferowa∏y do sprzeda˝y koce
i narzuty. Prezentujàc oferowany
towar, zas∏ania∏y widok na pozo-
sta∏à cz´Êç mieszkania, umo˝liwia-
jàc w ten sposób wejÊcie trzeciej
osoby i dokonanie kradzie˝y. 

Policjanci radzà, aby w przypad-
kach niespodziewanych wizyt
osób oferujàcych ró˝ne towary lub
dop∏aty do rent i emerytur, umó-
wiç si´ z nimi w siedzibie sklepu
lub instytucji, które jakoby repre-
zentujà. 

Nie znanych nam osób, nie nale-
˝y wpuszczaç do mieszkaƒ i pod
˝adnym pozorem nie pokazywaç
zgromadzonych oszcz´dnoÊci,
a o takich odwiedzinach powiado-
miç natychmiast policj´ tel. 997.
Tylko zachowanie elementarnych
zasad bezpieczeƒstwa w takich sy-
tuacjach pozwoli na ustrze˝enie
si´ przed kradzie˝à. mag

Âcie˝ka przyrodnicza w kamienio∏omie



Rusza I Festiwal Muzyczny
cz´stochowskich uczelni wy˝szych

J´zyk-Teatr-Literatura

Jednà z imprez towarzyszà-
cych tegorocznym juwenaliom
b´dzie I Festiwal Muzyczny cz´-
stochowskich uczelni wy˝szych. 

Zrzeszenie Studentów Pol-
skich postanowi∏o zorganizowaç
w naszym mieÊcie imprez´ mu-
zycznà, majàcà na celu promo-
wanie m∏odych talentów. Odb´-
dzie si´ ona 15 i 16 maja. 

Scena b´dzie ustawiona w sà-
siedztwie sto∏ówki Gigant, przy
ul. Akademickiej. 

Pierwszy dzieƒ up∏ynie pod zna-
kiem konkursu karaoke. Do wygra-
nia b´dà nagrody pieni´˝ne oraz
wyst´p przed gwiazdami juwena-
liów. Start dziÊ o godzinie 16:00. 

W czwartkowe popo∏udnie na-
tomiast na scenie prezentowaç
si´ b´dà m∏ode cz´stochowskie
kapele – wschodzàce gwiazdy
muzycznej estrady. 

Ich wyst´py oceni profesjonal-
ne jury w sk∏adzie: Janusz „YANI-
NA” Iwaƒski, Wojciech „Broda”
Turbiarz, Piotr „Dziker” Chrzà-
stek oraz Zuzanna Suliga. 

– Najlepsi zgarnà nagrod´
w postaci mo˝liwoÊci nagrania
demo w profesjonalnym studiu
oraz wystàpià w sobot´ jako su-
port juwenaliowych gwiazd wie-
czoru – informuje Jan Mucha,
jeden z organizatorów juwena-
liów. 

–  Kiedy ze sceny zejdà trium-
fatorzy, ich miejsce zajmie
gwiazda wieczoru – Bracia Figo
Fagot, którzy dadzà swój pierw-
szy wyst´p w Cz´stochowie. B´-
dzie to przedsmak do piàtko-
wych i sobotnich koncertów,
zwiàzanych z juwenaliami – do-
daje. Przeglàd rozpocznie si´
w czwartek o godzinie 16:00. 

– Oprócz wyst´pów na scenie,
czeka na Was moc atrakcji towa-
rzyszàcych zarówno przeglàdo-
wi, jak i trwajàcym równolegle
juwenaliom – zapewnia Jan Mu-
cha. 

Wst´p na imprez´ jest darmowy.
kg
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Tabela dotyczàca restrukturyzacji zatrudnienia opublikowana przez „G∏os Hutnika”.

stytutu Filologii Polskiej. Swój
udzia∏ w tym wydarzeniu zg∏osili
studenci i doktoranci z licznych
oÊrodków naukowych z i poza
Cz´stochowy, m.in. Wroc∏awia,
¸odzi, Rzeszowa, Lublina, Pozna-
nia, Katowic. Honorowy patronat
nad konferencjà objà∏ JM Rektor
AJD prof. Zygmunt Bàk. 

Uczestnicy przedstawià wyni-
ki swoich refleksji i badaƒ
w trzech sekcjach tematycz-
nych, które dotyczyç b´dà j´zy-
ka, literatury i teatru. Konferen-
cja odb´dzie si´ 22 maja o godz.
10.00, w sali 402 (budynek WFH,
Al. Armii Krajowej 36a). 

mag

22 i 23 maja na Wydziale Filo-
logiczno- Historycznym AJD od-
b´dzie si´ jubileuszowa X Mi´-
dzyuczelniana Studencka Konfe-
rencja Naukowa J´zyk – Teatr –
Literatura. 

Organizatorami konferencji jest
Wydzia∏owa Rada Samorzàdu Stu-
denckiego WFH oraz Studenci In-

Kto zostanie
zwolniony

z huty?
Nadal nieznana jest przy-

sz∏oÊç ISD Huty Cz´stocho-
wa. Zarzàd zak∏adu twierdzi,
˝e niezwykle trudna sytuacja
ekonomiczna wymusza re-
strukturyzacj´ zatrudnienia.
Prac´ mo˝e straciç co naj-
mniej 1500 osób! JeÊli pra-
cownicy nie zgodzà si´ na
dobrowolne odejÊcie, zarzàd
og∏osi upad∏oÊç. Wtedy bez
pracy zostanie ponad 3000
tysiàce osób. 

Redukcja za∏ogi ma uratowaç za-
k∏ad. Na razie specjalnie wynaj´ta fir-
ma konsultingowa zach´ca pracow-
ników do dobrowolnych odejÊç. Do
takiej decyzji musi przekonaç ko∏o
1500 osób. 

Zgodnie z tym co poda∏ „G∏os Hut-
nika” pracownikom, którzy podejmà
decyzj´ o odejÊciu najpóêniej w cià-
gu tygodnia od spotkania z konsul-
tantem, inwestor gotów jest wyp∏a-
ciç odprawy w wysokoÊci 16 wyna-
grodzeƒ. JeÊli przekroczà ten termin
otrzymajà odpraw´ w wysokoÊci do
14 wynagrodzeƒ. Do tego dochodzi
jeszcze trzymiesi´czny okres wypo-
wiedzenia. 

– Najbardziej boli nas to, ˝e zarzàd
o k∏opotach huty wiedzia∏ nie od
dziÊ. Czy nie mo˝na by∏o tej restruk-
turyzacji przeprowadziç jakoÊ stop-
niowo? – pytajà hutnicy. – Trzeba pa-
mi´taç, ˝e zwyk∏y pracownik fizycz-
ny zarabia zdecydowanie mniej od
umys∏owego. Jego odprawa równie˝

b´dzie zdecydowanie mniejsza. Wy-
p∏acone pieniàdze – o ile oczywiÊcie
b´dzie to taka kwota, o jakiej g∏oÊno
mówi zarzàd – wystarczà na jakiÊ
czas, ale kiedyÊ si´ skoƒczà. 

Sytuacja na cz´stochowskim ryn-
ku pracy jest ci´˝ka, gdzie zatem
znajdziemy nowe zatrudnienie? Prze-
cie˝ nie ka˝dy jest stworzony do te-
go, aby b∏yskawicznie rozkr´ciç
swojà firm´ i dzi´ki niej utrzymaç ro-
dzin´. Niektórzy pracownicy zwiàza-
ni sà z hutà od przesz∏o 30 lat i co te-
raz nagle w wieku 55, 60 lat majà si´
przekwalifikowaç i zmieniç swój za-
wód? Starszy cz∏owiek wolniej przy-
swaja wiedz´ i ci´˝ej mu b´dzie si´
odnaleêç w nowych warunkach.
Zresztà o czym my tu dyskutujemy –
nie ma pracy dla ludzi m∏odych, a co
dopiero dla ludzi w Êrednim wieku –
t∏umaczà. 

Zarzàd podkreÊla, ˝e jeÊli pracow-
nicy sami si´ nie zwolnià, to koniecz-
nie b´dzie og∏oszenie upad∏oÊci hu-
ty, a wtedy prac´ straci ca∏a za∏oga,
czyli oko∏o 3000 osób. Zwiàzki zawo-
dowe huty twierdzà, ˝e majà swój
sposób na uratowanie zak∏adu. 

– Nasze propozycje nie sà tak dra-
styczne, jak to zaproponowa∏ za-
rzàd. Te˝ rozmawiamy z firmami
konsultingowymi, pozbycie si´ 1500
osób nie wchodzi w gr´. Cz´Êç pra-
cowników skorzysta z programu do-
browolnych odejÊç, swoje propozy-
cje zamierzamy przedstawiç w∏aÊci-
cielowi – mówi Marek Lisowski ze
Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç”
ISD Huty Cz´stochowa.

kg
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Policjanci dobrze skakali w dal

Wkr´t-met AZS planuje bud˝et 

Mistrz Województwa Âlàskiego

Tabela 
1. Raków II Cz´stochowa 21 52

78:20
2. MLKS Woêniki 21 52 49:13
3. Polonia Poraj 21 46 60:16
4. KS Panki 21 39 41:29
5. Sparta Lubliniec 21 37 45:27
6. Warta Kamieƒskie M∏yny 21 33

45:27
7. Lotnik KoÊcielec 21 33 39:29
8. Pogoƒ Kamyk 20 33 33:38
9. JednoÊç Boronów 21 28 33:44

10. Orze∏ Kiedrzyn 20 25 30:23
11. Orkan Rzerz´czyce 20 23 29:37 
12. Unia R´dziny 21 22 24:41
13. Znicz K∏obuck 20 21 25:44
14. Liswarta Lisów 21 16 24:58 
15. Unia Kalety 21 12 35:54
16. Sparta Siedlec Du˝y 21 0 5:95

Raków II Cz´stochowa pokona∏ na
wyjeêdzie w 21. kolejce klasy okr´-
gówej Vigo 2:1 Znicz K∏obuck i objà∏
pozycj´ lidera.

Punkty zgubi∏a dru˝yna MLKS-
u Woênik, która tylko zremisowa∏a
1:1 w Kamyku z Pogonià. Po 21 roze-
granych meczach cz´stochowianie i
zespó∏ z Woênik majà tyle samo
punktów w tabeli. Raków ma jednak
lepszy bilans bramkowy. 

Pozosta∏e wyniki 21. kolejki spo-
tkaƒ klasy okr´gowej Vigo: Sparta Lu-
bliniec - Orze∏ Kiedrzyn 0:0, Unia Ka-
lety - Polonia Poraj 2:5, Warta Ka-
mieƒskie M∏yny - Unia R´dziny 4:2,
Sparta Siedlec Du˝y - Orkan Rzerz´-
czyce 0:3 (wo), JednoÊç Boronów -
Lotnik KoÊcielec 1:3, KS Panki - Li-
swarta Lisów 2:0. KR

Rezerwy Rakowa liderem
okr´gówki 

Raków odrabia zaleg∏oÊci 

W zawodach wzi´∏o udzia∏ 70 za-
wodników reprezentujàcych s∏u˝-
by mundurowe zrzeszone w IPA.
Nadkomisarz Mariusz Palacz zajà∏
23 miejsce, natomiast aspirant
sztabowy Tomasz Parkitny 12
miejsce. mag

zawodnicy wykonywali po 3 rzuty
imitacjà granatu do atrapy pocisku
artyleryjskiego, oddalonego o 5, 7
oraz 9 metrów, 3 skoki w dal
z miejsca oraz 3 pchni´cia kulà
(kobiety pcha∏y kulà o masie 4 kg,
natomiast m´˝czyêni 7,26 kg).

Nadkom. Mariusz Palacz i asp.
Sztab. Tomasz Parkitny z Komen-
dy Powiatowej Policji w K∏obucku
wzi´li udzia∏ w Wiosennym Biath-
lonie zorganizowanym przez mi´-
dzynarodowe stowarzyszenie poli-
cji IPA Region Katowice. Policjanci
biegali, strzelali, rzucali imitacjà
granatu, skakali w dal i wykonywa-
li pchni´cie kulà.

Zawody odby∏y si´ 4 maja
w Chorzowie na terenie OÊrodka
Harcerskiego w Wojewódzkim Par-
ku Kultury i Wypoczynku. Ka˝dy
z zawodników musia∏ pokonaç
trzy razy p´tl´ biegowà o d∏ugoÊci
oko∏o 2000 metrów. Dla utrudnie-
nia na trasie biegu ustawione by∏y
przeszkody o ró˝nej wysokoÊci.
Po pierwszej i drugiej p´tli biego-
wej zawodnik wbiega∏ na wyzna-
czone wczeÊniej stanowisko strze-
leckie. Pierwsze strzelanie startujà-
cy wykonywa∏ z pistoletu kal. 9
mm Glock oddajàc 10 strza∏ów do
tarczy, natomiast drugie (równie˝
10 strza∏ów) z broni d∏ugiej AKM
47. BezpoÊrednio po zakoƒczonej
konkurencji biegowej i strzeleckiej

Uczniowie gimnazjum nr 17 przy
ul. Legionów 23 w Cz´stochowie zdo-
byli 9 maja tytu∏ Mistrza Wojewódz-
twa Âlàskiego w IX Gimnazjadzie M∏o-
dzie˝y Szkolnej w pi∏ce siatkowej
ch∏opców.

W finale ch∏opcy z Gimnazjum nr
17 pokonali 2:0 zespo∏y z Gliwic oraz
z Jastrz´bia Zdrój. Na sukces zapra-
cowali: trener Gimnazjum nr 17 Woj-
ciech Pudo i zawodnicy: ¸ukasz Dà-
browski, ¸ukasz Ciesió∏ka, Dawid
Woch, Miko∏aj Szewczyk, Piotr Flor-
czyk, Mi∏osz Zem∏a, Mateusz Ka-

sprzyk, Przemys∏aw Lubczaƒski,
Wiktor Banda, Artur Lubaƒ, Kamil
Wacek, Adrian Wosik, Pawe∏ Pó∏ka,
Konrad Jarkiewicz, Szymon Karoƒ,
Bartosz Fikier, Adrian Sieradzki.

Po raz pierwszy w historii m∏o-
dzie˝owej siatkówki, zwyci´˝y∏a Cz´-
stochowa – gimnazjum nr 17, które
17 maja przyj´∏o imi´ patrona Huber-
ta Wagnera. – Nasi uczniowie udo-
wodnili, ˝e idea∏y patrona „ci´˝ka
praca trudem sukcesu” - mówi Beata
Zem∏a, dyrektor Gimnazjum nr 17 im.
Hubertem Wagnera. mag

W Êrod´ (15 maja) na stadionie
przy ul. Limanowskiego cz´stochow-
ski Raków rozegra zaleg∏y mecz
z MKS-em Kluczbork. 

Cz´stochowianie wcià˝ nie mogà
prze∏amaç z∏ej passy. W ostatnim
spotkaniu na w∏asnym boisku prze-
grali 1:2 z Zag∏´biem Sosnowiec. Go-

spodarze nie b´dà te˝ faworytem Êro-
dowego meczu, ale wcale nie stojà na
straconej pozycji. 

W cz´stochowskiej dru˝ynie za-
braknie kontuzjowanych Adriana
Pluty, Daniela da Silvy i Adama
¸yska. 
Poczàtek meczu o godz. 17. KR

SPS gospodarzem turnieju pó∏fina∏owego
Drugi turniej pó∏fina∏owy odb´-

dzie si´ w KroÊnie, gdzie o awans
powalczy m.in. zespó∏ PLKS-u Psz-
czyny, który wygra∏ rywalizacj´ z
Politechnikà Cz´stochowskà o
pierwsze miejsce w II lidze. 

Oba turnieje odb´dà si´ 17-19
maja. KR

aspiracje, ˝eby awansowaç do fina-
∏u. Te szanse sà teraz coraz wi´ksze,
bo zazwyczaj Êciany pomagajà go-
spodarzom. 

Rywalami SPS-u b´dà Piast Szcze-
cin, AZS LSW Warszawa oraz Deve-
lopres Rzeszów. Do fina∏u awansujà
dwie najlepsze dru˝yny. 

SPS Politechnika Cz´stochowska
b´dzie gospodarzem jednego z
dwóch turniejów pó∏fina∏owych o
awans do I ligi.

W∏adze cz´stochowskiej dru˝yny
mocno zabiega∏y o organizacj´ za-
wodów we w∏asnej hali i to si´ uda-
∏o. Zespó∏ Jakuba Kuziorowicza ma

Siatkarze „Norwida” przegrali walk´
o utrzymanie w II lidze

Exact Systems Norwid spad∏ do
III ligi. Cz´stochowianie przegrali
w niedziel´ (12 maja) we w∏asnej
hali w tie-breaku z Bielawiankà
Bielawa i w przysz∏ym sezonie b´-
dà walczyç w ni˝szej lidze.

Po tym jak w sobot´ zespó∏ Sta-
nis∏awa GoÊciniaka pokona∏ w ra-
mach rundy play-out 3:1 Biela-
wiank´ pojawi∏a si´ nadzieja, ˝e
siatkarze „Norwida” mogà ponow-
nie ograç bardziej doÊwiadczo-
nych rywali i przed∏u˝yç szanse

na pozostanie w II lidze. Rywale
wyciàgn´li jednak wnioski z so-
botniej pora˝ki i w niedziel´ po
zaci´tym spotkaniu wygrali w
Cz´stochowie 3:2, a ca∏à rywali-
zacj´ 3:1. 

– Dwa pierwsze sety ch∏opcy za-
grali bez zaanga˝owania – przyzna-
je Stanis∏aw GoÊciniak, trener
Exact Systems Norwid. – Zmobili-
zowali si´ na dwie kolejne partie,
ale w tie-breaku nie dali ju˝ rady.
Bielawianka szybko odskoczy∏a na

trzy punkty i do koƒca kontrolo-
wa∏a przebieg decydujàcego seta. 

Cz´stochowianie muszà teraz
och∏onàç i pogodziç si´ ze spad-
kiem do III ligi. – Za jakiÊ czas b´-
dziemy mieç spotkanie z zarzà-
dem klubu i wtedy zobaczymy co
dalej – mówi GoÊciniak.

KR

Exact Systems Norwid 
- Bielawianka Bielawa 2:3 

(22:25, 22:25, 25:21, 25:18, 11:15)

Cerny wygra∏ kolarskie Grand Prix 
Cz´stochowy 

Josef Cerny z grupy CCC Polsat Po-
lkowice zwyci´˝y∏ w niedziel´ (12 ma-
ja) w 41. Mi´dzynarodowym WyÊcigu
Kolarskim Grand Prix Cz´stochowy. 

- To bardzo mocny kolarz, wyÊmie-
nity góral. Ostatnio by∏ liderem przez
jeden dzieƒ w Trentino we W∏oszech,
gdzie startujà jeszcze mocniejsi za-
wodnicy. Dlatego nie dziwi mnie, ˝e
wygra∏ - twierdzi Grzegorz Gronkie-
wicz, dyrektor wyÊcigu. 

Cerny przez wi´kszà cz´Êç wyÊcigu
mia∏ ponad 40 sekund przewagi nad
peletonem. Na kilkanaÊcie rund przed
koƒcem wyÊcigu w pogoƒ za nim ru-
szyli jego kolega z zespo∏u Marek
Rutkiewicz i Konrad Czajkowski z
BG˚ Team. Ich strata do prowadzàce-
go Czecha stopniowo mala∏a, ale nie
byli ju˝ w stanie go dogoniç. 

Rywalizacj´ wÊród paƒ wygra∏a
Martyna Klekot z BDC Kolejarz-Jura

Cz´stochowa. W wyÊcigu wystarto-
wa∏y tylko 4 kobiety. - Liczy∏em na
przynajmniej 30, 40 dziewczyn. Przy-
jecha∏y tylko cztery, ale faktycznie
najlepsze zawodniczki w Polsce. 

Martyna Klekot nie potrafi wyja-
Êniç, dlaczego na udzia∏ w kryterium
ulicznym w Cz´stochowie zdecydo-
wa∏o si´ tak ma∏o kobiet. Jest za to za-
dowolona, ˝e mog∏a startowaç w gro-
nie najlepszych polskich kolarzy. - To
na pewno jeden z ci´˝szych wyÊci-
gów w Polsce. Tutaj jest krótka trasa,
du˝o zakr´tów, kostka brukowa i
ci´˝ki podjazd - wymienia. - Ciesz´ si´,
˝e do Cz´stochowy przyje˝d˝ajà tak
dobrzy kolarze i mog´ stanàç z nimi
na starcie. 

WyÊcig elity i orlików zosta∏ roze-
grany w padajàcym deszczu na dy-
stansie 75 km. Kolarze mieli do poko-
nania 40 okrà˝eƒ. Kryterium uliczne w

Cz´stochowie zyska∏o w tym roku na
znaczeniu, bo zosta∏o wliczone do ca-
∏orocznego cyklu najwi´kszych zawo-
dów w kraju BG˚ Proliga. KR

Top 15:
1. Josef Cerny (CCC Polsat Polkowice)

2. Marek Rutkiewicz 
(CCC Polsat Polkowice)

3. Konrad Czajkowski (Bank BG˚ Team)

4. Jacek Morajko (CCC Polsat Polkowice)

5. Adam Stachowiak (Bank BG˚ Team)

6. Bart∏omiej Matysiak 
(CCC Polsat Polkowice)

7. Przemys∏aw Sobieraj (Mostostal Pu∏awy)

8. Piotr Gawroƒski (CCC Polsat Polkowice)

9. Emanuel Piaskowy (TKK Pacyfic Toruƒ)

10. Krzysztof Tracz (Wibatech Brzeg)

11. ¸ukasz Owsian (CCC Polsat Polkowice)

12. ¸ukasz Osiecki (Wibatech Brzeg)

13. Pawe∏ Charucki (CCC Polsat Polkowice)

14. Piotr Kirpsza (BDC MarcPol)

15. Pawe∏ CieÊlik (Bank BG˚ Team)

przyjdzie nam graç w tym sk∏adzie,
b´dziemy o rok màdrzejsi. 

W ubieg∏ym sezonie a˝ szeÊciu za-
wodników gra∏o na zasadzie wypo˝y-
czenia ze Skry Be∏chatów. Jak twier-
dzi Bosek, po wst´pnych rozmowach
z w∏adzami klubu z Be∏chatowa,
wszyscy mogà zostaç na kolejny se-
zon w Cz´stochowie. – Z naszych
pierwszych rozmów wynika, ̋ e ci siat-
karze nadal mogà graç w AZS-ie – po-
twierdza Bosek. – OczywiÊcie sytu-
acja mo˝e w ka˝dej chwili ulec zmia-
nie. 

W cz´stochowskim AZS-ie chcà zo-
staç Dawid Murek i Andrzej Stel-
mach.W ubieg∏ym sezonie kapitan
Wkr´t-metu nie ustrzeg∏ si´ kontuzji i
to, czy b´dzie gra∏ dalej, zale˝y od je-
go zdrowia. Trenerem dru˝yny ma
byç nadal Marek Kardos. KR

Wkr´t-met AZS pracuje nad bud˝e-
tem na sezon 2013/2014 i chce
wzmocniç dru˝yn´. – Wszystko zale-
˝y od bud˝etu – mówi Ryszard Bosek,
dyrektor sportowy Wkr´t-metu AZS. –
Za kilka dni powinniÊmy wiedzieç, ja-
kimi dysponujemy Êrodkami. 

Miniony sezon w PlusLidze doÊç
szybko zakoƒczy∏ si´ dla cz´stochow-
skiego zespo∏u. Wkr´t-met AZS z∏o˝o-
ny g∏ównie z m∏odych i niedoÊwiad-
czonych siatkarze nie zwojowa∏ naj-
wy˝szej siatkarskiej klasy rozgrywek.
W kilku spotkaniach rundy rewan˝o-
wej oraz meczach play-out z Indykpo-
lem AZS Olsztyn pokaza∏ jednak, ˝e
ma spory potencja∏. – W tej chwili nie
mo˝emy powiedzieç, jaki b´dzie
kszta∏t dru˝yny w najbli˝szym sezo-
nie. Wszyscy siatkarze deklarujà ch´ç
zostania – informuje Bosek. – JeÊli
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Rower za szczura

– Podczas realizacji funkcjonariusze z Ra-
domia i Lublina przeszukali 12 pomieszczeƒ
– mieszkaƒ i budynków gospodarczych, tzw.
dziupli, znajdujàcych si´ na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Policjanci ujawnili
i zabezpieczyli wiele urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
kradzie˝y samochodów, m.in. ∏amaki, urzà-
dzenia zg∏aszajàce sygna∏ GPS, odpalarki
i modu∏y pojazdów. 

WartoÊç odzyskanego i zabezpieczonego
BMW to kwota 50 tys. z∏ – dodajà. Jak ustalili
policjanci, grupa specjalizowa∏a si´ w kradzie-
˝ach samochodów marki BMW. Interesowa∏y
ich wy∏àcznie najnowsze i najdro˝sze modele
tej marki. Dzia∏ali od stycznia bie˝àcego roku
g∏ównie na terenie województw: lubelskiego,
mazowieckiego i Êwi´tokrzyskiego.

Policjanci udowodnili im kradzie˝ 3 samo-
chodów, paserstwo oraz usi∏owanie kradzie-
˝y. WartoÊç skradzionych pojazdów szaco-
wana jest na kwot´ ponad 180 tys. z∏otych. –
Kradzie˝ami BMW zajmowali si´ dwaj miesz-
kaƒcy Radomia w wieku 32 i 34 lat. M∏odszy
z nich by∏ poszukiwany przez policj´. Zosta∏
skazany na kar´ 3,5 roku pozbawienia wol-
noÊci za kradzie˝e i w∏amania – podsumowu-
jà stró˝e prawa. Pozostali trzej m´˝czyêni
odpowiadaç b´dà za paserstwo. Wobec 2
z zatrzymanych zastosowany zosta∏ tymcza-
sowy areszt. 

W r´ce tyskich policjantów wpad∏ m∏ody
z∏odziejaszek, który ukrad∏ rower. I mo˝e nie
by∏oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie
fakt, ˝e 15-latek zrobi∏ to na zlecenie. W zamian
otrzyma∏... szczura. Zleceniodawcà transakcji
okaza∏ si´ jego rówieÊnik. M∏odzieƒcy za swoje
czyny odpowiedzà przed Sàdem Rodzinnym,
który zadecyduje o ich dalszym losie.

W marcu tego roku policjanci odnotowali
kradzie˝ roweru spod szko∏y z ulicy Katowic-
kiej w Tychach. – Monitoring szko∏y oraz wni-
kliwa praca policjantów tyskiej komendy do-

prowadzi∏a na trop nieletniego sprawcy – infor-
mujà mundurowi. Okaza∏o si´, ˝e z∏odziejem
by∏ 15-latek, który ukrad∏ rower na zamówienie
swojego rówieÊnika. W zamian za zrealizowa-
nie jego proÊby nieletni otrzyma∏ od niego
szczura. – Stró˝e prawa odzyskali skradziony
jednoÊlad, który dla zatarcia Êladów, nieletni
zniszczyli zdrapujàc lakier i uszkadzajàc ele-
menty wyposa˝enia – dodajà. Straty jakie po-
niós∏ w∏aÊciciel si´gajà 400 z∏otych. Swój fina∏
sprawa znajdzie w Sàdzie Rodzinnym, który za-
decyduje o dalszym losie nieletnich.

PoÊcig za karawanem

Piàtkowe wydarzenia potoczy∏y si´ b∏y-
skawicznie – dy˝urny kroÊnieƒskiej komen-
dy otrzymuje krótkà informacj´ – samocho-
dem marki Mercedes Vito wywo˝one sà
z Krosna Odrzaƒskiego akumulatory i silni-
ki, pochodzàce z w∏amania do gara˝u. Za
autem rusza policyjny poÊcig. Po 20 minu-
tach w lesie mundurowi zatrzymujà poszu-
kiwany pojazd wraz z ∏upem. Okazuje si´, ̋ e
kradzione rzeczy przewo˝one by∏y... po-
grzebowym karawanem.

Do w∏amania mia∏o dojÊç mi´dzy 7 a 9 maja
na jednej z ulic w KroÊnie Odrzaƒskim. Z∏odzie-
je ukradli akumulatory, silniki elektryczne oraz
szlifierki kàtowe o wartoÊci ponad 9 tys. z∏. Po-

licjanci nie ukrywali swojego zdziwienia, gdy
okaza∏o si´, ˝e ∏up przewo˝ony by∏ w karawa-
nie nale˝àcym do w∏aÊciciela jednego z zak∏a-
dów pogrzebowych mieszczàcych si´ na tere-
nie województwa lubuskiego. W r´ce munduro-
wych wpad∏ kierowca pojazdu – 36-letni m´˝-
czyzna, mieszkaƒca Krosna Odrzaƒskiego. Po-
stawiono mu zarzuty w∏amania – w warunkach
recydywy – do gara˝u i kradzie˝y przedmiotów
za ponad 9 tys. z∏. Za dokonanie tego przest´p-
stwa odpowie on przed Sàdem Rejonowym
w KroÊnie Odrzaƒskim. 

Jak ustalono, w∏aÊciciel zak∏adu pogrzebo-
wego po˝yczy∏ swój pojazd nie majàc poj´cia
do czego b´dzie wykorzystany.

Fa∏szywy maturzysta
Pewien 22-latek postanowi∏, ˝e pomo˝e swo-

jemu kuzynowi i pójdzie za niego na egzamin
maturalny. Wzià∏ jego dowód i wyruszy∏ na
podbój szko∏y. Niestety podst´p ujawni∏ jeden
z nauczycieli. Pedagog nie móg∏ na sali odna-
leêç jednego z uczniów, mimo ˝e jego nazwisko
widnia∏o na liÊcie. O ca∏ym incydencie dyrektor
szko∏y powiadomi∏ legnickich policjantów.
O dalszym losie 22-latka zdecyduje sàd.

Dyrektor jednej z legnickich szkó∏ powia-
domi∏ policj´ o tym, ˝e na egzamin matural-
ny z j´zyka angielskiego zg∏osi∏ si´ m´˝czy-
zna, który – pos∏ugujàc si´ nie swoim dowo-
dem osobistym – usi∏owa∏ zdawaç egzamin
za innà osob´. Po wylegitymowaniu si´ i pod-

pisaniu listy, maturzyÊci zaj´li miejsca w sali
egzaminacyjnej. – Wtedy jeden z nauczycieli
zorientowa∏ si´, ˝e wÊród osób na sali nie
rozpoznaje absolwenta szko∏y, którego na-
zwisko widnia∏o na liÊcie.Powiadomi∏ o tym
dyrektora szko∏y, który nast´pnie wezwa∏
policj´ – informujà funkcjonariusze. 

Okaza∏o si´, ˝e 22-latek usi∏owa∏ przystàpiç
do egzaminu, podajàc si´ i pos∏ugujàc si´ do-
wodem osobistym swojego kuzyna. Grozi mu
za to kara pozbawienia wolnoÊci do 5 lat. – Od-
powiedzialnoÊç karna grozi równie˝ m´˝czyê-
nie, który udost´pni∏ swój dokument to˝samo-
Êci w celu zaliczenia egzaminu maturalnego –
podsumowujà mundurowi.

Napad∏ na kobiet´ w cià˝y

w okresie od kwietnia do listopada 2012
roku podró˝ujàc po Polsce wyszukiwa∏
osoby starsze, bez Êrodków do ˝ycia, ofe-
rujàc im prac´ w „swojej firmie”, polegajà-
cà na wykonywaniu prostych czynnoÊci,
np. stró˝owaniu. Nast´pnie podst´pnie
nak∏ania∏ te osoby do podpisania umów
kredytowych i przekazania mu otrzyma-
nych w ten sposób pieni´dzy na poczet
sp∏aty zaleg∏oÊci jego fikcyjnej firmy. 

W wielu przypadkach pokrzywdzeni
podpisujàc dokumenty bankowe byli
przekonani, ˝e podpisujà dokumentacj´
zwiàzanà z ich zatrudnieniem. Dzia∏ajàc
w ten sposób sprawca wy∏udzi∏ kwot´ po-
nad 200 tysi´cy z∏otych. – Dzia∏a∏ na tere-
nie ca∏ej Polski, w tym tak˝e Wroc∏awia,
doprowadzajàc do niekorzystnego rozpo-
rzàdzenia mieniem 7 osób i usi∏ujàc oszu-
kaç 1 osob´ – wyjaÊniajà policjanci. Wo-
bec 40 – latka zastosowano tymczasowy
areszt na 3 miesiàce. Za oszustwo grozi
mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoÊci.

z pokrzywdzonà pojechali na Szos´ Che∏miƒskà.
– Gdy wys∏uchiwali jej relacji na miejscu, kilka-
dziesiàt metrów dalej dostrzegli w krzakach ja-
kiegoÊ m´˝czyzn´. To zwróci∏o ich uwag´ i na-
tychmiast go zatrzymali – dodajà. 

Kobieta rozpozna∏a w nim sprawc´ napadu.
Legitymowany poczàtkowo pos∏u˝y∏ si´ ksià-
˝eczk´ wojskowà 22-letniego mieszkaƒca ul.
Olsztyƒskiej. Funkcjonariusze nabrali podej-
rzeƒ co do podawanej przez niego to˝samoÊci,
poniewa˝ pewne szczegó∏y identyfikacyjne nie
pasowa∏y do stojàcego przed nimi m´˝czyzny.
Pojechali do w∏aÊciciela ksià˝eczki wojskowej.
Ten, nieÊwiadom ca∏ej sytuacji, spokojnie prze-
bywa∏ w swoim mieszkaniu. 

Ostatecznie Êledczy ustalili prawdziwe dane
podejrzanego. Okaza∏o si´, ˝e to 28-latek po-
chodzàcy z Bytomia. Po sprawdzeniu w policyj-
nych bazach danych wysz∏o na jaw, ˝e jest po-
szukiwany a˝ pi´cioma listami goƒczymi. M´˝-
czyzna us∏ysza∏ zarzut usi∏owania rozboju,
skierowania oskar˝eƒ wobec innej osoby oraz
podrobienia jej podpisu. Mo˝e mu groziç kara
do 12 lat wi´zienia.

– 28-latek zagrozi∏ kobiecie w dziewiàtym
miesiàcu cià˝y u˝yciem przemocy, ˝eby zmu-
siç jà do wydania pieni´dzy – informujà poli-
cjanci. Chcàc uniknàç odpowiedzialnoÊci za
swój wybryk, w czasie zatrzymania próbowa∏
oszukaç toruƒskich mundurowych co do swo-
jej prawdziwej to˝samoÊci. Zbieg ten nie uda∏
si´. Co ciekawe okaza∏o si´, ˝e by∏ on poszuki-
wany a˝ pi´cioma listami goƒczymi. Grozi mu
do 12 lat wi´zienia.

W Êrod´ 8 maja oko∏o godz. 13:30 dy˝urny
toruƒskiej policji odebra∏ telefon od wzburzo-
nej 31-latki, która relacjonowa∏a, ˝e w∏aÊnie zo-
sta∏a napadni´ta przez jakiegoÊ m´˝czyzn´
przy ul. Szosa Che∏miƒska. Dy˝urny natych-
miast skierowa∏ do niej patrol. 

Okaza∏o si´, ̋ e kobieta jest w dziewiàtym mie-
siàcu cià˝y. – Opowiedzia∏a kryminalnym, jak –
idàc ulicà – zosta∏a zaczepiona przez nieznane-
go jej m´˝czyzn´. Ten, widzàc, ˝e jest w za-
awansowanej cià˝y, zagrozi∏ jej u˝yciem prze-
mocy, je˝eli nie da mu pieni´dzy. Pokrzywdzona
jednak zdecydowanie odmówi∏a i sprawca
uciek∏ – opowiadajà mundurowi. Policjanci wraz

Wspólne dzia∏ania policjantów z Radomia
i Lublina oraz funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej doprowadzi∏y do zatrzymania 5 m´˝-
czyzn trudniàcych si´ kradzie˝ami samocho-
dów. Dwaj z nich wpadli w r´ce policjantów
wkrótce po tym, jak zdo∏ali ukryç w jednej
z dziupli skradzione w Kielcach BMW. 

Zatrzymani to mieszkaƒcy województwa
mazowieckiego w wieku od 18 do 39 lat.
Przest´pcy specjalizowali si´ w kradzie˝ach
najnowszych i najdro˝szych modeli BMW.
Podejrzani ju˝ us∏yszeli zarzuty, które doty-
czà kradzie˝y z w∏amaniem oraz paserstwa.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Post´po-
wanie prowadzone jest pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej Lublin – Pó∏noc.

Do zatrzymaƒ dosz∏o w ubieg∏ym tygo-
dniu na terenie województwa mazowieckie-
go. –  Realizacja ta to efekt wspó∏pracy poli-
cjantów z Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià
Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie, funkcjo-
nariuszy Wydzia∏u Kryminalnego KWP z sie-
dzibà w Radomiu, Lublinie oraz Stra˝y Gra-
nicznej. Zatrzymano 5 m´˝czyzn, w wieku od
18 do 39 lat. Sà to mieszkaƒcy Radomia,
Otwocka i Józefowa – informujà mundurowi.
Dwaj przest´pcy zostali zatrzymani w Rado-
miu nieopodal jednej z dziupli, gdzie kilka
minut wczeÊniej zdo∏ali ukryç skradzione
w Kielcach BMW. 

Wroc∏awscy policjanci ustalili i zatrzy-
mali m´˝czyzn´ podejrzanego o szereg
oszustw na szkod´ starszych ludzi.
Sprawca wyszukiwa∏ osoby o trudnej sy-
tuacji materialnej, nast´pnie pod pozorem
zatrudnienia w jego fikcyjnej firmie, nak∏a-
nia∏ pokrzywdzonych do wzi´cia kredytu
i przekazania mu pieni´dzy na poczet za-
leg∏oÊci finansowych zwiàzanych z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà. 

M´˝czyzna w ten sposób zdoby∏ a˝ 200
tys. z∏. Podejrzany zosta∏  tymczasowo
aresztowany.

Funkcjonariusze z Wydzia∏u do Walki
z Przest´pczoÊcià Gospodarczà Komendy
Miejskiej Policji we Wroc∏awiu w wyniku
przeprowadzonych czynnoÊci zatrzymali
40-letniego m´˝czyzn´, podejrzanego
o szereg oszustw na szkod´ starszych lu-
dzi. Do zatrzymania dosz∏o na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Jak
ustalili policjanci, mieszkaniec jednej
z miejscowoÊci w okolicach Szczecina

Specjalizowali si´ 
w kradzie˝ach BMW 

Oszukiwa∏ starsze osoby

Kolejne uderzenie 
w narkotykowy biznes

Policjanci z powiatu jeleniogórskiego
zatrzymali m´˝czyzn´ podejrzanego o po-
siadanie znacznych iloÊci Êrodków odu-
rzajàcych. 

– Funkcjonariusze, dzia∏ajàc na terenie
gminy Âwierzawa, w jednym z budynków
znaleêli suszàcà si´ marihuan´, a tak˝e
ju˝ gotowy susz, z którego po podziale
mo˝na by∏oby uzyskaç ponad 14 tys. por-
cji handlowych tego narkotyku – t∏uma-
czà policjanci. 

M´˝czyênie za czyn, o który jest podej-
rzany grozi kara nawet do 8 lat pozbawie-
nia wolnoÊci.

Do zatrzymania dosz∏o 9 maja 2013 ro-
ku na jednej z posesji w powiecie z∏otoryj-
skim. – Policjanci, prowadzàc dzia∏ania
wymierzone w przest´pczoÊç narkotyko-
wà, wytypowali m´˝czyzn´, który mo˝e
posiadaç znaczne iloÊci Êrodków odurza-
jàcych, a tak˝e ustalili jego miejsce poby-
tu. Funkcjonariusze podczas przeszuka-
nia pomieszczeƒ u˝ytkowanych przez po-
dejrzanego, w jednym z budynków na te-
renie gminy Âwierzawa znaleêli du˝à iloÊç
suszàcej si´ marihuany – relacjonujà
mundurowi. 

Policjanci ujawnili równie˝ ju˝ gotowe
do sprzeda˝y Êrodki odurzajàce, które
ukryte by∏y w beczce. Po sprawdzeniu
przez specjalistów okaza∏o si´, ̋ e z zabez-
pieczonej marihuany mo˝na by∏oby wy-
produkowaç ponad 14 tys. porcji handlo-
wych tego narkotyku. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli tak˝e
lampy, wentylatory i inne przedmioty mo-
gàce mieç zwiàzek z prowadzonà tam
uprawà. 

M´˝czyzna zosta∏ zatrzymany i trafi∏ do
policyjnego aresztu. Obecnie funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej Policji
w Z∏otoryi wyjaÊniajà wszystkie okolicz-
noÊci tej sprawy. Sprawdzajà m.in. czy za-
trzymany zajmowa∏ si´ równie˝ handlem. 

– Przypomnijmy, ˝e za posiadanie nar-
kotyków grozi kara do 3, a gdy przedmio-
tem przest´pstwa jest ich znaczna iloÊç,
nawet do 8 lat pozbawienia wolnoÊci. Na-
tomiast handel narkotykami zagro˝ony
jest karà do 8, a gdy w gr´ wchodzi ich
znaczna iloÊç nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolnoÊci – ostrzegajà stró˝e prawa.

oprac. kg
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Polsko-niemiecka wymiana
mi´dzyszkolna

W dniach 21-27 kwietnia odby∏a
si´ polsko-niemiecka wymiana mi´-
dzyszkolna. W I LO goÊciliÊmy
uczniów z Ehrenbürg Gymnasium
w Forchheim. PowitaliÊmy ich krót-
kim wyst´pem artystycznym. Nowe
aran˝acje znanych niemieckich pio-
senek szczególnie przypad∏y do gu-
stu naszym przyjacio∏om. Spacer ko-
rytarzami S∏owackiego wzbudzi∏
wiele pozytywnych emocji. Rozmo-
wa na temat ró˝nic systemów na-
uczania i zasad panujàcych w szkole
zach´ci∏a do zadawania licznych py-
taƒ, zarówno grup´ niemieckà, jak
i polskà. GoÊcie byli mi∏o zaskoczeni
atmosferà panujàcà w szkole.

Niewàtpliwie najwi´kszà szansà na
integracj´ by∏a trzydniowa wycieczka
do Krakowa. ZwiedziliÊmy wiele uro-
czych miejsc, nasi koledzy byli pod
wra˝eniem architektury miasta. Naj-
wi´kszà uwag´ przyciàgnà∏ Uniwer-
sytet Jagielloƒski, jak równie˝ krakow-
ski rynek. Czas sp´dzony razem,
a przy tym magiczny klimat miasta

sprawi∏y, i˝ poczuliÊmy, jakbyÊmy
znali si´ od lat. Niech´tnie opuszczali-
Êmy Kraków, jednak pe∏ni wra˝eƒ po-
cieszaliÊmy si´, ̋ e to jeszcze nie koniec
tej wspania∏ej przygody.

Nast´pnego dnia udaliÊmy si´ do
Olsztyna, aby sp´dziç razem ostatni
wieczór. Zorganizowanie ogniska
przez nasze opiekunki, panià Dziàbor
i panià Szczeszek, okaza∏o si´ ideal-
nym pomys∏em. Wszyscy Êwietnie si´
bawili. Zadania, konkursy i wr´czanie
nagród urozmaici∏y pobyt w malow-
niczej miejscowoÊci.

W koƒcu nadszed∏ czas rozstania.
By∏ to trudny moment dla wszystkich
uczestników wymiany. Nie obesz∏o
si´ bez ∏ez. Nikt by si´ nie spodziewa∏,
˝e zaledwie w tydzieƒ mo˝na nawià-
zaç ze sobà tak Êwietny kontakt.

Wymiana mi´dzyszkolna daje
ogromne mo˝liwoÊci, uczymy si´ j´-
zyka, poznajemy kultur´ i histori´ in-
nych narodów, a co najwa˝niejsze, po-
znajemy fantastycznych ludzi, z który-
mi zawarte znajomoÊci cz´sto przera-
dzajà si´ w prawdziwe przyjaênie.

Sandra Lewandowska, kl Ie

Projekt Comenius 
Uczniowie S∏owackiego bioràcy

udzia∏ w projekcie Comenius z nie-
cierpliwoÊcià oczekiwali na swoich
partnerów z Litwy, Hiszpanii, Nor-
wegii oraz Belgii. Napi´ty program
wymiany zapowiada∏ wiele atrakcji,
tak te˝ by∏o.

Czwartek. Dzieƒ sàdu. Ogólna
prezentacja wyników rozmaitych an-
kiet zwiàzanych z projektem. Dzi´ki
znajomoÊci j´zyka angielskiego ka˝-
de wystàpienie przedstawicieli dane-
go kraju by∏o treÊciwe i jasne. Tego
dnia zabraliÊmy naszych partnerów
na lekcje. OczywiÊcie nie oby∏o si´
bez Êmiechu (pozdrawiamy Panià
Profesor Mizgalskà i dzi´kujemy za

lekcj´ j´zyka niemieckiego z panià
profesor Ma∏gorzatà Szczeszek, która
zamieni∏a si´ w lekcje muzyki z obco-
j´zycznymi piosenkami. 

Âroda by∏a dniem zwiedzania
Cz´stochowy. Nasi goÊcie wraz
z ukraiƒskim przewodnikiem udali
si´ do Huty, gdzie w zabawnych

szenia swoich umiej´tnoÊci. Ponadto
dzi´ki niej poznajemy obcà kultur´
i ludzi, z którymi zaczynajà ∏àczyç nas
bliskie stosunki. Naszych wspólnym
celem jest na pewno utrzymanie po-
wsta∏ych przyjaêni i pozytywnych sto-
sunków pomi´dzy naszymi krajami. 

Magdalena Sikorska, Ia

wspania∏à lekcj´ o sposobach banda-
˝owania, zademonstrowanych na
naszej – lekko sp∏oszonej – kole˝ance
z Norwegii)

Po lekcjach i krótkim zwiedzaniu
szko∏y ka˝da grupa z danego kraju za-
bra∏a partnera na obiad. Nast´pnie na-
stàpi∏a chwila odpoczynku i zbieranie
energii przed d∏ugiem zwiedzaniem
Jasnej Góry. Nie mogliÊmy trafiç na
lepszego przewodnika, ni˝ zakonnik
Roman, który ciekawie opowiada∏ na-
szym goÊciom o tykm wyjàtkowym,
cz´stochowskim zabytku. 

Piàtek. Godzina 4:30. Godzina, któ-
ra by∏a najwi´kszà zmorà ka˝dego
z nas. Jednak nie by∏o czasu na u˝ala-
nie si´ nad swoim strasznym losem.
Trzeba by∏o wstaç i udaç si´ na zbiór-
k´, poniewa˝ Kraków wo∏a∏. Wielicz-
ka by∏a pierwszym punktem naszej
wycieczki. Zwiedzanie kopalni zaj´∏o
trzy godziny a nast´pnym elementem
programu by∏o zwiedzanie Krakowa.

Sobota. Nadszed∏ dzieƒ, który koƒ-
czy∏ nasze spotkanie w Polsce. To by∏o
wyjàtkowe, mi´dzynarodowe spotka-
nie. Zaowocowa∏o wspania∏ymi wra-
zeniami i nowymi przyjaêniami.

na podstawie relacji Aleksandry Dobosz (Ia)

GoÊcie z Ukrainy
W dniach 7 - 12 kwietnia w I Li-

ceum Ogólnokszta∏càcym odby∏a si´
wymiana polsko-ukraiƒska. Ucznio-
wie naszej szko∏y ugoÊcili w swoich
progach m∏odzie˝ z Gimnazjum nr

92 w Doniecku. G∏ównym za∏o˝e-
niem zorganizowanej wymiany sta∏o
si´  ∏amanie stereotypów w postrze-
ganiu wspólnej historii i wspó∏cze-
snych relacji, a tak˝e inspirowanie
m∏odzie˝y do dzia∏aƒ, które pozwa-
lajà na integracj´ obu narodów. Aby
wzajemnie zbli˝yç si´ do siebie, sp´-
dziliÊmy pi´ç dni na zapoznawaniu
si´  i nawiàzywaniu bli˝szych znajo-
moÊci. 

Uczniowie z Doniecka przyjechali
do Polski w niedziel´ (t.j 7 kwietnia).
Zm´czeni, wraz ze swoimi polskimi
kolegami udali si´ do tymczasowych
domów. Niedziela by∏a dniem zapo-
znawczym, w którym ka˝demu
z nas uda∏o si´ nawiàzaç bli˝sze zna-
jomoÊci ze swoimi goÊçmi. Ponadto
mieliÊmy okazj´ pokazaç im nasze
rodzinne miejscowoÊci. 

Nast´pnego dnia udaliÊmy si´ do
szko∏y. PoÊwi´ciliÊmy ca∏y dzieƒ na
poznawanie kultury ukraiƒskiej.
Dzi´ki doskona∏ej prezentacji przy-
gotowanej przez uczniów i nauczy-
cieli, mogliÊmy przenieÊç si´ do Do-
niecka i poczuç pi´kno tego miasta. 

We wtorek uczestniczyliÊmy,
wraz z naszymi partnerami, w lek-
cjach pokazowych. MieliÊmy okazj´
zobaczyç m.in. lekcj´ polskiego z pa-
nià profesor Monikà Górnà, a tak˝e

strojach zwiedzali jej progi. Punktem
kulminacyjnym Êrody by∏a wyciecz-
ka na Jasnà Gór´, na którà m∏odzie˝
czeka∏a od poczàtku przyjazdu.
Dzieƒ zosta∏ zakoƒczony wizytà
w Galerii Jurajskiej, gdzie nasi towa-
rzysze dostali wolny czas na zakupy. 

Najwi´kszà szans´ na integracj´
mieliÊmy podczas wycieczki do Kra-
kowa i kopalni soli w Wieliczce.
Ukraiƒscy goÊcie byli pod wra˝e-
niem naszego pi´knego miasta, a tak-
˝e zachwycali si´ architekturà i ku-
powali pamiàtki.  Dzi´ki tej wyciecz-
ce mieliÊmy okazj´ na zacieÊnienie
swoich wi´zów i nawiàzaniu bliskich
przyjaêni ze swoimi towarzyszami. 

Piàtek by∏ ostatnim dniem sp´dzo-
nym z naszymi znajomymi. Byli oni
uczestnikami Dni Otwartych w na-
szym liceum, dzi´ki czemu doskonale
poznali naszà szko∏´. Po ca∏ym tygo-
dniu wspólnie sp´dzonego czasu czu-
liÊmy si´, jakbyÊmy znali si´ z nimi od
bardzo dawna, dlatego nie mogliÊmy
dopuÊciç do ÊwiadomoÊci, ˝e nad-
szed∏ dzieƒ rozstania. Kiedy przysz∏o
nam po˝egnaç si´ z ukraiƒskimi zna-
jomymi, pola∏o si´ wiele ∏ez. Nie przy-
puszczaliÊmy, ˝e mo˝na tak zbli˝yç
si´ do ludzi w przeciàgu tygodnia. 

Wymiana jest doskona∏a okazjà na
pokonanie bariery j´zykowej i polep-



25 kwietnia w sali numer 14 odby∏o si´ uroczyste po˝egnanie maturzystów, które zorgani-
zowa∏o ko∏o politologiczne „Entropia" wraz z Panià Profesor Ma∏gorzatà Kaim.

Niczego nieÊwiadomi trzecioklasiÊci z dumà przekroczyli progi pracowni, niemal wpadajàc
w czu∏e obj´cia Matki Entropii-w tej roli Marcelina Izydorczyk. Jednak odwrotu nie by∏o. Napo-
tkali tu wiele niespodzia-
nek, które przygotowali ich
m∏odsi koledzy. Pi´knà
„mow´ po˝egnalnà" wyg∏o-
si∏a Julia Combik. By∏o
w niej i o wspólnych prze-
˝yciach, i o wypuszczaniu
z gniazda i o maturze i ˝yciu
i o tym, co mia∏a im do za-
oferowanie Entropia. Ka˝dy
z nich, aby zostaç wypusz-
czonym w Êwiat, na tak
zwane „szeroki wody" mu-
sia∏ spe∏niç pewne warunki.
Pierwszy z nich dotyczy∏
odpowiedzi na pytania
z dziedzin, którymi zajmuje
si´ kó∏ko a przygotowany-
mi przez Karola Hajduka
i Ole Rabend´. Kolejnym krokiem by∏o „b∏ogos∏awieƒstwo" Matki Entropii oraz zawieszenie na
szyi symbolicznej kartki , która przedstawia∏a proÊby o datki na potrzebne do prze˝ycia produk-
ty, którà ka˝dy student powinien posiadaç w torbie (dzi´kujemy Magdzie Czapli). Jednak ˝a-
den maturzysta nie podda∏ si´ i oczekiwa∏ pokornie na dalsze wyzwanie-a by∏o nim wypicie po-
dejrzanego pochodzenia napoju i dziwnej potrawy. MaturzyÊci wypili do dna i zjedli do ostat-

niego okruszka te okropnoÊci .
Udowodnili w ten sposób, ˝e
nie jest im straszne „g∏odne" ˝y-
cie studenta i poradzà sobie, bo
sà w stanie zjeÊç wszystko.

Po tak emocjonujàcych mi-
nutach nastàpi∏ moment wspo-
mnieƒ i wzruszeƒ. Ostatnie ju˝
dla maturzystów spotkanie
kó∏ka politologicznego „Entro-
pia" przypiecz´towa∏a zainto-
nowana przez Olg´ Owczarek
piosenka „Ale to ju˝ by∏o". Mi-
mo, i˝ osobiÊcie nie jestem
w gronie entropijnej spo∏eczno-
Êci i odgrywa∏am jedynie rol´
obserwatora, to uwa˝am, ˝e to
ko∏o jest elitarnà chlubà naszej

szko∏y, jednym z najlepszych przedsi´wzi´ç i jestem przekonana, ˝e przyszli pierwszoklasiÊci
wstàpià z dumà w jej szeregi, reprezentujàc szko∏´.

Aleksandra Dobosz I A

TTAAKK  WWYYGGLLÑÑDDAA∏∏YY  DDNNII  OOTTWWAARRTTEE  WW  NNAASSZZYYMM  LLIICCEEUUMM

ZZ  WWIIZZYYTTÑÑ  WW  KKRRAAKKOOWWIIEE  
20 kwietnia na Wydziale Polonistyki Uni-

wersytetu Jagielloƒskiego odby∏ si´ fina∏
konkursu „ Âwiat ukryty w literaturze.
Âwiat ukryty w j´zyku. Âwiat ukryty w tek-
stach kultury”.  SpoÊród uczestników z ca∏ej
Polski jury wy∏oni∏o najpierw 10 finalistek,
które odwiedzi∏y Kraków i wzi´∏y udzia∏
w drugim etapie fina∏owych zmagaƒ.
WÊród wyró˝nionych nie mog∏o zabraknàç
uczennic S∏owackiego. W sobotni poranek
pod opiekà  p. prof. Iwony Kocio∏ek wyru-
szy∏yÊmy do Krakowa.  

Ustna cz´Êç konkursu polega∏a na przygo-
towaniu dziesi´ciominutowej wypowiedzi na
wylosowany wczeÊniej temat. Zadanie by∏o
trudne, poniewa˝ tematy, które przygotowali
organizatorzy, dotyczy∏y wielu ró˝nych dzie-
dzin. Uczestniczki losowa∏y pytania  w odpo-
wiedniej kolejnoÊci, zgodnie z wyznaczonym
dla nich czasem wyg∏oszenia wypowiedzi.
Czas przygotowania wystàpienia wynosi∏
dwie godziny. Organizatorzy konkursu oka-
zali si´ bardzo sympatycznymi osobami i,
dzi´ki swobodnej atmosferze, która panowa∏a
w trakcie rozmów i przygotowaƒ, uda∏o si´
uniknàç stresu oraz zdenerwowania. Studenci,
którzy pomagali  przy organizacji konkursu, równie˝ podtrzymywali finalistki na duchu i stara-
li si´ zapewniç komfortowe warunki w trakcie przygotowywania wypowiedzi. Efektem fina∏u
konkursu, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloƒski, by∏ sukces „S∏owaków”- Ewa Dryj-
ka otrzyma∏a tytu∏ laureata, a Kinga Suchaƒska zosta∏a finalistkà. G∏ównà nagrodà dla uczniów
klas trzecich by∏y indeksy na wybrane kierunki polonistyczne Uniwersytetu Jagielloƒskiego. 

W trakcie wycieczki do Krakowa uda∏o si´ nam równie˝ odwiedziç s∏ynnà „Jam´ Mi-
chalika”, spotkaç dawnych absolwentów naszego liceum oraz uczestniczyç w niezwy-

k∏ym widowisku przygoto-
wanym przez artystów kaba-
retowych w ,,Piwnicy pod
Baranami”. W przedstawie-
niu wystàpili mi´dzy innymi
Agata Âlazyk oraz Maciej
Pó∏torak. Du˝a dawka Êmie-
chu oraz chwilami refleksyj-
ny nastrój, przeplatany hu-
morystycznymi monologami
o tematyce spo∏eczno-poli-
tycznej, stworzy∏y niezapo-
mniane przedstawienie
w miejscu o d∏ugiej, arty-
stycznej historii.

Ewa Dryjka i Kinga Suchaƒska kl. II a

PPOO˚̊EEGGNNAANNIIEE  WW  EENNTTRROOPPIIII
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III miejsce ucznia TZN w XVII Konkursie
Wiedzy Technicznej

Odbieramy kolejne nagrody!

Spotkanie z przedstawicielem Intela

20 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materia∏ach
Uniwersytetu Âlàskiego w Sosnowcu odby∏y si´ rozgrywki
fina∏owe  Konkursu Wiedzy Technicznej. 

W finale konkursu uczestniczy∏o 104 uczniów z 35 szkó∏
ogólnokszta∏càcych i technicznych z województwa Êlàskiego
i cz´Êci ma∏opolskiego. Zmagania konkursowe polega∏y na roz-
wiàzywania testu konkursowego, w którym trzeba by∏o zmie-
rzyç si´ z nie∏atwymi zagadnieniami z zakresu matematyki, fi-
zyki, informatyki i techniki.

Techniczne Zak∏ady Naukowe w finale konkursu reprezento-
wa∏ zespó∏ trzech uczniów: Miko∏aj Z∏otkowski   z klasy IVa,
Andrzej Moƒski  z klasy IIIc i Artur Pluta z klasy IIIa.

19 kwietnia w auli Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Ma-
teria∏ach Uniwersytetu Âlàskiego w Sosnowcu odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród i wyró˝nieƒ finalistom XVII

Konkursu Wiedzy Technicznej.
Miko∏aj Z∏otkowski z klasy IVa zdoby∏ III miejsce w finale

XVII Konkursu Wiedzy Technicznej i z ràk Przewodniczàcego
Komisji Konkursowej otrzyma∏ dyplom, zaÊwiadczenie upo-
wa˝niajàce do ubiegania si´ o przyj´cie na I rok studiów stacjo-
narnych pierwszego stopnia w Uniwersytecie Âlàskim w roku
akademickim 2013/2014   z pomini´ciem post´powania kwali-
fikacyjnego oraz nagrod´ rzeczowà.

S∏owa podzi´kowania i nagrod´ otrzyma∏ równie˝ opiekun
konkursowiczów mgr in˝. Andrzej Niedzielski, nauczyciel
przedmiotów elektronicznych Technicznych Zak∏adów Nauko-
wych w Cz´stochowie.

Techniczne Zak∏ady Naukowe im. gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego w Cz´stochowie w punktacji zespo∏owej  zaj´∏y pierwsze
miejsce wÊród szkó∏ technicznych.

Andrzej Niedzielski

23 kwietnia w Domu Technika NOT w Katowicach odby∏a si´
uroczysta Gala Liderów Innowacji organizowana przez Cen-
trum Innowacji WKTiR w Katowicach. WÊród nagrodzonych
znaleêli si´ laureaci III edycji konkursu o tytu∏ „M∏odego Lidera
Innowacji Województwa Âlàskiego”, XII Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Lider Innowacji” – edycja wiosenna oraz uhonorowani
Medalami im. Adama Graczyƒskiego.

WÊród laureatów III edycji konkursu „M∏ody Lider Innowa-
cji Województwa Âlàskiego” znaleêli si´ uczniowie Technicz-
nych Zak∏adów Naukowych im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
w Cz´stochowie:

Przemys∏aw Wolnicki za prac´ „Wspomagacz uÊcisku” –
I miejsce w kategorii Wynalazca;
Dawid Sobieraj za prac´ „RPI Urzàdzenie filtrujàce sieç
komputerowà” -  II miejsce w kategorii Wynalazca;
Arkadiusz Ko˝uch za prac´ „In Case Of Emergency ICE Aplika-
cja na system Android” - I miejsce w kategorii Programista;

17 kwietnia w Êwietlicy szkolnej Technicznych Zak∏adów
Naukowych odby∏o si´ spotkanie o tematyce „Technologia
Intel® Core™ vPro™. Zbudowana dla biznesu. Zaprojekto-
wana dla bezpieczeƒstwa”. Spotkanie prowadzi∏  pan Da-

Daniel Kwasek, Tomasz Wójcik i ¸ukasz Grajcar za prac´
„Bezza∏ogowy statek latajàcy – BZYK”  - GRAND PRIX III
edycji konkursu!
Opiekunami uczniów sà dr in˝. Robert Bàbka i mgr in˝.

Przemys∏aw B∏aszczyk.
Mamy nadziej´, ˝e to nie koniec naszych osiàgni´ç.

Wymienione powy˝ej prace zosta∏y wytypowane do udzia-
∏u w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, której wyniki po-
znamy prawdopodobnie 29 maja W tym dniu ma odbyç si´
og∏oszenie wyników eliminacji ogólnopolskich olimpiady.

Wszystkie prace zosta∏y równie˝ zg∏oszone do VI edycji
Konkursu „M∏ody Innowator”, organizowanego przez Naczel-
nà Organizacj´ Technicznà. Prace przesz∏y eliminacje okr´go-
we i zosta∏y wys∏ane do fina∏u konkursu na szczeblu ogólno-
polskim. Jego wyniki majà byç podane do publicznej wiado-
moÊci w czerwcu bie˝àcego roku.

Przemys∏aw B∏aszczyk

riusz Wittek z Intel Technology Poland, który odpowiada
za aspekty techniczne produktów i technologii Intela stoso-
wanych w rozwiàzaniach korporacyjnych. Spotkanie cie-
szy∏o si´ du˝ym zainteresowaniem uczniów kierunków in-
formatycznych i teleinformatycznych.

Marcin Kowalczyk
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Droga do dyplomu technika 
budownictwa

W klasach budowlanych od 2006 r. prowadzone sà zaj´cia
dodatkowe przygotowujàce do egzaminu zawodowego w ra-
mach programu: „Dyplom technika budownictwa” autorstwa
mgr in˝. Ewy B∏aszczyk i mgr Renaty Borowik. 

Program nawiàzuje do wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
uczniów nabytych w ca∏ym cyklu nauczania w technikum na
przedmiotach budowlanych, odpowiednio je porzàdkujàc
i systematyzujàc.

Podczas zaj´ç uczeƒ nabywa umiej´tnoÊci w trzech obsza-
rach wymagaƒ: 
• czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych

w formie opisów, rysunków i wykresów,
• przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
• analizowanie dokumentacji technicznej.

Program ten umo˝liwia uczniom opanowanie wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci praktycznych przydatnych w przysz∏ej pracy
zawodowej, co jest szczególnie istotne dla tych, którzy za-
koƒczà edukacj´ na tym etapie kszta∏cenia.

Ponadto w czwartej klasie przeprowadzane sà próbne eg-
zaminy zawodowe – egzamin pisemny, obowiàzujàcy we
wszystkich szko∏ach  oraz dwa próbne egzaminy praktyczne
w I i II semestrze. Zadania i klucze rozwiàzaƒ  opracowywa-
ne sà przez nauczycielki przedmiotów zawodowych. Wyniki
egzaminów próbnych sà dok∏adnie analizowane, a prace
szczegó∏owo omawiane na zaj´ciach.

ZdawalnoÊç egzaminu zawodowego w naszej szkole z ro-
ku na rok jest coraz wi´ksza. W 2010 r. wynosi∏a 68,8 %, w
2011r. - 76,8 % a w 2012 r. – 79,2 % (w 2012 roku Êrednia
zdawalnoÊç w kraju wynios∏a 58,8%, w okr´gu 62,43%). 

Jadwiga Goska

Budujàce sukcesy uczniów 
TZN-u

Uczniowie klas o profilu budowlanym biorà corocznie udzia∏
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych, której or-
ganizatorem jest Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej Politechniki War-
szawskiej. Olimpiada odbywa si´ pod patronatem Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa. Jej celem jest
m.in. propagowanie wiedzy na temat najnowszych rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych i technologicznych w budownictwie, kszta∏to-
wanie nawyku samodzielnego zdobywania wiedzy i doskonale-
nia zawodowego oraz  lepsze przygotowanie uczniów szkó∏ po-
nadgimnazjalnych do podejmowania dalszego kszta∏cenia na
kierunkach budowlanych wy˝szych uczelni. Zadania konkurso-
we wykraczajà poza program nauczania i wymagajà  znacznego
zaanga˝owania si´ uczestników w przygotowania do zawodów.

W roku szkolnym 2012/2013 etap szkolny XXVI Edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych odby∏ si´
w TZN 14 listopada 2012 roku.

Do etapu okr´gowego zakwalifikowa∏o si´ czworo pod-
opiecznych mgr in˝. Jadwigi Goski: Grzegorz Biczak z klasy
IVm (ubieg∏oroczny laureat tej olimpiady), Ewelina Burek
i Adam BanaÊkiewicz z klasy IIIm oraz Ewa Palacz z klasy IVm.
Zawody okr´gowe odby∏y si´ 2 marca 2013 r. w Wy˝szej Szko-
le Technicznej w Bytomiu. Do zawodów centralnych (III stop-
nia), które odby∏y si´ w dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w No-
wym Sàczu, zakwalifikowa∏ si´  uczeƒ TZN Grzegorz Biczak.
Uczestnicy rozwiàzywali zadania konkursowe w trzech etapach.
Zadania obejmowa∏y materia∏ z zakresu konstrukcji budowla-
nych, technologii budownictwa, organizacji robót i projektowa-
nia architektonicznego. Grzegorz Biczak uzyska∏ powtórnie tytu∏
laureata tej olimpiady i przyznano mu prawo do zwolnienia
z cz´Êci pisemnej egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje za-
wodowe (z ocenà celujàcà) oraz prawo do zwolnienia z post´po-
wania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na wszystkie uczelnie
wy˝sze o kierunku budowlanym. Zosta∏ tym samym posiada-
czem ju˝ drugiego indeksu szko∏y wy˝szej. 

Grzegorz Biczak w ubieg∏ym roku szkolnym bra∏ udzia∏ nie
tylko w Olimpiadzie Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych. Zo-
sta∏ równie˝ zakwalifikowany do zawodów II stopnia XXXVIII
Olimpiady Wiedzy Technicznej i by∏ jedynym reprezentantem
Technicznych Zak∏adów Naukowych w grupie tematycznej me-
chaniczno-budowlanej.

Na sukcesy ucznia wp∏yn´∏y nie tylko jego wybitne zdolno-
Êci, ale równie˝ rzetelna praca i pasja, z jakà podchodzi∏ do
przygotowaƒ.

Jadwiga Goska



Wystawa National Geographic
– „Wielkie Koty” 

Od 20 maja w Galerii Jurajskiej
w Cz´stochowie b´dzie mo˝na
oglàdaç wyjàtkowe zdj´cia naj-
lepszych fotografów National
Geographic, w ramach wystawy
„Wielkie Koty”. Jest to cykl 50
zdj´ç prezentujàcych wyjàtkowe
zwierz´ta, jakimi sà wielkie dzi-
kie koty.

Wystawa National Geographic
– „Wielkie Koty” to seria zapiera-
jàcych dech w piersiach fotogra-
fii oÊmiu zagro˝onych gatunków
wielkich kotów: lwów, tygrysów,
gepardów, leopardów, irbisów,
panter mglistych, jaguarów oraz
pum.  Wystawa porusza pro-
blem, z jakim borykajà si´ wiel-
kie koty z ca∏ego Êwiata – nara-

stajàce konflikty o terytorium
oraz utrata instynktu lub jego po-
wolny zanik, wynikajàce z koeg-
zystencji z ludêmi. W celu zwró-
cenia uwagi na problem Towa-
rzystwo National Geographic  ra-
zem z podró˝nikami Dereckiem
i Beverly Joubertami utworzy∏o
inicjatyw´ Wielkie Koty. Inicjaty-
wa obejmuje prace nad edukacjà
dzieci ju˝ na wczesnych etapach
szkolnictwa, wdra˝anie nowych
rozwiàzaƒ oraz kilka programów
naukowych na rzecz wielkich ko-
tów. Wystawa w Galerii Jurajskiej
zostanie zaprezentowana na
pierwszym poziomie galerii, po-
trwa do koƒca czerwca. 

mag

Do 16 wrzeÊnia mo˝na sk∏a-
daç wnioski na dofinansowanie
z bud˝etu miasta modernizacji
systemów grzewczych, monta˝u
kolektorów s∏onecznych i usu-
wania azbestu. 

Na zadanie pn. „Usuwanie wy-
robów budowlanych zawierajà-
cych azbest z indywidualnych
budynków mieszkalnych i gospo-
darczych” miasto przeznaczy
w tym roku 10 tys. z∏. Dofinanso-
waniu podlegajà koszty demonta-
˝u, transportu i utylizacji odpa-
dów zawierajàcych azbest. Mak-
symalna kwota dofinansowania
to 1 tys. z∏.

O dofinansowanie w wysokoÊci
2 tys. z∏ mogà staraç si´ natomiast
w∏aÊciciele budynków mieszkal-

nych, którzy zdecydujà si´ na za-
kup i monta˝ kolektorów s∏onecz-
nych. Kolektory majà wspomagaç
system grzewczy albo s∏u˝yç do
wytwarzania ciep∏ej wody u˝ytko-
wej w budynkach i lokalach
mieszkalnych. Z dofinansowania
mo˝na skorzystaç tylko raz w cià-
gu 5 lat. Na to zadanie miasto
przeznaczy w tym roku 50 tys. z∏.
Z dofinansowania do moderniza-
cji systemu grzewczego mogà
z kolei skorzystaç mieszkaƒcy,
którzy zdecydujà si´ na zdemon-
towanie i zlikwidowanie êród∏a
ciep∏a (kot∏a) opalanego w´glem,
mia∏em, koksem i zastàpieniem go
nowym, bardziej ekologicznym.
Mogà liczyç na dofinansowanie
w wysokoÊci do 1 tys. z∏ (nie mo-

˝e ono jednak przekroczyç 50
proc. kosztów zadania). W planie
finansowym wydatków bud˝etu
miasta na rok 2013, przeznaczono
na to zadanie to 80 tys. z∏.

Uchwa∏y dotyczàce trybu przy-
znawania tego dofinansowania dla
osób fizycznych przeg∏osowali
radni podczas kwietniowej sesji
Rady Miasta. Wnioski mo˝na po-
bieraç bezpoÊrednio ze strony in-
ternetowej w zak∏adce mia-
sto/Êrodowisko/programy dotacji
-  http://www.czestochowa.pl/mia-
sto_1/srodowisko/programy_do-
tacji lub w budynku Urz´du Mia-
sta Cz´stochowy. Wnioski nale˝y
sk∏adaç w Kancelarii Urz´du Mia-
sta - pok. nr 3 w terminie do 16
wrzeÊnia. mag

Dofinansowanie na ekologi´

Posprzàtali Stary Rynek 

Grupa Romana przywioz∏a dwa trofea 
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Grupa Romana koncertowa∏a w PrzemyÊlu i Lwowie zdj. arc

Cz´stochowska Kapela Bie-
siadna „Grupa Romana”
w dniach 11-12  maja bra∏a udzia∏
w Jubileuszowym  XXXV Festi-
walu im. Jerzego Janickiego
w PrzemyÊlu.

Festiwal jest najstarszà i naj-
bardziej znanà tego typu imprezà
w Polsce.

Ma za zadanie chronienie i pie-
l´gnowanie tradycji miejskiego
folkloru oraz prezentowanie
twórczoÊci kapel podwórko-
wych. Kapele podwórkowe to
zjawisko kiedyÊ bardzo popular-
ne w krajobrazie wielu polskich
miast, a najbardziej przedwojen-
nego Lwowa, gdzie niemal ka˝da
ulica mia∏a swój zespó∏. Przemy-
ski festiwal daje mo˝liwoÊç obco-
wania z muzykà miejskich ulic,
podwórek i zau∏ków.

Co roku bierze w nim udzia∏
kilkanaÊcie kapel z ca∏ego kraju.
Prezentujà zró˝nicowany reper-
tuar, sk∏adajàcy si´ zarówno
z dawnych tekstów i melodii folk-
loru miejskiego, jak równie˝  ak-
tualnych, tworzonych na ˝ywo
przez ludzi ˝yjàcych ˝yciem swo-
ich miast, problemami dnia co-
dziennego.

Cz´stochowska Kapela Bie-
siadna „Grupa Romana” grajàca
w sk∏adzie: Roman Kryst – akor-
deon – kierownik kapeli, Grze-
gorz Leonarcik – kontrabas, Jan

Âwiatek – klarnet, Maciej Cichoƒ
– banjo przywioz∏a z festiwalu
dwa trofea – wyró˝nienie oraz
nagrod´ specjalnà. Zosta∏a rów-
nie˝ zaproszona do Lwowa,

gdzie 11 maja na ogromnej sce-
nie na rynku da∏a koncert –
otrzymujàc w zamian ogromny
aplauz publicznoÊci.

mag

Kilkadziesiàt osób wzi´∏o
udzia∏ w sprzàtaniu Starego Mia-
sta w Cz´stochowie. By∏a to
pierwsza tego typu akcja zorga-
nizowana przez Zespó∏ ds. Orga-
nizowania Spo∏ecznoÊci Lokal-
nych dzia∏ajàcy przy Miejskim
OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej.

W sprzàtaniu wzi´li udzia∏ miesz-
kaƒcy dzielnicy, radni, spo∏ecznicy,
dzieci i m∏odzie˝ oraz cz∏onkowie Ze-
spo∏u ds. Organizowania Spo∏eczno-

Êci Lokalnych. Na pierwszy ogieƒ po-
sz∏a ulica Âliska. 

— Trudno oszacowaç jak du˝o
Êmieci szpecàcych krajobraz kame-
ralnej uliczki Starego Rynku zosta∏o
usuni´tych, ale efekt jest okaza∏y —
twierdzi Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MOPSu. Z okolicy ul. Âliskiej
znikn´∏y sterty butelek, papierów,
puszek, plastiku, pozosta∏oÊci po
sprz´tach AGD i RTV i wiele, wiele in-
nych. — Do odmieniania oblicza Sta-
rego Rynku oprócz innych dzia∏aƒ re-
witalizacyjnych podejmowanych

przez Urzàd Miasta przystàpili spo-
∏ecznicy. Nie zabrak∏o postaci wa˝-
nych w cz´stochowskim samorzà-
dzie. Na pierwszà tego typu akcj´ or-
ganizowanà w tej zapomnianej przez
lata dzielnicy Cz´stochowy, przybyli
m.in Zdzis∏aw Wolski, przewodniczà-
cy Rady Miasta Cz´stochowy, radny
Janusz Danek, naczelnik Wydzia∏u
Promocji Zatrudnienia i Spraw Spo-
∏ecznych UM Cz´stochowy, Adrian
Staroniek i Henryk Kowalski z Zespo-
∏u d.s Organizowania Spo∏ecznoÊci
Lokalnych przy cz´stochowskim
MOPS — wylicza Hasik. Panowie ra-
zem z mieszkaƒcami Starego Rynku,

dzieçmi i m∏odzie˝à z okolic, zakasa-
li r´kawy, aby stanàç do walki ze
Êmieciami, które skutecznie szpeci∏y
„starorynkowe” oblicze. 

Organizatorzy zapowiadajà, ˝e to
dopiero poczàtek tego typu przed-
si´wzi´ç w tej cz´Êci miasta. — Ra-
zem z dzia∏aniami rewitalizacyjnymi
Urz´du Miasta Cz´stochowy i inny-
mi, prywatnymi inicjatywami majà
one odmieniç postrzeganie tej pi´k-
nej dzielnicy Cz´stochowy jako za-
niedbanej i nieatrakcyjnej. Bo drze-
mie w niej ogromny potencja∏ i cz´-
stochowianie o tym wiedzà! — pod-
sumowuje Maciej Hasik. kg, zdj. arc
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OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  AABBOONNAAMMEENNTTOOWWEE

„TOURS-ECO” – Biuro Podró˝y
Cz-wa, ul. Âlàska 20 

(w budynku KoÊcio∏a Ewangelickiego)
LATO 2013    LATO 2013 

• Promocje zni˝ki najlepsze oferty
• Gwarancja Najni˝szej Ceny 
• Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny 
• Jednorazowa Zmiana Imprezy 
• Kompletna cena 

S¸OWACJA    S¸OWACJA
• Pobyty od 695 z∏ z wy˝ywieniem
• Baseny termalne i Aquaparki
• Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA
• Wycieczki integracyjne

SAMOLOTEM i AUTOKAREM 
• Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i

Egipt od 990 z∏ All incl, 
Grecja od 990 z∏
Wyspy Kanaryjskie od 1995z∏
Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W∏ochy,
Francja, Krym, Grecja, Cypr,
Pielgrzymki Ziemia Âwi´ta i Rzym

EGZOTYKA 
Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy,
Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal,
Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie

OFERTY DLA SENIORÓW
Hiszpania Cypr Tunezja 

– wycieczka w cenie pobytu
HOTEL w PRADZE

• Rezerwacje indywidualne
IMPREZY GRUPOWE

• Wycieczki integracyjne
• Konferencje
• Wycieczki szkolne

ZAPRASZAMY
• 18 lat na rynku :)
• rreezzeerrwwaaccjjee  oonn--lliinnee
• aktualna oferta

ee--mmaaiill::  ttoouurrsseeccoo@@ttoouurrsseeccoo..ccoomm..ppll
tteell..  3344//336611  4488  0000

www.tourseco.com.pl

TURYSTYKA

LECZNICE DLA ZWIERZÑT

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

DERMATOLOGIA

REHABILITACJA I MASA˚
z dojazdem do domu Pacjenta

–– MMaassaa˝̋
–– KKiinneezzyytteerraappiiaa
–– FFiizzyykkootteerraappiiaa  

((llaasseerr,,  uullttrraaddêêwwii´́kkii,,  pprrààddyy))
Tel. 518 616 013

REHABILITACJAA

Klinika „WOLMED” w Dubiu otwiera
Oddzia∏ Dzienny Terapii Uzale˝nieƒ
Zapraszamy osoby uzale˝nione, które

chcà odbyç swojà terapi´ bez
koniecznoÊci ca∏odobowego pobytu w

oÊrodku. Terapia trwa 4 tygodnie, zaj´cia 
odbywajà si´ 5 dni w tygodniu. Ka˝dy
pacjent zostaje obj´ty indywidualnym 

programem terapii. 
Szczegó∏y pod nr. tel. 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

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

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,,
ddiiaalliizzootteerraappiiaa,,  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..  660011--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
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US¸UGI

TRANSPORT

T¸UMIKI

BLACHARSTWO

ABATEX 
– AUTOKLIMATYZACJA
••  cchh∏∏ooddnniiccttwwoo  ttrraannssppoorrttoowwee
••  cchh∏∏ooddnniiccee  ––  sspprrzzeeddaa˝̋,,  nnaapprraawwaa
••  kklliimmaattyyzzaaccjjaa  ppoommiieesszzcczzeeƒƒ

ul. Jesienna 116, 42-200 Cz-wa
tel./fax 34 363 52 21
kom. 501 251 421

AUTOKLIMATYZACJA

AKUMULATORY

MOTORYZACJA

Hurtownia Odzie˝y U˝ywanej
„IMEX”

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

ODZIE˚

US¸UGI POGRZEBOWE

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

— KUPI¢ MIESZKANIE —

M-2 lub kawalerk´ w III Alei zdecydowanie kupí ,

mo˝e byç do remontu. Tel. 692 673 367

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

Sprzedam niedrogo mieszkanie w Blachowni –

46 m2, pierwsze pí tro, Êrodkowe. Stan bardzo

dobry. Tel. 502 560 689

Sprzedam M-3 47,5 m2, I pí tro, blok 4-pí trowy,

nowe okna – drewno, panele. Dzielnica „Pó∏noc”.

Bez poÊredników. Tel. 34 322 17 02

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum,

blisko uczelni. Tel. 606 124 433, 608 417 693

Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m2, dwa

pokoje z kuchnià. Bez poÊredników. 

Cena 120 tys. z∏.Tel. 516 048 653

M-3 – 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie),

∏azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy

junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. – 105 tys. z∏. 

Tel. 508 115 404 wieczorem

Sprzedam M-4 ul. Micha∏owskiego, 4 pí tro z

windà. Blok ocieplony, du˝a loggia, okna PCV,

opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny 

w holu, wn´ka na szafy, blisko markety. 

Cena 90 tys. z∏. Tel. 506 776 372

Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow.

59 m2, parter, blok z 1998 r. Du˝e, w kwadracie,

kuchnia, osobne WC i ∏azienka. Du˝y balkon,

okna PCV. Tel. 512 396 386

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

— 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

— KUPI¢ GARA˚ —

Kupí  gara˝ murowany w okolicy ul. Tetmajera.

Tel. 668 310 544

— POSZUKUJ¢ —

Poszukuj́ pokoju w zamian za pomoc na

terenie Cz´stochowy. Tel. 508 860 723

— SPRZEDAM DOM —

Sprzedam dom parterowy, dwurodzinny w

Cz´stochowie. Tel. 603 090 425, 34 3615 614

Dom, rok budowy 2013, drewniany, idealnie

docieplony, pow. ca∏kowita 197 m2, du˝y gara˝,

do wykoƒczenia. Cena 450 000 z∏. 

Tel. 519 677 086

NIERUCHOMOÂCI
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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¢ —

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1000 m2, 10 km od
Cz´stochowy. Dzia∏ka uzbrojona. Cena do
negocjacji. Tel. 694 698 150

Sprzedam dzia∏k´ ogrodowà. Tel. 604 842 073

Blachownia – Trzepizury – dzia∏ka budowlana
2400 m2 (pràd, si∏a, domek na narz´dzia) –
PILNIE SPRZEDAM! Kontakt tel. 508 115 404
po godz. 1800

Dzia∏ka budowlana 1000 m2. Atrakcyjna
lokalizacja i cena, ul. Azaliowa. 
Tel. 609 373 709

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

˚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 LOKAL —

Sprzedam lub wynajm´ stanowisko handlowe w
Nowym G∏uchowie pod ¸odzià. I, II lub III alei. 
Tel. 693 626 999

— WYNAJM¢ —

Wynajm´ pokój z kuchnià 50 m2 w starym
budownictwie. Woda i Êwiat∏o. Tel. 34 360 11 72,
788 974 441 (wieczorem) TANIO!

Wynajm´ lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41
m2 po zak∏adzie fryzjerskim. Tel. 604 720 830

Wynajm´ lokal handlowo-us∏ugowy 40 m2. Bdb
lokalizacja w Biznes Centrum. 1200 z∏/m-c. 
Tel. 508 703 286

Wydzier˝awí  reklam´ dwustronnà o wys. 7 m, ul.
Êw. Rocha, kierunek K∏obuck. TANIO!
Tel. 513 458 336

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 —

Fiat SC 900 SX, 1998 r. z∏oty metalik, 149 tys. km,

ko∏a lato - zima, gara˝owany, blokada skrzyni,

ktualne op∏aty. Cena do uzgodnienia.  

Tel. 694 982 108

AUDI A6 2009 r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7
biegów, kombi, bezwypadkowy. OKAZJA! Cena
63.900 z∏. Tel. 693 626 999

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, 1.8 XRI3, benzyna,
Êliwa, stan pí kny, gara˝owany, 1996 r. 
Tel. 667 412 105.

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 —

Klocki i szcz´ki hamulcowe do przodu i ty∏u do
Peugeota 406 – ceny na pude∏kach. 
Opona do auta W400 INTER Radial 175/65 R14
1 szt. – 10 z∏. Tel. 514 765 911

— NAUKA – KOREPETYCJE —

J. ANGIELSKI – wszystkie poziomy. Centrum.
Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman
University College Birmingham). 30 z∏/godz.
zegarowà. Tel. 603 402 953

J. ANGIELSKI – KOREPETYCJE – 30 z∏/h 
z dojazdem. Nauczycielka – w∏asna dzia∏alnoÊç
gospodarcza. Tel. 663 401 199

J. ANGIELSKI – lekcje dla firm (umowa), general
i business English, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów LCCI, lektor szko∏y wy˝szej, 16 lat
doÊwiadczenia, dojazd. E-mail:
admiral_piett@wp.pl. Tel. 508 569 307

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

— ART. DZIECI¢CE —

Sprzedam dziecí cy wózek g∏´boki w dobrym
stanie. Cena 150 z∏. Tel. 514 827 782

Sprzedam noside∏ko firmy Chicco  – NOWE.
Cena 80 z∏ – do negocjacji. 
WiadomoÊç: tel. 34 364 32 15.

— BUDOWNICTWO —

Oferujemy drzwi zewn´trzne na wymiar oraz drzwi
wewn´trzne o szerokoÊci 2 cm felca na obecnà
starà futryn´. Tel. 887 627 682

Oferujemy drzwi zewn´trzne i wewn´trzne firm
polskich producentów jak:KMT, MAR-DOM, CAL,
DRE. Tel. 887 627 682

Sprzedam pomp´ hydroforowà III stopnia
Grudziàdz.Tel. 500 40 30 72

Sprzedam za 2/3 ceny nowy kàtownik 50/50
walcowany na goràco. D∏ugoÊç 11 mb.
Tel. 34 317 91 85

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

— ELEKTRONIKA —

Sprzedam Magnetofon Grundig ZK120 wraz 
z nagranymi taÊmami ze starymi melodiami 
za 50 z∏. Tel. 668 310 544

Aparat fotograficzny KODAK – 50 z∏.
Kamera fotograficzna V6000 z radiem – 195 z∏.
Radio dwuzakresowe Unifon, 4 szt, nowe – 48 z∏.
Telefon PANASONIC z sekretarkà – 45 z∏. 
Tel. 514 765 911

— HOBBY —

Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury,
Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe∏ II,
Piastowie. Pe∏ne kolekcje, stan idealny. Cena 60
z∏/kpl. e-mail: guinlame@interia.pl
Tel. 501 529 463

— KSIÑ˚KI —

Encyklopedia Staropolska Zygm. Glogera w
twardej oprawie, nowa. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 310 544

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

— MASZYNY I URZÑDZENIA —

Sprzedam pomp´ hydroforowà III stopnia
Grudziàdz.Tel. 500 40 30 72

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

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 sukní  Êlubnà. Cena 200 z∏. 
WiadomoÊç: tel. 34 364 32 15.

Marynarka bràzowa ze sztruksu, nowa, rozm. 176
cm. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 310 544

Garnitur luksus czarny, m´ski, rozm. 50/176 nowy
– 150 z∏. Garnitur luksus czarny, m´ski, rozm.
88/175 nowy – 150 z∏. Spodnie luksus czarne,
m´skie, rozm. 90/176 nowe – 25 z∏.
Tel. 514 765 911

Ocieplacz narciarski na 12 lat – 30 z∏. P∏aszcz
m´ski – 40 z∏. Teczka skórzana – 10 z∏. 
Tel. 514 765 911

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

— RÓ˚NE —

Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule. Op∏acone.
Tanio!. Tel. 535 575 511

Przyjm´ nieodp∏atnie s∏oiki, butelki szklane i
plastikowe. Tel. 513 641 666

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

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

Sprzedam MMOOSSKKIITTIIEERR¢¢  DDRRZZWWIIOOWWÑÑ  
na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza
przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa
(zmontowana) o wymiarach: szerokoÊç maks.
78,5 cm, wysokoÊç maks. 210,5 cm. 
Kolor bia∏y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). 
Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi
uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z∏. 
Tel. 783 75 77 88

Sprzedam meble kalwaryjskie robione na
zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk∏em.
Cena 650 z∏ – do negocjacji. Tel. 663 02 19 53

Sprzedam nowy, nieu˝ywany wózek inwalidzki
„Breezy” – TANIO! Tel. 606 322 437 po godz. 16

¸ó˝ko do masa˝u Syogra, ma∏o u˝ywane. Tanio!
Tel. 535 575 511

Sprzedam obraz - „Martwa natura z ba˝antem”. 
E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. 
W posiadaniu od 1975 r. Cena 1800 z∏. Zdj́ cia i
informacje: quinlain@interia.eu Tel. 501 529 463

Materac przeciwodle˝ynowy, nowy. Gratis
przeÊcierad∏o nieprzemakalne. Aparat s∏uchowy
Siemensa zauszny. Ceny do uzgodnienia. 
Tel. 668 310 544

Sprzedam meble ró˝ne. 
Tel. 603 090 425, 34 3615 614

Prostownik do ∏adowania akumulatorów od 6 do
12 V – 250 z∏. Pralka INDESIT – nowa – 650 z∏.
Narty zjazdowe na licencji ATOMICA + wiàzania i
kijki – 650 z∏. Tel. 514 765 911

Kryszta∏y: wazonik, popielniczka i cukiernica – 70
z∏. Deskorolka – 30 z∏. Rakieta dziecí ca do tenisa
ziemnego – 20 z∏. Konewka 10 l – 7 z∏. Rakieta
do tenisa ziemnego Head JUnior – 50 z∏. Walizka
– 30 z∏. Tel. 514 765 911

Maszynka r´czna do krojenia chleba i w´dlin 
– 45 z∏. ˚yrandol mosí ˝ny 5-cio ramienny 
– 500 z∏. Tel. 514 765 911

Dywan we∏niany 3,5 x 2,5 mb nowy – 800 z∏.
Chodniki, 2 szt. – 100 z∏. Deska do prasowania –
30 z∏. Odkurzacz – 90 z∏. Obrazy – 10 szt. – cena
do uzgodnienia. Ikona Êw. Jerzego – 200 z∏.
Tel. 514 765 911

Tornister szkolny – 40 z∏. Lewarek do auta –
nowy – 30 z∏. Deska do prasowania – 30 z∏.
Kasety magnetowidowe – mistrzowie sztuk walki
– 34 szt. – 10 z∏/szt. Tel. 514 765 911

Pianino Calisia, stan bardzo dobry. Cena 3000 z∏. 
Tel. 519 677 086

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

Meble sklepowe – rega∏y + lady, bia∏e,
przeszklone, podÊwietlane, z lustrami. 
Cena 1300 z∏. Tel. 663 813 452

Sprzedam stare drewniane beczki, telewizor w
drewnianej obudowie oraz stare radio lampowe
Pioneer. Tel. 513 822 912

Sprzedam meble sto∏owe rumuƒskie,
inkrustowane oraz wiele mebloÊcianek 
i wypoczynków. Tel. 603 090 425

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

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

Sprzeda˝ i monta˝ drzwi, okien, bram
gara˝owych. Tel. 887 627 682

Dachy – termozgrzew, gont, blacha, rynny,
kominy, panele. Tel. 513 822 912

Cyklinowanie, uk∏adanie parkietów, paneli,
renowacja schodów oraz roboty malarskie. 
Tel. 603 664 249

Us∏ugi kompleksowo – naprawy, uszczelnianie,
remonty. Tel. 500 796 252

Dekarstwo – gont, termozgrzew, obróbki,
podbitki, malowanie. Tel. 513 641 666

Blacharstwo – dekarstwo. Drobne naprawy,
uszczelnianie, remonty. Tel. 505 736 977

Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki
meblowej. Tel. 504 681 678

SUPER NOWOÂå! – Fala uderzeniowa na
cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA –
nowoczesna metoda z∏uszczania – 59 z∏. 
Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel. 602 221 255,
www.kinesis.czest.pl

Us∏ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje
sanitarne. Kafelkowanie. Tel. 506 172 649, 
34 365 40 14

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 535 575 511

Naprawa telewizorów nowego i starego typu.
Monta˝ anten telewizyjnych i satelitarnych.
Gwarancja na wykonanà us∏ug´. DOjazd do
klienta. Tel. 608 137 269

Profesjonalne przed∏u˝anie paznokci i ich
stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy.
Zapraszam! Tel. 881 262 327

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

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

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

— DAM PRAC¢ —
Przyjm´ pracownika – elektromechanika na 1/2
etatu.Tel. 500 40 30 72

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

Szukam pracy w charakterze pedagoga –
olinofrenopedagoga. Posiadam jedenastoletnie
doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à. 
Tel. 515 336 157

Kobieta po 50-ce, orzeczenie o
niepe∏nosprawnoÊci, szuka pracy stalej lub
dorywczej (sprzàtanie biur, roznoszenie ulotek,
cha∏upnictwo). Tel. 34 324 30 37

M´˝czyzna, 47 lat, kierowca kat. A+B,
uprawnienia na wózki wid∏owe, ks. sanepidu –
podejmie prac´ w Cz´stochowie lub okolicy. 
Tel. 726 868 074

Kierowca kategorii ABCDE z wszelkimi
uprawnieniami. Tel. 600 377 396

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

M∏ody, 30-letni m´˝czyzna podejmie prac´
fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom.
Tel. 789 466 747

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

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

Jestem wdowcem od 2009 roku. Poznam Panià
do towarzystwa w zbli̋ onym wieku – mam 80 lat.
Pani wolna – ja jestem wolny. Tel. (34) 310 44 59
w godzinach 16 – 17. Prosz´ o uczciwy telefon 

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

Poznam pana od 45 – 60 lat powy˝ej 170 cm bez
na∏ogu alkoholowego – kobieta lat 55, 154 cm, 59
kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny.
Prosz´ o powa˝ne oferty. 
Tel. 508 860 723 po 1600

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

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

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

Oddam w dobre r´ce 3-letniego owczarka
Êrodkowoazjatyckiego. Du˝y i drogi pies. 
Tel. 660 852 366

Oddam pieski – 2 suczki 7-tygodniowe. 
Tel. 608 889 309

ZWIERZ¢TA

MATRYMONIALNE

PRACA

US¸UGI

SPRZEDAM

NAUKA

MOTORYZACJA

INNE

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE

Firma po˝yczkowa poszukuje

AGENTÓW FINANSOWYCH
OOcczzeekkuujjeemmyy:: dyspozycyjnoÊci,

niekaralnoÊci
OOffeerruujjeemmyy:: auto firmowe, atrakcyjne

wynagrodzenie
CV ze zdj´ciem przeÊlij na

praca@daiglob.pl

Poszukujemy na sta˝ z urz´du

pracy – stanowisko

GRAFIK KOMPUTEROWY
Praca w cesin.pl

szczegó∏y tel. 601 662 993
zg∏oszenia: praca@cesin.pl
zapraszamy www.cesin.pl
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Dyrektor spó∏ki – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 10000.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  wymagane doÊwiadczenie na stanowisku

zarzàdzajàcym, zarzàdzanie i kierowanie spó∏kà w zakresie

zadaƒ handlowych, marketingowych,technologicznych i

produkcyjnych,kontroli jakoÊci, finansów

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  wy˝sze, Êrednie zawodowe

Sprzedawca – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 - 1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  obs∏uga klientów w Autoryzowanym Punkcie

Sprzeda˝y Cyfrowego Polsatu sprzeda˝ w salonie

komputerowym sprzeda˝ kas fiskalnych (oferta GCP Koniecpol)

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie ogólnokszta∏càce

Operator Wtryskarki do tworzyw sztucznych – pe∏ny etat

NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  ZPH KAJ Jan Krawczyk

PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Jan Krawczyk, tel: 604527724

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

AAddrreess  pprraaccyy::  42-230 Koniecpol, Armii Ludowej 36

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  obs∏uga wtryskarki; konfigurowanie procesu

technologicznego /oferta z GCP Koniecpol/

ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie zawodowe, zasadnicze zawodowe

Kierowca samochodu ci´˝arowego – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  kierowanie zespo∏em pojazdów (oferta GCP

Koniecpol)

WWyymmaaggaanniiaa::  prawo jazdy kat. CE

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji – pe∏ny etat

NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  PRZEDSI¢BIORSTWO US¸UG OCHRONY

MIENIA RIM ROMAN MONETA I WSPÓLNICY - SPÓ¸KA JAWNA

PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Tomasz Moneta, tel: 694522241

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  Oferta pracy dost´pna dla osób

niepe∏nosprawnych. ochrona mienia

ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany

RRooddzzaajj  ooffeerrttyy::  niepe∏nosprawni

Ploterzysta/ grafik komputerowy – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  TKTEX Sp. z o.o.
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Tomasz Stadler, tel: 516-169-139
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-202 Cz´stochowa, 1 Maja 21
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  Obs∏uga plotera tnàcego, znajomoÊç programu

EURO-CUT, COREL, osoby z doÊwiadczeniem
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  trzy zmiany 
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie zawodowe 

Doradca klienta telefonicznego – pe∏ny etat
PPrraaccooddaawwccaa::  F.H. SFINKS
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Milena Ciekot, tel: 34 3724853
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-202 Cz´stochowa, Mirowska 35
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  telefoniczna prezentacja oraz sprzeda˝
produktów, obs∏uga klientów sta∏ych oraz aktywne
pozyskiwanie nowych, budowanie pozytywnego wizerunku firmy
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  wy˝sze, Êrednie zawodowe, Êrednie

CieÊla – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  BUDWOJ Sp.z o.o.
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Sebastian Mró˝, tel: 668358651
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-290 Blachownia, Starowiejska
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  znajomoÊç prac na budowie, cieÊla z
doÊwiadczeniem
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe, typ wykszta∏cenia:
budowlane

Zbrojarz – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  BUDWOJ Sp.z o.o.
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Sebastian Mró˝, tel: 668358651
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-290 Blachownia, Starowiejska
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  ZnajomoÊç prac na budowie, zwiàzane ze
zbrojeniem, osoby z doÊwiadczeniem
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe, typ wykszta∏cenie:
budowlane

Stolarz - produkcja listew obrazowych – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy:: PPH „Listwpol”
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Robert Gaj, tel: 34 3271420
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-280 Gorzelnia, Gorzelnia Nowa 39
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  produkcja listew obrazowych, praca na
stolarni
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany

Referent w dziale handlowym – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Pracownia Informatyki " Numeron" Sp. z o.o.
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  El˝bieta Milkiewicz, tel: 691-411-688
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 2000.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-202 Cz´stochowa, Wa∏y Dwernickiego 117/121
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  sprzeda˝ towarów i us∏ug stanowiàcych ofert´
firmy, samodzielne pozyskiwanie klientów B2B,
przygotowywanie ofert handlowych i przetargowych, wdro˝enia
oprogramowania

WWyymmaaggaanniiaa::  prawo jazdy kat. B

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  wy˝sze, typ wykszta∏cenia: techniczne

Operator CNC – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  operator CNC z doÊwiadczeniem

Specjalista kontroli jakoÊci – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  kontrolowanie wyrobów

gotowych,przygotowanie produkcji

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe, Êrednie zawodowe

Szwaczka – pe∏ny etat

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  szycie na st´bnówce i overloku (oferta GCP

KONIECPOL)

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe, typ wykszta∏cenia: inne;

Êrednie zawodowe, typ wykszta∏cenia: inne 

Krawcowa – pe∏ny etat

NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Jolanta Szczuka NIP 9490077410 Studio

Mody Âlubnej i Wieczorowej JOLANTEX

PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Jolanta Szczuka, tel: 501026543

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

AAddrreess  pprraaccyy::  42-216 Cz´stochowa, Równoleg∏a 26/28

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  Szycie sukienek z przygotowanych i

wykrojonych tkanin

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie zawodowe, typ wykszta∏cenia:

odzie˝owe, zasadnicze zawodowe, typ wykszta∏cenia: odzie˝owe

Spawacz metodà MIG I MAG – pe∏ny etat

NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowo Handlowy

„Stalbud”

PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Kazimierz Kolodziejczyk, tel: 603338925

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto

AAddrreess  pprraaccyy::  42-271 Cz´stochowa, Kopalniana 12c

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  konstrukcje

stalowe,ogrodzenia,bramy,Êlusarka budowlana

ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany 

Instruktor stolarstwa – 1/2 etatu

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1260.00 z∏ brutto

OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  prowadzenie warsztatu stolarskiego w OÊrodku

Integracji Spo∏ecznej

WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  wy˝sze, Êrednie zawodowe, typ wykszta∏cenia:

inne

OFERTY PRACY PUP W CZ¢STOCHOWIE
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Audi A6 2.7 biturbo, bezwypadk, skóra, xenon,
kombi, 2000, 204 000 km, 230 KM benzyna,
szary-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ABS,
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP,
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz.
fotele, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 15 900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  99..0055..22001133  rr..

Chrysler PT Cruiser 1.6i, klima, serwis, 2004, 

165 000 km, 116 KM benzyna, srebrny-metallic,

alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka

welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

12 900 z∏

Honda Civic 1.4i BBeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  kklliimmaa,,  sseerrwwiiss,,  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

17 400 z∏

Audi Q7 3.0TDi 7-osob, serwisowany, 2006,
133 000 km, automat, 233 KM diesel, srebrny-
metallic, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS,
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,
4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra,
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierown.,
komputer, tempomat, podgrz. fotele, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkow, I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 89 900 z∏

Citroen C4 1.6HDi klima, serwis,2007, 126 000 km,
90 KM diesel, srebrny-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, I w∏aÊciciel, serwisowany
w ASO, bezwypadkowy 19 900 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

24 900 z∏

Audi Q7 Bezwypadkowy, FULL-Opcja, Serwis,
2006, 237 000 km, automat, 233 KM diesel,
czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony,
ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio,
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz.
fotele, cz. deszczu, kier. wielof., cz.
parkowania, I w∏aÊc. 77 900 z∏

Citroen C5 1.8i klimatronik, serwis, 2002, 
119 000 km, 116 KM benzyna, szary-metallic,
ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby,
el. lusterka, c. zamek, radio, wspom. kier.,
komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu,
kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokoÊç
podwozia, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w
ASO, bezwypadkowy 10 900 z∏

Jaguar S-Type V6 BBeezzwwyyppaaddkk..,,  kklliimmaattrroonniikk,,  sskkóórraa,,

2000, 188 000 km, 239 KM benzyna, czarny-

metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, autoalarm,

poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, bezwypadkowy 13 900 z∏

BMW 320 Bezwypadk, klima, skóra,  serwis,
2003, 194 000 km, 150 KM diesel, granatowy-
metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, c. zamek, radio, wspom. kierownicy,
komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof.
pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, 

19 900 z∏

Citroen Xsara Picasso 1.8i Bezwypadkowy,
klima, serwis, 2002, 170 000 km, 117 KM
benzyna, grafitowy-metallic, hak, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa,
kierownica wielofunkcyjna, I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO 9 900 z∏

Jaguar X-Type 2.0D BBeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  kklliimmaa,,  sseerrwwiiss,,

kombi, 2004, 138 000 km, 130 KM diesel, srebrny-

metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne,

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

19 900 z∏

BMW 520 2.0 D Bezwypadkowy, klimatronik,
2003, 188 000 km, 136 KM diesel, srebrny-
metallic, hak, ABS, ASR, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier.,
komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier.
wielof., serwisowany w ASO, bezwypadkowy

15 900 z∏

Citroen Xsara Picasso 2.0HDi Bezwypadkowy,
klima, 2003, 161 000 km, 90 KM diesel, srebrny-
metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tapicerka welurowa, kierownica
wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany
w ASO 11 900 z∏

Jaguar X-Type 2.0D Bezwypadkowy, skóra, serwis,

2004, 152 000 km, 130 KM diesel, czarny-metallic,

alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

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

skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna,

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 21 900 z∏

BMW 520 STAN KOLEKCJONERSKI, 1989, 

219 000 km, 129 KM benzyna, grafitowy-metallic,

alufelgi, szyberdach, zabytkowy, autoalarm,

immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy, gara˝owany

6 900 z∏

Citroen Xsara Picasso  1.8i Bezwypadkowy,
klimatronik, serwis, 2005, 128 000 km, 116 KM
benzyna, szary-metallic, alufelgi, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka
welurowa, tempomat, pierwszy w∏aÊciciel,
bezwypadkowy 14 900 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. 12 900 z∏

BMW 520 Bezwypadk., klima, navi, skóra,
serwis, kombi, 2008, 186 000 km, 163 KM
diesel, granatowy-metallic, alufelgi, ABS,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek,
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, kier.
wielof., cz. parkowania, pierwszy w∏aÊciciel,
serwisow. w ASO, bezwypadkowy 47 900 z∏

Ford C-MAX TDCi ttiippttrroonniikk,kombi, 2006, 102 000
km, automat,110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi,
przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
system nawigacji, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
podgrzewana przednia szyba, I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 14 900 z∏

Kia Carens CRDi Bezwypad klimatron serwis,

kombi, 2003, 224 000 km, 115 KM diesel,

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

poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby,

el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu, 

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 10 900 z∏

BMW 530 Bezwypadkowy, Klimatronik, Serwis, z VAT,
2003, 224 000 km, automat, 231 KM benzyna, szary-
metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele,
czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania 35 900 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∏

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

9 400 z∏

BMW 530 Bezwypadkowy, Klimatronik, Serwis, + VAT,
2003, 224 000 km, automat, 231 KM benzyna, szary-
metallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek,
radio, wspomag. kier., komputer, tapicerka welurowa,
tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 29 900 z∏

Ford Mondeo TDDi Bezwypadkowy, klimatronik, 2002,

171 000 km, 115 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS,

Êwiatla przeciwmg∏owe, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy

12 900 z∏

Land Rover Freelander TD4 BBeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,

kklliimmaa,,  sskkóórraa,,  sseerrwwiiss, 2005, 179 000 km, 112 KM

diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi,

szyberdach, przyciemn. szyby, ABS, autoalarm,

poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio,

wspom. kierownicy, kierownica wielofunkcyjna,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 23 900 z∏

BMW X3 2.0D Bezwypadk., navi, skóra, serwis,
2007, 188 000 km, 150 KM diesel, z∏oty-metallic,
hak, alufelgi, szyberdach, przyc. szyby, ABS,
ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio,
wspom. kier., komputer, tempomat, cz. deszczu,
kier. wielof., cz. parkow., serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 54 900 z∏

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∏

Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron,
skóra, serwis, 2003, 248 000 km, automat, 176 KM
diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom.
kierownicy, komputer, tempomat, kier. wielof., 
c. parkowania, podgrz. przednia szyba, I w∏aÊciciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 33 900 z∏



16. ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 AKTUALNOÂCI
CZ¢STOCHOWY

I POWIATU

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”
10 – 16.05.2013 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. 

PREMIERA

Iron Man 3 3D – dubbing  – 11:00,
13:40,  16:20 

Iron Man 3 3D – napisy  – 19:00,  21:40 

Mambo, Lula i piraci – 11:00,  13:00,
15:00,  17:00,  19:00

Oszukane – 11:30,  13:30,  15:30,
17:30,  19:30,  21:30

Przelotni kochankowie – 10:15 (tylko w
sobot´ i niedzieĺ ),  12:15,  14:15,
16:15,  18:15,  20:15,  22:15 (tylko w
piàtek i sobot´)

BIE˚ÑCY REPERTUAR

Imagine – 16:00

Intruz – 20:30

Nieobliczalni – 15:15

Niepami´ç – 13:00,  18:00,
20:40

Olimp w ogniu – 10:30 (tylko w
sobot´ i niedziel´),  15:30,
19:15,  21:45

Park Jurajski 3D – 16:45

Straszny film 5 – 14:00,  18:30,
21:00

Uk∏ad zamkni´ty – 12:45,  17:30,
20:00,  22:30 (tylko w piàtek i
sobot´)

FILMY FAMILIJNE:

Jack pogromca olbrzymów 2D –
dubbing  – 11:45

Krudowie 2D – 12:30

Krudowie 3D – 10:15 (tylko w sobot´ i
niedziel´),  14:45

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

REPERTUAR 
Cinema City Galeria Jurajska

10 – 16.05.2013 r.

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

LADIES NIGHT

Wielki Gatsby 3D – tylko
26.05.2013 godz. 19:30

PRZEDPREMIERA

IIrroonn  MMaann  3D – napisy – 11:20;
14:00; 16:40; 19:20; 20:40;
22:00

Iron Man 3D – dubbing –
10:00; 12:40; 15:20; 18:00

Mambo, Lula i piraci – 10:00;
12:00; 14:00; 16:00; 18:00

Oszukane – 10:30; 12:30;
14:30; 16:30; 18:30; 20:30;
22:30

Stoker – 13:00; 17:15; 19:30;
21:45

BIE˚ÑCY REPERTUAR

Niepami´ç – 12:30; 17:30;
20:00; 22:30

Olimp w ogniu – 13:45;
21:15

Oz: wielki i pot´˝ny 3D -
dubbing – 10:15

Panaceum – 19:45C; 22:00C

Park Jurajski 3D – 10:00;
15:00

Straszny film 5 – 11:45,
15:15

Uk∏ad zamkni´ty – 16:15;
18:45; 22:15

FILMY FAMILIJNE:

Krudowie 2D – 11:10A;
15:30

Krudowie 3D – 10:30B;
13:20; 17:40C

A bez 14.05
B tylko 14.05
C bez 16.05

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 – 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

OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ
KINO   STUDYJNE  ILUZJA

Aleja NMP  64 ,   42 – 200 Cz´stochowa
tel. 34 / 324 60 58, fax  34 / 324 60 57 www.okf.czest.pl   

REPERTUAR 10 – 16.05 2013

KWARTET16.30 NIEOBLICZALNI 18.30

RAJ: WIARA 20.30

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

15.05 Êroda Niesamowita przygoda robaczka K∏aczka 10:00 
Scena Du˝a, Âroda studencka

Amazonia Scena kameralna 18:00 
16.05 czwartek Niesamowita przygoda robaczka K∏aczka 10:00 

Scena Du˝a
Amazonia Scena kameralna 18:00 
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