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Prokuratura oskarżyła 34-let-
niego Krzysztofa H. i 44-let nią 
Izabelę T. o pozbawienie wolno-
ści kobiety, połączonej ze 
szczególnym udręczeniem. 
Oboje bili ją i polewali wrząt-
kiem.

Pokrzywdzona kobieta we 
wrześ niu 2013 roku zaczęła spoty-
kać się z Krzysztofem H. Po kilku 
dniach znajomości została po raz 
pierwszy pobita przez pijanego 
Krzy sztofa H. Mężczyzna bił ją 
pięściami po twarzy i plecach. Za-
brał jej dowód osobisty i zniszczył. 
Po tym zdarzeniu pokrzywdzona 
pogodziła się z Krzysztofem H.

5 października 2013 roku po-
krzywdzona poszła do mieszkania 
Krzysztofa H., celem wspólnego 
udania się do lombardu, w którym 
oskarżony zastawił jej telefon ko-
mórkowy. W mieszkaniu znajdo-
wali się również oskarżona Izabela 
T. oraz czworo ich znajomych.

– Po wejściu do lokalu, Krzysztof 
H. zamknął drzwi na klucz, a na-
stępnie zaczął ubliżać pokrzyw-

dzonej, wypominając jej spotyka-
nie się z byłym konkubentem 
Izabeli T. Potem oskarżony zaczął 
bić ją po głowie, a także grożąc po-
laniem wrzątkiem, kazał jej roze-
brać się. Wtedy do zdarzenia przy-
łączyła się oskarżona Izabela T., 
która również biła pokrzywdzoną 
oraz wyrywała jej włosy. Kiedy po-
krzywdzona próbowała uciec 
z mieszkania, oskarżeni odciągali 
ją od drzwi, ciągnąc za ręce i wło-
sy – mówi Tomasz Ozimek, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Częstochowie. – Następnie 
Krzysztof H. zaczął polewać po-
krzywdzoną, w okolice rąk, pleców 
i piersi, wrzącą wodą, którą goto-
wał w czajniku. Oskarżony groził 
jej także, że jeżeli nie wyciągnie 
rąk do polania, to poleje ją wrząt-
kiem po twarzy. Ponadto Krzysztof 
H. kopał kolanem pokrzywdzoną 
w okolice klatki piersiowej. 
W przerwach pomiędzy polewa-
niem wrzątkiem, Krzysztof H. spo-
żywał alkohol z obecnymi w loka-
lu osobami.
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Nasza sonda prezydencka 
została zakończona. Naj groź-
niej szym rywalem Krzysztofa 
Matyjaszczyka w walce o pre-
zydenturę może okazać się 
Marcin Maranda. Pokazał to 
kolejny sondaż. Rywalizacja 
pomiędzy panami była nie-
zwykle zacięta. Wszystko roz-
strzygnęło się w ostatnich se-
kundach naszego głosowania.

Przypomnijmy, 6 grudnia ru-
szyliśmy z sondą prezydencką. 
Przez miesiąc internauci głoso-
wali, wybierając kandydata, 
który byłby ich zdaniem najlep-
szym prezydentem Częstocho-
wy. Sonda cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

Krzysztof Matyjaszczyk, Mar-
cin Maranda, Konrad Głębocki 

oraz Andrzej Szewiński zgroma-
dzili na swoich kontach najwię-
cej głosów. Ostatni dzień głoso-
wania przyniósł najwięcej emocji. 
Prawdziwa walka o pierwsze 
miejsce w naszej sondzie roze-
grała się pomiędzy Krzysztofem 
Matyjaszczykiem, a Marcinem 
Marandą. Obaj panowie co rusz 
zmieniali się na prowadzeniu. 
Ostatecznie jednak – niewielką 
przewagą głosów - zwyciężył 
Krzysztof Matyjaszczyk, tuż za 
nim uplasował Marcin Maranda. 
Trzecie miejsce na podium nale-
ży do Konrada Głębockiego. 
Różnica między Matyja sz czykiem 
i Marandą mieści się w grani-
cach błędu statystycznego.

Ostateczne wyniki głosowania – strona 2.
kg

Prokuratura umorzyła śledz-
two w sprawie trutki na gryzo-
nie, znalezionej w mleku 
w proszku, wykorzystywanym 
do produkcji słodyczy.

Granulat i fragmenty opakowa-
nia po trutce w workach z mlekiem 
znalazł prawie rok temu pracownik 
firmy Magnolia z woj. lubuskiego. 
Podejrzana partia mleka została 
wyprodukowana 20 lipca 2012 r. 
przez Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską „Rokitnianka” ze 
Szczekocin. Ku piło je osiem firm. 
Okazało się, że granulat znaleziony 
w mleku to bromadiolon – toksycz-
ny środek gryzoniobójczy. Biegły 
z zakresu toksykologii zaznaczył, że 

ilość granulatu znaleziona w wor-
kach z mlekiem nie mogła zagrażać 
życiu ani zdrowiu ludzi. 

Prokuratorzy badali, czy trutka 
na gryzonie znalazła się w workach 
z mlekiem na etapie produkcji, czy 
też dopiero po wywiezieniu ich z za-
kładu. Jak przekonywał zarząd 
„Rokitnian ki”, nie można potwier-
dzić, że znalezione substancje do-
stały się do mleka w proszku w za-
kładzie produkcyjnym mleczarni. 
Prokuratura uznała, że mleko zo-
stało zanieczyszczone już 
w Szczekocinach. 

Z udziałem biegłego w zakładzie 
przeprowadzono eksperyment pro-
cesowy, w którym wykorzystano 
opakowanie takiego samego środ-

ka, jaki znaleziono w mleku. 
Okazało się, że na całej linii pro-
dukcyjnej przed zapakowaniem go-
towego produktu do worków jest 
tylko jedno miejsce, w którym do 
mleka może dostać się cokolwiek 
z zewnątrz to otwór rewizyjny. To 
właśnie tam opakowanie z trutką 
musiało wpaść lub zostać wrzuco-
ne i później „zmielone” przez ru-
chome elementy – uznał biegły.

Na fragmentach opakowania 
znalezionego w workach z mle-
kiem, które trafiły do Magnolii, zna-
leziono ślady linii papilarnych, ale 
nie nadawały się one do identyfika-
cji. Z uwagi na niewykrycie spraw-
cy sprawa musiała zostać umorzo-
na. mag 

Mleko z trutką umorzone

KONSULTACJE „ŻYCIA”
Zadzwoń!

22 stycznia w godz. 1030 do 1130 
w naszej redakcji dyżurować będzie

adwokat

Marcin 
Szymański

Można  zadawać pytania online 
na czacie lub dzwonić pod numer 

tel. 533 333 049
Relację z czatu zamieścimy 

24 stycznia w naszej gazecie

Zapraszamy  do dyskusji!

Wyrównany finisz 
Matyjaszczyk - Maranda

Polewali ofiarę 
wrzątkiem
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Ostateczne 
wyniki głosowania 

w sondzie 
prezydenckiej:

 Krzysztof 
Matyjaszczyk 
1786 głosów  – 28,65 %

 Marcin Maranda 
1707 głosów  – 27,38 %

 Konrad Głębocki 
1483 głosy  – 23,79 %

 Andrzej Szewiński 
750 głosów  – 12,03 %

 Marek Drygas 
131 głosów  – 2,10 %

 Grzegorz Sztolcman 
117 głosów  – 1,88 %

 Tadeusz Wrona 
83 głosy  – 1,33 %

 Ewelina Balt  
72 głosy  – 1,15 %

 Szymon Giżyński 
47 głosów  – 0,75 %

 Artur Warzocha 
44 głosy  – 0,70 %

 Artur Bramora 
14 głosów  – 0,22 %



PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 STYCZNIA 2014 3.AKTUALNOŚCI

Spotkanie otworzyła przewodnicząca PKPS  w Częstochowie Anna Kliszewska Zdj. arc

4 stycznia podczas zebrania 
zarządu Koła nr 2 radny Jerzy 
Zając zrezygnował z dalszego 
członkostwa w Platformie 
Obywatelskiej.

Przez dwie kadencje, od 1990 
do 1998, był radnym miejskim 
(przewodniczącym i wiceprze-
wodniczącym), posłem Unii 
Wolności, od 2005 roku był zwią-
zany z częstochowską Platformą, 
w 2010 powrócił do samorządu 
miejskiego.

Swoją decyzję o odejściu Jerzy 
Zając tłumaczy brakiem porozu-
mienia i rozbieżnościami ideałów 
pomiędzy nim, a większością par-
tyjnych kolegów - Już od dłuższe-
go czasu nie jestem w stanie się 
porozumieć z pozostałymi człon-
kami Platformy, którzy w swoich 
działaniach nie kierują się do-
brem wyborców - wyjaśnia. 
Jednocześnie radny zrezygnował z 
udziału w Klubie Radnych 
Platformy, o czym w liście poinfor-
mował sekretarza generalnego 
PO, Pawła Grasia. List zawierał 
przede wszystkim przyczyny, któ-

re doprowadziły radnego do rezyg-
nacji. - Nieporozumienia między 
mną a resztą kolegów trwają od 
dawna. Za wszystkie swoje inicja-
tywy zostawałem od jakiegoś cza-
su wzywany do porządku - tłuma-
czy nam Zając.

Dla przykładu podaje kilka 
swoich i radnego Marcina Bier-
nata ostatnich inicjatyw, w tym li-
stów otwartych dotyczących wy-
wozu śmieci czy głosowania za in 
vitro i za dofinansowanie do ba-
dań naprotechnologii, za co zresz-
tą sąd koleżeński domagał się 
zwolnienia obu radnych za złama-
nie dyscypliny – Mnie samemu 
dostało się nawet za to, że na 
prośbę Uniwersytetu III Wieku 
zgłosiłem pomysł utworzenia miej-
skiej rady seniorów. Nie mogę też 
zrozumieć akcji, która miała miej-
sce w październikowych wybo-
rach, kiedy koledzy z koła nr 1 wy-
cięli z władz częstochowskiej 
Platformy wszystkich kandydatów 
związanych z kołem nr 2. Ponadto 
koło nr 1 na siłę powiększało się 
nowymi uczestnikami, byle tylko 
wygrać, o tym pisze m.in.  portal 

Wpolityce.pl Ta rezygnacja nie jest 
więc chwilowym kaprysem, po 
prostu miało miejsce te kilka sy-
tuacji, które pomogły mi w podję-
ciu tej decyzji – dodaje.

Na pytanie o plany radny stwier-
dza, że chętnie znalazłby się jeszcze 
raz w samorządzie miejskim. - 
Chociaż polityce i jakiejkolwiek 
przynależności do partii mówię sta-
nowcze nie – twierdzi. Jerzy Zając 
zdradza też, co jego zdaniem uzdro-
wiłoby obecną Platformę. – O tym 
również wspomniałem w swoim li-
ście sekretarzowi Pawłowi Grasiowi. 
Chciał bym, żeby on sam sprawdził, 
co się tutaj dzieje. Że na przykład 
pan Krawczyk buduje sobie ulicę, 
żeby mieć wygodny dojazd do nowo 
budowanego domu i pieniądze idą 
na to z budżetu, a pozostali radni 
się na to zgodzili, odrzucając zgło-
szoną przeze mnie poprawkę. 
Dobrym wyjściem byłoby ustano-
wienie zarządu komisarycznego w 
częstochowskiej PO i naturalnie 
pozbycie się tych radnych, którym 
nie leży na sercu dobro mieszkań-
ców miasta – podsumowuje.

Angelika Dąbek

Urząd Skarbowy zaprasza 
na szkolenia

Wielkie kolędowanie 
z biskupem

Podziękowanie
Za miłą i fachową opiekę zdrowotną 

na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej 
Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób płuc i Rehabilitacji w Tuszynie

w dniach 11-18.12.2013
panu dr n. med. Ryszardowi Marandzie oraz personelowi szpitala 

serdecznie dziękuję
        Edward Graj 

Chasydzi 
w Lelowie

Jak co roku do Lelowa przyje-
chali chasydzi z całego świata, piel-
grzymowali m. in. z Izraela, Anglii i 
Holandii. 8 stycznia pragnęli  uro-
czyście upamiętnić swojego wiel-
kiego mentora cadyka Dawida 
Bidermana.

28 stycznia przypada okrągła 
200 rocznica śmierci cadyka. Z te-
go powodu w gminie Lelów została 
postawiona tablica upamiętniają-
cą. Według władz gminnych to do-
skonała promocja dla regionu i 
okazja  do przypomnienia o historii 
miasta Lelowa. Z hitlerowskiego 
holocaustu z całej społeczności ży-
dowskiej okolic Lelowa ocalało do 
dziś jedynie 7 chasydów. Cadyk 
Dawid Biderman był rabinem, 
pierwszym cadykiem w  chasydz-
kiej dynastii Lelów. Był zwolenni-
kiem pokojowego współistnienia 
wyznań i narodów. Żył w ascezie, 
pościł od szabatu do szabatu, a je-
go myśli cytują do dziś chasydzi na 
całym świecie. Następcą cadyka 
Dawida został jego syn Mosze 
Biderman, który przeniósł siedzibę 
dynastii z Lelowa do Jerozolimy.

Piotr Klasiński

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Okręgowy w 
Częstochowie wraz z Kapelą bie-
siadną „Grupa Romana” zorganizo-
wali wielkie kolędowanie z 
Biskupem Antonim Długoszem. 
Odbyło się ono 7 stycznia w Klubie 
Politechnik.

Sala wypełniona była po brzegi. 
Na spotkaniu panował szczególny 
klimat, pełen miłości, życzliwości, 
wzajemnej wspólnoty, wzruszenia i 
solidarności. - Trudno nie wspo-
mnieć o przepięknej dekoracji sce-
ny – las cudownie oświetlonych 
choinek, dzięki życzliwości firmy 
ADAL –Justynie i Adamowi Gil, 
stanowił tło żywej szopki złożonej 
przez wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Wychowawczego Braci 
Szkolnych - mówi Anna Kościańska, 
wykładowca z AJD, terapeutka in-
tegracji sensorycznej. -  Widząc jak 
bardzo oczekiwane są takie spotka-
nia i ile wzruszenia ono dostarczyło 
- za rok organizatorzy obiecali jesz-
cze większe kolędowanie – w miej-
scu, które pomieści więcej uczestni-
ków - dla wszystkich chętnych. 
Traktujemy to jako noworoczne po-
stanowienie i oczekujemy realizacji, 
trzymając za słowo – podsumowuje 
Anna Kościańska.

Relację oraz zdjęcia z wielkiego 
kolędowania znajdą Państwo w 
poniedziałkowym wydaniu naszej 
gazety.

kg

Polewali ofiarę 
wrzątkiem

Dokończenie ze str. 1
W pewnym momencie, wyko-

rzystując chwilowe otwarcie 
drzwi, pokrzywdzona uciekła z 
mieszkania i udała się do szpita-
la. Powołany w sprawie biegły le-
karz stwierdził, że w wyniku zda-
rzenia pokrzywdzona doznała 
urazu głowy z krwiakiem pod-
skórnym, urazu klatki piersio-
wej, złamania żebra, urazu brzu-
cha oraz licznych oparzeń przed-
ramion, piersi i okolicy krzyżo-
wej.

Oskarżony Krzysztof H. częś-
ciowo przyznał się do zarzuca-
nych mu przestępstw i wyjaśnił, 
że zniszczył dowód osobisty, na-
leżący do pokrzywdzonej oraz po-

lewał ją wrzątkiem. Jednocześnie 
zaprzeczył, że bił lub kopał po-
krzywdzoną. Krzysztof H. wyjaś-
nił także, że chciał zemścić się na 
pokrzywdzonej, gdyż kilka dni 
wcześniej obecny konkubent po-
krzywdzonej, oblał gorącą zupą 
jego konkubinę Izabelę T.

Oskarżona Izabela T. nie przy-
znała się do zarzucanego jej czy-
nu i wyjaśniła, że nie pamięta 
przebiegu zdarzenia, gdyż była 
pod wpływem alkoholu.

Zarzucane oskarżonym prze-
stępstwo pozbawienia wolności, 
połączone ze szczególnym udrę-
czeniem, jest zagrożone karą do 
15 lat pozbawienia wolności.

mag

Jerzy Zając opuszcza częstochowską 
Platformę

Drugi Urząd Skarbowy w 
Częstochowie zaprasza na spot-
kanie informacyjno-edukacyjne 
przeznaczone głównie dla  przed-
siębiorców. Odbędzie się ono 22 
stycznia o godzinie 9, w sali 119.

Na spotkaniu zostanie poru-
szona następująca tematyka:
- obowiązki podatkowe ciążące 

na podatnikach rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą,

- obowiązki ewidencyjne podat-
ników,

- korzyści wynikające z wykorzy-
stywania do kontaktów z admi-
nistracja podatkową platformy 
e-PUAP,

- obowiązek ewidencjonowania 

obrotów za pomocą kas fiskal-
nych,

- obszary ryzyka zewnętrznego 
na 2014 rok,

- zakres odpowiedzialności za 
niedopełnienie obowiązków po-
datkowych,

- zasady rozliczenia sprzedaży to-
warów objętych mechanizmem 
odwróconego obciążenia VAT.
Zgłoszenia osób chętnych do 

wzięcia udziału w wydarzeniu 
przyjmowane są do 16 stycznia 
pod numerem telefonu 34  378 
61 17. Można je także wysłać na 
adres: us2410@sl.mofnet.gov.pl. 
Trzeba się jednak spieszyć, bo 
ilość miejsc jest ograniczona.

Piotr Klasiński

200 lat życzyli Mariannie 
Choła obchodzącej setną roczni-
cę urodzin najbliżsi oraz władze 
gminy Poczesna reprezentowane 
przez wójta – Krzysztofa Ujmę 
oraz przewodniczącą Rady 
Gminy – Lidię Kaźmierczak.

Pani Marianna już nie mieszka 
sama. Wymaga stałej opieki. 

Mieszka w Częstochowie wraz z cór-
ką, która się nią zajmuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kaźmierczak i Krzysztof Ujma 
złożyli życzenia, wręczyli bukiet 
czerwonych róż, dyplom oraz list 
gratulacyjny od premiera Donalda 
Tuska. Pani Marianna ma trójkę 
dzieci, czworo wnucząt i dwoje pra-
wnuków. opr. an

Obchodziła setne urodziny

Gratulacje odbierała córka Jubilatki zdj. arc
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”Spotkanie po  latach” ”Krzyk”

Remember me to gra przygodowa wydana przez 
Capcom oraz Dontnod Entertainment w czerwcu 2013 
roku na PC, PS3 oraz Xbox 360. Przyznam, że pokłada-
łem w niej duże nadzieje na grę roku, intrygująca fabu-
ła, niespotykana dotąd w grach możliwość ‘mieszania’ 
w ludzkim umyśle, bardzo dobra grafi ka. Niestety 
mimo wszystkich wymienionych pozytywów zawiod-
łem się. Dlaczego? Zapraszam do przeczytania recenzji.

Przenosimy się do Neo-Paryża, rok 2084. Dzięki roz-
woju techniki świat wkroczył w nową erę komputerów. 
W każdym zakątku miasta możemy spotkać roboty 
wykonujące prace, które niegdyś musieli wykonywać 
ludzie. Na całym świecie panuje pokój, nie ma wojen. 

Korporacja Memorize wydała na świat całkowicie 
nową technologię o nazwie Sensen. Dzięki niej może-
my bez przeszkód przechowywać nasze wspomnienia 
na zewnętrznych serwerach, dzielić się emocjami z in-
nymi ludźmi, a także leczyć choroby fi zyczne i psychicz-
ne (np. sklerozę). Skoro korporacja posiada na serwe-
rach wspomnienia wszystkich użytkowników Sensenu 
nietrudno o ich manipulację i rozpoczęcie komercjaliza-
cji sprzedaży pamięci, prawda? Każdy kto sprzeciwił się 
Memorize i ich terrorowi został zamknięty w więzieniu 
La Bas  ll, gdzie w wyniku całkowitego wymazania pa-

mięci umierał lub zamieniał się w Leapera (wypalony 
człowiek). Każdy rodzaj buntu był niwelowany w ten 
sposób, stąd właśnie wynika brak wojen i pozorny po-
kój panujący na świecie.

W Remember Me wcielamy się w terrorystkę Nilin, 
aktywną działaczkę przeciwko Memorize. Zostaje ona 
złapana przez służby bezpieczeństwa i umieszczona 
w więzieniu, gdzie wymazano jej prawie całą pamięć. 
Dzięki pomocy tajemniczego mężczyzny o imieniu Edge 
udaje jej się uciec by powstrzymać świat przed upad-
kiem.

Gdy pierwszy raz odpaliłem tą produkcję powaliła 
mnie na kolana bardzo dobra grafi ka (nawet na niskich 
ustawieniach). Jesteśmy przeniesieni do wirtualnej rze-
czywistości, gdzie prawa fi zyki nie obowiązują, a użyt-
kownik ma wrażenie, że może zrobić dosłownie wszyst-
ko. Niestety, nie może. Gracz przenosi się do tego świa-
ta tylko podczas walk z bossami, lub przemyśleń Nilin.

Walka i gameplay – krótki opis
W Remember Me mamy do czynienia z ciekawym 

i niespotykanym dotąd sposobem walki.  Przy pierw-
szej konfrontacji dostajemy tzw. Presseny, które mo-
żemy wykorzystać w ‘Menu kombinacji’. Gracz może 

dowolnie modyfi kować kolejność ataków w ‘Drzewku 
kombinacji’.  

Walki odbywają się na przygotowanych przez twór-
ców ‘arenach’, czyli miejscach, skąd nie możemy uciec. 
Gdy poznaliśmy wszystkich dostępnych przeciwników 
w całej grze, walki stały bardziej schematyczne. Z dru-
giej strony, nie były one zrobione w sposób dość obec-
nie powszechny, czyli po najmniejszej linii oporu – nie 
należą do najłatwiejszych i nie da się ich przejść bez-
myślnie klikając X. Gracz musi używać różnych kombi-
nacji adekwatnych do danej sytuacji, przeciwników lub 
stanu zdrowia.

Remixy pamięci
Nilin ma możliwość kradzieży wspomnień ludzi, 

którzy stoją jej na drodze. Dzięki nim może aktywować 
zamknięte drzwi i różnego rodzaju mechanizmy. Chcąc 
zmienić czyjeś nastawienie na jakąś sprawę Nilin jest w 
stanie wejść do wspomnień tej osoby (motyw podob-
ny do fi lmu „Incepcja”). Niestety przez całą grę mamy 
okazję zrobić to tylko 5 razy. Jak to się odbywa? Nilin 
wyciąga rękę w kierunku Sensenu osoby którą chce 
zmanipulować (tego świecącego kółeczka), a następ-
nie przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Zostaje 

odtworzona scena, którą musimy później zmienić, by 
osiągnąć zamierzony cel. Możemy przesuwać niektó-
re elementy,  niszczyć lub włączać jakieś urządzenia. 
Gracz musi wykonać odpowiednią sekwencję takich 
zniszczeń i przesunięć ( ‘błędów pamięci’), by osiągnąć 
zamierzony cel np. zabić kogoś i przejść dalej.

Podsumowanie
Pokładałem w Remember Me duże nadzieje na 

grę roku. Niestety mimo wszystkich wymienionych 
pozytywów ta produkcja nie spełniła moich oczeki-
wań. Sporym minusem jest typowo liniowa fabuła, 
na którą nie mamy żadnego wpływu i jesteśmy 
prowadzeni przez całą produkcję dosłownie jak po 
sznurku.

Wymagania minimalne:
Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 2.8 
GHz lub lepszy Pamięć operacyjna: 2 GB RAM Kar-
ta grafi ki: GeForce 8800 GTS / Radeon HD 3850 lub 
lepsza Dysk twardy: 9 GB wolnego miejsca

Data wydania: 6 czerwca 2013
Wydawca w Polsce - CENEGA

Cena w dniu wydania: 49,99 $ 
Data wydania: 6 czerwca 2013

Po co każdy fan gier powinien sięgnąć…?

Chwila, na którą czekał James Withrow poja-
wiła się niemal tak nagle, jak pojawił się przed 
nim krótki pistolet Smith&Wesson.

– Wiedziałem, że przyjdziesz – powiedział. 
Oczy Franka Dillowa płonęły złością, kiedy zaci-

skał spoconą dłoń na chwycie pistoletu.
– Oczywiście, że spodziewałeś się tego, dziad-

ku. – Furia rozbrzmiewała w jego głosie wraz z 
każdym słowem, które wypowiadał. – Czekałem 
na tę chwilę bardzo długi czas.

– Porozmawiajmy, Francis.
– Nie mamy o czym rozmawiać. Wszystko zo-

stało powiedziane, pamiętasz? Teraz miewasz 
wątpliwości, co do tego faktu? Piętnaście lat 
temu nie wyglądałeś, jakbyś je miał.

– Popełniłem błąd – powiedział przepraszają-
cym tonem.

Frank pokręcił głową.
– Zrujnowałeś mi życie. To nie byle jaki błąd.
– Masz rację– powiedział Withrow. – Możemy 

jednak zachować chociaż pozory dobrego wy-
chowania i zapalić ostatniego papierosa?

James wyjął z kieszeni niewielką paczuszkę. 
Frank spojrzał na niego podejrzliwie, potem na 
zegarek, następnie znów na niego. Krótkim ru-
chem głowy zgodził się na propozycję i opuścił 
broń.

– Ciesz się nim – powiedział. – Jeśli kiedyś 
chciałeś rzucić palenie, to teraz zrobisz to na do-
bre, prokuratorze. 

Siedli pod kamiennym murem, delektując się 
smakiem tanich papierosów. Withrow spojrzał 
na broń, którą Frank ściskał w ręku.

– Myślisz, że to cokolwiek naprawi?
– Na pewno wyrówna rachunki, dziadku.
Rzeczywiście był stary. Siwe włosy pokrywały 

teraz jego całą głowę. Pamiętał, że kiedy prowadził 
sprawę Dillowa, były jeszcze mocne i połyskujące 
brunatnym kolorem. Nigdy nie sądził, że kiedyś 
dojdzie do takiej sytuacji, a już na pewno tego 
nie przypuszczał,  kiedy zapisywał się na uniwerek 
Southern Methodist w Dallas. Bo jak mógł prze-
widzieć, że kiedyś pomyli się tak fatalnie? Spojrzał 
na człowieka siedzącego obok znad białego papie-
rosa. Francis był błędem, tak, bez wątpliwości. Był 
błędem, którego nie udało mu się naprawić, kiedy 
piętnaście lat temu wysłał go na resztę życia za 
kratki. Tak, a błędy… błędy mają dziwny zwyczaj 
do przechodzenia w reakcję łańcuchową.

Francis Dillow był niewinny. Teraz wiedział to 
na pewno. Francis Dillow nie zamordował swo-
jego współlokatora. Underwood wrobił go w 
to wszystko, nie było co do tego najmniejszych 
wątpliwości. Ale wtedy – dla czterdziestopięcio-
letniego mecenasa potrzebującego głośnej, zwy-
cięskiej sprawy w sądzie, aby móc wygrać wy-
bory na prokuratora okręgowego – nie miało to 
żadnego znaczenia. Nie chciał słyszeć tłumaczeń 
o niewinności. Wysłał go za kratki na karę dwu-
dziestu pięciu lat więzienia i nigdy nie podejrze-
wał, że ta sprawa kiedyś do niego wróci. Nigdy.

Aż do tej jesieni.
Znaleziono nowy dowód. Nie miał pojęcia jak, 

ale takie rzeczy czasem się zdarzały. Może miała 
na to wpływ niesamowita aktywność Księżyca, a 
może po prostu przyjaciel-detektyw Franka Dillo-
wa odnalazł zaginioną taśmę i zdjęcia, które po-
twierdzały jego alibi? Teraz, po zdarzeniach, jakie 
miały miejsce później – wliczając w to odsunię-
cie go od prokuratury i wysłanie na wcześniejszą 
emeryturę – nie był już tego w stu procentach 
pewien. 

Teraz, mógł być pewny tylko jednego – że wy-
palił właśnie ostatnią fajkę w swoim życiu. Wstał. 
To samo zrobił Dillow, upuszczając na ziemię pa-
pierosa i podnosząc broń.

– Odpłacisz mi za te wszystkie lata.
Opanowanie, które do niedawna czuł, teraz 

ustąpiło gwałtownej fali strachu. 
– Wiesz, że ja… ja nie chciałem tego. Jak mo-

głem to przewidzieć?
– Trzeba było mnie słuchać! Trzeba było wie-

rzyć w moją niewinność! Reprezentowałeś pra-
wo, a prawo ma być po stronie obywatela, do 
cholery!

Nastała cisza. Dyszące odgłosy oddechów do-
cierały do uszu każdego z nich. Znad lufy Wit-
hrow rzucił mu zrezygnowane spojrzenie.

– Przepraszam cię.
– Tak. – Wziął głęboki oddech. – Tyle, że teraz 

trochę już na to za późno.
Withrow patrzył na napastnika, gdy ten odbez-

pieczał pistolet, kierując go między jego oczy. Nie 
próbował uciekać. To nie było w jego stylu. Oj-
ciec zawsze powtarzał mu, że trzeba zmierzyć się 
z konsekwencjami popełnionych błędów.

Zamknął oczy, kiedy huk wystrzału potoczył się 
po ciemnej uliczce.

Podniosłam się na łóżku gwałtownie wyrwana 
z głębokiego snu. Początkowo nie wiedziałam dla-
czego, co mi się przyśniło, ani co takiego usłysza-
łam. Zapaliłam lampkę i rozejrzałam się po pokoju. 
Wszystko zdawało się być na swoim miejscu. Z 
westchnieniem położyłam się z powrotem. Nagle 
ciszę przeszył krzyk. Świdrujące wołanie o pomoc. 
Przerażona leżałam chwilę w bezruchu. Potem ze-
brałam się w sobie i wyjrzałam przez okno. W obu 
oddalonych o kilkaset metrów domach światła 
były pogaszone. W trzecim, który dotąd wydawał 
mi się niezamieszkały, zobaczyłam  rozświetlone 
okno i cień na ścianie. Ktoś tam był. Uchyliłam 
okno i nasłuchiwałam. Ciepła letnia noc. Cisza. 
Przekonana, że się przesłyszałam, zamknęłam 
okno i szybko zasnęłam.

 Obudziły mnie promienie słońca wpadające 
przez zasłony. Przetarłam oczy, ubrałam się i za-
brałam psa na dłuższy spacer. Wracając po kilku 
godzinach, zorientowałam się, że mijam dom, z 
którego  mogły wydobywać się zeszłej nocy krzy-
ki. Okna willi były szczelnie pozamykane, trawa 
sięgała do kolan i nie było na niej widać śladów 
obecności kogokolwiek w ostatnim czasie. Powo-
li zaczynałam sądzić, że nocne wydarzenia były 
tylko snem. Przyjrzałam się każdemu z okien po 
raz ostatni, wzruszyłam ramionami, gwizdnęłam 
na psa i poszłam do domu. Wieczorem kładąc się 
spać, zaczęłam rozmyślać o tajemniczej posiadło-
ści. Do kogo należy? Dlaczego w nocy wydobywał 
się z niego przeszywający krzyk? Dlaczego zale-
dwie kilka godzin później w domu nie ma śladu 
niczyjej obecności? Dziwne, to mało powiedziane.

 Śnił mi się spacer po łące, pies buszujący w 
wysokich po pas zaroślach, śpiewające ptaki i 
dziewczyna. Stała bardzo daleko i widziałam jej 
rozmazane kontury. Czułam, że patrzy na mnie 
wyczekująco. Nie widziałam, jak otwiera usta, ale 
niewiele później ciszę rozdarł przeraźliwy krzyk. Z 
wrażenia aż usiadłam na łóżku. Wiedziałam, co 
mnie zbudziło. Zerknęłam na zegarek. Wskazy-
wał 3:39. Przeszył mnie lodowaty dreszcz. I wte-
dy znowu to usłyszałam. Podbiegłam do okna, w 
głębi duszy żałując, że ciotka, z którą mieszkałam, 
akurat teraz wyjechała na zasłużony urlop. Byłam 
zdana na siebie. Spojrzałam na sąsiedni dom. Za-
palone światło w oknie. Przemykający pod ścianą 
cień. Widziałam, jak zatrzymuje się w pół kroku i 
odwraca się w stronę okna, skupiając wzrok na 

mnie. Nie widziałam twarzy. Szedł  bliżej i wpatry-
wał się we mnie. Przerażona cofnęłam się w głąb 
pokoju. Krzyk ofi ary sprawił, że postać skupiła na 
niej całą swoją uwagę, dając mi chwilę potrzeb-
ną na ucieczkę z jej pola widzenia. Roztrzęsiona 
położyłam się do łóżka, zgarnęłam po drodze psa 
i siedziałam tak, wtulona w rudą sierść. Wtedy 
rozdzwonił się telefon. Trzęsącymi się rękami 
podniosłam słuchawkę. Nikt się nie odezwał. Sły-
szałam tylko trzaski. Serce waliło mi jak oszalałe. 
Stałam, jak sparaliżowana z telefonem w ręku. 
Po kilku sekundach ktoś przerwał połączenie. 
Przerażona zasnęłam dopiero o 6 rano. Po godzi-
nie niespokojnego snu, wstałam i wybiegłam z 
domu. Omijając przeklętą willę szerokim łukiem, 
ruszyłam do sąsiadki. Otworzyła mi zaspana, w 
szlafroku i wyraźnie nie w humorze. Nic dziwne-
go, była niedziela i mało rozsądna pora na odwie-
dziny. Ciężko dysząc opowiedziałam jej o dwóch 
poprzednich nocach, o domu, cieniu w nocy i 
krzyku przerażonej kobiety. W jej brązowych 
oczach dostrzegłam dziwny błysk. Zaprosiła mnie 
do środka. Usiadłam przy stole w małej, ale przy-
tulnej kuchni. Postawiła przede mną kubek z her-
batą. Patrzyłam na nią wyczekująco. W oczach 
miała współczucie. Wreszcie odezwała się:
-Tam nie ma żadnego domu.
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V LO W ESKIŞEHIR, W TURCJI Pomagamy spełniać 
marzeniaW dniach 22-29 października 2013 roku uczniowie 

naszej szkoły: K. Włodarczyk (IID) i K. Sytniewski (IIC) 
pod opieką  dyrektora mgr A. Rydza i mgr M. 
Gromotowicz przebywali w Eskişehir i w Stambule 
w Turcji. Wizyta odbyła się w ramach realizowanego 
w szkole projektu europejskiego LIFELONG LEARNING 
PROGRAMME, COMENIUS Multilateral School 
Partnerships. W czwartym z kolei spotkaniu między-
narodowego zespołu realizującego od 2012 roku pro-
jekt „Take responsibility today for a better tomorrow” 
wzięły również udział szkoły z Niemiec, Włoch, 
Hiszpanii i Belgii. Głównym organizatorem  spotkania 
była szkoła ATTAYURT OKULLARI w Eskişehir - jedna 
z najlepszych szkół w Turcji, która cieszy się również 
wielką renomą za granicą ze względu na osiągnięcia 
naukowe i sportowe. Nasi gospodarze są m.in. organi-
zatorami międzynarodowych zawodów szachowych.   

Od strony logistycznej spotkanie międzynarodowe-
go zespołu było przygotowane bez zarzutu. Goście 
z Niemiec, Włoch, Belgii, Hiszpanii i oczywiście my – 
wylądowaliśmy na lotnisku Ataturk Airport w podob-
nym mniej więcej czasie. Powitali nas główni organiza-
torzy spotkania – panowie Serdar i Berkant. 

Następnie autokarem udaliśmy się w drogę do 
Eskeşehir. W ramach przerwy w podróży na krótki wy-
poczynek zatrzymaliśmy się w zagłębiu pigwy i dynio-
wym. Po około pięciu godzinach dotarliśmy na miej-
sce.  Na uczniów czekały już goszczące ich rodziny. 
Wszyscy przywitali się bardzo serdecznie i tak było 
przez cały czas, aż do pożegnania w sobotę. Wzruszenie, 
łzy i … obietnice, że nawiązane kontakty przetrwają. 
W środę 23 października goście przyjęci zostali przez 
władze szkoły: panów Zevri BINGŰL (The Prinvipal), 
Hikmet ERTŰRK (The General Director) i Ahmet 
YALÇIN (The Representative of The Founder). 

Po lunchu, który zjedliśmy w kantynie szkolnej 
udaliśmy się do szkolnej sali widowiskowej celebrować 
ze społecznością szkolną „World Mole Day”. Miło nam 
było, gdy na początku tureckiej prezentacji przywoła-
no wspomnienie Marii Skłodowskiej Curii i jej wkładu 
w rozwój światowej nauki. Czwartek  przebiegał pod 
kątem spotkań z władzami miasta oraz wymiany po-
glądów i informacji na temat naszych dotychczaso-
wych działań w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, „Responsibility for Environment”. Prezentacje 
szkół partnerskich i  nasz polski głos (wystąpienie 
Konrada i Kacpra) na temat wieku ziemi były bardzo 
ciekawe, co zgodnie przyznali wszyscy.  

W piątek  odbyły się występy artystyczne i prezenta-
cje na temat kultury ludowej poszczególnych krajów. 
Sobota była dniem, który gospodarze przeznaczyli na 
zwiedzanie miasta Eskeşehir. Podobał nam się pokaz 
w Muzeum Szkła, gdzie na żywo obserwowaliśmy jak 

powstaje szklany konik morski. Zajmujący okazał się 
pobyt w METROPOLITAN MUNICIPALITY SCIENCE 
CENTER. Tam w myśl hasła: THE FUTURE WILL 
PASS THROUGH  ESKEŞEHIR! – ludziom w różnym 
wieku przychodzi na myśl ochota podejmowania prób 
odkrycia, tworzenia, poszukiwania nowych umiejętno-
ści dla przyszłości. Przeróżne doświadczenia w myśl 
pomysłodawcy i twórcy  tego miejsca bawiły nas, da-
wały możliwość  nie tylko pogłębienia wzajemnych 
przyjaźni, ale również poczucia bliskości ze światem 
roślin, zwierząt i gwiazd. Pokaz w miejscowym 
PLANETARIUM był jedną z ciekawszych atrakcji. 
Przeżycie podróży w kosmosie … kto o tym nie marzy? 
A potem – park z przepięknym zamkiem, kolejką, stat-
kiem, hektarami pięknie zaprojektowanej przestrzeni, 
na której gwar szczęśliwych dzieci i dorosłych przeno-
sił nas w świat pozytywnych historii. Niedziela – to 
smutny dzień rozstania z rodzinami goszczącymi 
i przedstawicielami szkoły i potem 5-godzinna podróż 
do Stambułu. Wszyscy zastaliśmy zakwaterowani 
w hotelu. Należało nabrać sił przed kolejnym dniem. 

Poniedziałek, 28 października 2013 roku, był dniem 
spotkania ze Stambułem, jego historią i codziennoś-
cią. Pani przewodnik oprowadziła nas po: Topkapi 
Palace, Blue Mosque, Hagia Sophia, Grand Bazaar, 
a na koniec podróż łodzią po Bosforze. Wtedy mogli-
śmy podziwiać spektakularne widoki, mieniący się 
wielością świateł Stambuł wyglądał imponująco! 
Wtorek to dzień rozstania zespołów międzynarodo-
wych. Nasi dwaj tureccy przyjaciele ze szkoły partner-
skiej ATAYOURT OKULLARI w Eskeşehir, koordyna-
torzy projektu: Serdar i Berkant – byli z nami do koń-
ca.  Jesteśmy przekonani, że za sprawą tej wizyty zo-
stały w 100 % zrealizowane cele szczegółowe programu 
Comenius: rozwijanie wśród młodzieży i kadry na-
uczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków 
europejskich oraz zrozumienia jej wartości, pomaga-
nie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umie-
jętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla roz-
woju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego. 

V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie było, jest 
i będzie ambasadorem współpracy międzynarodowej 
szkół w celu rozwijania projektów oświatowych spo-
łeczności szkolnej, ponieważ dzięki wzbogaceniu ofer-
ty edukacyjnej, podnosimy jakość pracy szkoły i two-
rzymy lepsze jutro. 

Dziękujemy szkole partnerskiej ATAYOURT 
OKULLARI w Eskeşehir  za zorganizowanie spotkania 
i wszystkim szkołom partnerskim za możliwość współ-
pracy. 

mgr Marzanna Gromotowicz

Już po raz trzeci nasza szkoła 
włączyła się do projektu 
SZLACHETNA PACZKA. 
Koordynatorami  tegorocznej ak-
cji na terenie V LO byli nauczy-
ciele: mgr D. Magacz, mgr I. 
Karlak i ks. T. Zawierucha.

SZLACHETNA PACZKA to ak-
cja ogólnopolska organizowana 
przez Stowarzyszenie Wiosna. Jej 
celem jest pomoc osobom naju-
boższym. Zaczęło się od tego, że w 
2001 roku grupa studentów z 
duszpasterstwa akademickiego 
prowadzona przez ks. Jacka 
Stryczka, obecnego prezesa 
Stowarzyszenia, obdarowała 30 
ubogich rodzin. Dziś projekt or-
ganizowany jest w 508 lokaliza-
cjach w całej Polsce. Darczyńca, 
którym każdy może zostać, wy-
biera rodzinę, której będzie w sta-
nie pomóc. Gromadzi wówczas 
artykuły ze specjalnej listy, spo-
rządzonej przez wolontariusza i 
uwzględniającej najważniejsze 
potrzeby danej rodziny. W bieżą-
cym roku po raz kolejny 
SZLACHETNĄ PACZKĘ przygo-
tował prezydent Bronisław 
Komorowski z żoną Anną. W pro-
jekcie brali również udział znani 
sportowcy, aktorzy, piosenkarze.

W 2013 roku Paczka trafiła do 
95 rodzin z Częstochowy i okolic. 
Dwie z tych rodzin otrzymały da-
ry od uczniów i organizatorów ak-
cji z V LO im. A. Mickiewicza. A 
jak to było od początku? W listo-
padzie szkolni koordynatorzy ak-
cji wybrali rodzinę z internetowej 
bazy. Wśród potrzeb wymienio-

nych przez opiekującego się ro-
dziną wolontariusza były artyku-
ły spożywcze i środki czystości. I 
to było zadanie dla uczniów. Po 
tygodniu zgromadziliśmy w szko-
le tak dużą ilość tych produktów, 
że mgr D. Magacz, mgr I. Karlak i 
ks. T. Zawierucha postanowili 
przygotować paczkę  jeszcze jed-
nej rodzinie. Wśród swoich po-
trzeb obie rodziny wymieniały 
również buty i kurtki zimowe dla 
dzieci, ręczniki, plecaki, zeszyty i 
przybory szkolne. Artykuły te zo-
stały zakupione przez nauczycieli 
nadzorujących akcję w szkole i 
pozyskanych przez nich sponso-
rów. Pan Dyrektor A. Rydz prze-
kazał pralkę i umywalkę. Udało 
się nam odpowiedzieć na wszyst-
kie potrzeby obu rodzin. 
Przekazaliśmy również prezenty 
świąteczne, których nie było na 
liście. Wszystko zapakowaliśmy 
w 24 duże kartony i okleiliśmy 
ozdobnym papierem. 7 grudnia 
naszą PACZKĘ załadowaliśmy do 
trzech samochodów i przewieźli-
śmy do specjalnego magazynu 
zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Stamtąd 
wolontariusze przewieźli je do ro-
dzin.

Mamy nadzieję, że nasze 
PACZKI sprawiły rodzinom wiele 
radości, a nasze prezenty wywo-
łały uśmiechy na twarzach dzieci 
i ich rodziców. Jesteśmy dumni, 
że mogliśmy stać się częścią 
SZLACHETNEJ PACZKI, a rodzi-
nom dać coś od serca.

Wiktoria Kielan (IC)

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W dniu 18.12.2013 obchodziliśmy 

dzień naszego patrona Adama 
Mickiewicza. Uczniowie klasy IIF z tej 
okazji przygotowali występ artystyczny, 
którego motywem przewodnim był dra-
mat romantyczny „Dziady” Adama 
Mickiewicza. Stworzyliśmy wspólnie 
świat zjaw, duchów i ludzi wzajemnie 
szukających do siebie drogi i uczących 
się życiowych mądrości.

Długie próby i dbałość o szczegóły 
przyniosły efekty. Akademia okazała się 
sukcesem! Na szkolnych korytarzach 
słyszało się wiele pozytywnych komen-
tarzy. Uczniowie dali z siebie wszystko, 
odkryliśmy mnóstwo talentów aktor-
skich i z dumą możemy powiedzieć, że 

do naszej szkoły uczęszczają bardzo 
zdolni uczniowie. Dekoracje i wystrój 
sali gimnastycznej przygotowany rów-
nież przez nasze uczennice nadawał 
mroczny, ale bardzo efektowny klimat. 
Aktorzy oraz mgr K. Kosel usłyszeli moc 
ciepłych słów oraz pochwał od dyrekto-
ra A. Rydza. Wspólne godziny pracy – 
opracowywanie scenariusza, uczenie 
się ról, ćwiczenie dykcji i ruchu scenicz-
nego – były wyczerpujące, ale stanowiły 
także okazję do żartów i zabawy. Z 
ogromną satysfakcją możemy powie-
dzieć – „Było warto!”. Sztuka to wspa-
niała przestrzeń do nauki, wzruszeń i 
dobrej zabawy. 

Kasia Janik (IIF)
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TEATRALNIAK-owe 
podsumowanie ”Teatr robi się dla widzów”

 – wywiad z Emilianem Kamińskim

LARP *– spełniaj swoje marzenia!

Co jest największą wartością Pańskiego teatru?
Mój teatr jest niezależny. Stworzyłem go z niczego. 
Miałem kiedyś takie marzenie i udało mi się znaleźć 
dziewicze miejsce, które nigdy nie było teatrem. Są to 
są piwnice starej warszawskiej kamienicy. Podobno 
ma ona już ponad 120 lat, jakimś cudem ocalała 
z wojny. Miejsce samo w sobie jest magiczne i energe-
tyczne.

Jako dyrektor teatru z jednej strony jest Pan 
szefem, zaś z drugiej aktorem, artystą. Nie jest 
to swoista walka sacrum z profanum?

Ja nie zajmuję się żadnym artyzmem. Zajmuję się rze-
miosłem – zarówno rzemiosło dyrektorowania, jak 
i reżyserii czy aktorstwa jest dla mnie jednym rzemio-
słem. Nie widzę żadnego podziału. Teatr w ogóle jest 
sacrum. Czy szewc jest profanum? Jeśli wykonuje do-
brze swój zawód, to przez to też jest sacrum. To jest 
tylko kwestia stosunku do swojej rzeczywistości.

To prawda, że reżyser-aktor może łatwiej na-
wiązać współpracę z pozostałymi aktorami pod-
czas pracy nad spektaklem?

Zawsze jest tak, że reżyser który był lub jest aktorem 
ma o wiele lepszy kontakt z aktorami. Wynika to z te-
go, że zna możliwości, wie czego może wymagać. Jest 
to luksusowa sytuacja dla aktorów. Spotykałem reży-
serów, którzy mieli pomysły, jakich w żaden sposób 
nie dało się realizować, bo były one ściśle teoretyczne, 
nie mogły być praktycznymi. Ci reżyserzy byli teorety-
kami aktorstwa, a jednak na aktorstwie trzeba się po 
prostu znać.

Jest Pan popularny wśród kilku pokoleń. Czym 
jest dla Pana popularność?

To normalny element życia. Ludzie chcą mieć fotogra-
fie, chcą mieć pamiątkę. Udzielam wywiadów, piszę 
autografy, robię sobie z ludźmi zdjęcia… Uważam, że 
to jest element mojej pracy. Nie ma w tym nic złego, 
wręcz przeciwnie jest to objaw sympatii.

Współpracuje Pan z przeróżnymi ludźmi, rów-
nież z aktorami, którzy nie skończyli odpo-
wiedniej szkoły. Uważa Pan, że aktorów bez od-
powiedniego wykształcenia powinno się oce-
niać tylko przez pryzmat braku dyplomu?

Niestety nie widzę odpowiedniego wykształcenia. 
Często wolałbym aktora, którego talent – jaki ma od 
Boga – nie przeszedł przez szkołę, bo z tymi bywa róż-
nie. Tadeusz Łomnicki, mój wielki majster, powiedział 
mi: „Emilian, w szkole talentu nie nauczymy, ja chcę 
nauczyć rzemiosła, to jest najważniejsze”. Jeżeli więc 
szkoła uczy rzemiosła, to jest w porządku. Jeżeli nie, 
to wolałbym, żeby jej nie było. Wolałbym mieć utalen-
towanych ludzi, których w trakcie pracy będę przygo-
towywał do roli. Niedawno przyszła do mnie młoda 
dziewczyna, która została wyrzucona ze szkoły. Tak 
utalentowanej aktorki ja dawno nie widziałem. 

Co jest najbardziej satysfakcjonującą recenzją 
Pańskiej pracy?

Pełna sala i piękna reakcja widowni. Świadomość, że 
to co zamierzyłem jest odbieralne. Po to robi się teatr. 
Teatr robi się dla widzów. „Ja robię swój teatr osobno, 
nie zależy mi na widzu ani jego opinii” – wszystkie te 
opowiastki to dla mnie bzdury. Kiedy tego słucham, to 
zaczynam się śmiać. Za czyje pieniądze ty pracujesz, 
człowieku? Pracuj za własne pieniądze, to tak będziesz 
mówił. Jak pracujesz za pieniądze publiczne, to nie 
mów, że na publiczności ci nie zależy. Przecież to ona 
cię karmi.

Co dla Pana, jako aktora, byłoby największą po-
rażką?

Gdyby spektakl, który sobie założyłem, był nietrafio-
ny. To jest jednak ogrom pracy. Pracuję jako reżyser 
i aktor. Często gram w spektaklach, które reżyseruję. 
Miałem niedawno taki spektakl, który musiałem po-
prawić. Naprawdę się przy tym napracowałem, ale 
niestety był on tak źle skrojony przez bardzo nieudol-
nego reżysera, że pomimo naprawdę wielkich starań 
nie udało mi się. I tu poniosłem klęskę. Nawet to, że 
tak ciężko nad tym pracowałem, nie przyniosło rezul-
tatów. 

Co może Pan doradzić młodym twórcom, aby 
nie ponosili klęsk?

Niech się bardzo przygotowują do pracy. Niech robią 
to, co czują. Przede wszystkim niech dobrze poznają 
rzemiosło. Ważne jest, żeby wnikliwie patrzeć; żeby nie 
patrzeć kategoriami „kariera” tylko kategoriami „pra-
ca” – to jest zawsze najważniejsze. Wszystko pod słoń-
cem już było, ale to nie szkodzi. Teatr to jest taka spe-
cyficzna rzecz. Każdy, kto w chodzi w niego z zapałem, 
energią, talentem może wnieść coś nowego i o tym 
trzeba pamiętać.

Marta Kąsiel IIIa
foto z oficjalnej strony Teatru Kamienica

Pomysł stworzenia grupy, któ-
ra skupiałaby miłośników teatru 
przewijał się w naszych rozmo-
wach wielokrotnie. Jeździć do te-
atrów, spotykać się z aktorami, 
dyskutować o sztukach - na tym 
najbardziej nam zależało. Dwa 
lata temu, choć jeszcze niefor-
malnie i nie pod banderą 
TEATRALNIAKA, zorganizowali-
śmy pierwszy wyjazd. Łódź przy-
witała nas chmurnie i zimno, ale 
Teatr Powszechny i Kolacja dla 
głupca zrekompensowały nieko-
rzystne pierwsze wrażenie. Ten 
wyjazd był pierwszym impulsem 
- już wiedzieliśmy, że nie skończy 
się na jednej wizycie. Potem Teatr 
Buffo (wprawdzie nie zachwycił 
nas pomysł Janusza Józefowicza 
na współczesną wersję Romea i 
Julii, ale też nie zniechęcił do po-
szukiwań), Muzyczny Teatr 
Roma i wspaniała Deszczowa 
piosenka, aż w końcu Teatr 
Narodowy w Warszawie i dosko-
nałe kreacje aktorskie Danuty 
Stenki, Beaty Ścibakówny, 
Wojciecha Malajkata, Janusza 
Radziwiłowicza i wielu innych w 
klasycznej komedii Moliera - to 
było niezapomniane widowisko. 

Od września tego roku szkol-
nego grupa zyskała formalny 
kształt (mamy nazwę, szefową, 
opiekuna, regularne spotkania i 
mnóstwo pomysłów). 
Przpoczęliśmy cykl Spotkania z 
Aktorem (szkołę odwiedzili: Iwona 
Chołuj i Adam Hutyra), uczestni-
czyliśmy w VII Przegladzie 
Przedstawień Istotnych Przez do-

tyk i podsumowaliśmy półroczną 
działalność wyjazdem do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na barwny, 
kultowy spektakl Skrzypek na 
dachu.

A co przed nami? Teatr 
Narodowy w Warszawie i Królowa 
Margot, lekcja teatralna w Teatrze 
im.A.Mickiewicza i wiele, wiele 
innych inicjatyw.

Teatralniak jest zupełnie no-
watorską formacją. Często mylo-
ny z kołem aktorskim, tak na-
prawdę skupia grono osób, które 
fascynują się teatrem, chcą po-
znawać jego inne oblicza oraz za-
rażać tą pasją innych. 
Nieformalnym głównym celem 
Teatralniaka jest uświadomienie 
innym, że co to dzieje się na sce-
nie jest również bardzo blisko 
nas. Przecież teatr to nie tylko 
Szekspir, aksamitne suknie, czy 
tandetna scenografia. Nasza gru-
pa dąży do rozpowszechnienia 
wizji innego teatru – takiego, któ-
ry autentycznie bawi, wzrusza, 
budzi silne emocje, inspiruje, jest 
prosty i niesie uczciwy przekaz. 
Na cotygodniowych spotkaniach 
możemy wymieniać się spostrze-
żeniami dotyczącymi nie tylko 
częstochowskiego teatru, ale tak-
że wielu innych. Rozszerzamy 
horyzonty, czerpiemy pełnymi 
garściami z każdego spektaklu 
czy spotkania oraz staramy się z 
coraz większym zapałem poszu-
kiwać nowych atrakcji artystycz-
nych!

Niektórzy ludzie w głębi duszy nigdy nie 
przestaną marzyć o przygodach. To dobre 
marzenia. I da się je spełnić. Między innymi 
dzięki LARPom. LARP to połączenie dziecię-
cej zabawy, której uczestnicy nie wiedzą, jak 
skończy się przygoda i bawią się dla włas-
nych przeżyć, oraz teatru, w którym aktorzy 

poruszają poważniejsze tematy i w którym 
korzysta się ze strojów i scenografii. LARP 
jest grą, która może rozgrywać się w dowol-
nej konwencji: fantasy, science-fiction, po-
stapokalipsy oraz świata rzeczywistego i 
umożliwić przeżycie graczom najróżniejszych 
przygód: kryminalnych, pełnych akcji, intryg 
i tajemnic czy romansów.

Jedną z takich przygód przeżyli uczniowie 
naszego liceum 20 grudnia w sali widowisko-
wej, biorąc udział w postapokaliptycznym 
LARPie ,,Złomowisko”. W to piątkowe popołu-
dnie, po  krótkim, niezbędnym w takich inicja-
tywach, wstępie oraz przeczytaniu kart posta-
ci zawierających najważniejsze informacje o 
bohaterach, uruchomiono wehikuł czasu, by 
przenieść uczestników zabawy w przyszlość... 
Na bezimienne Złomowisko, do wyniszczone-

go przemocą, chorobami i niepamiętanymi 
przez nikogo kataklizmami świata, w którym 
brakuje ubrań, wody i jedzenia, w którym każ-
demu człowiekowi towarzyszy codziennie psy-
chiczny wir w jego głowie, potężny szum nega-
tywnych emocji i uczuć. Gracze szybko zapo-
znali się z treścią kart postaci, rozmawiali ze 
sobą, zaczepiając się co chwila. Czasem doby-
wając broni (bezpiecznej, piankowej broni). 
Były układy, rozmowy, kilka podstępnych pla-
nów, kilku „zabitych i rannych”. 

Gra się kończy. Wszystko to było grą, na 
niby, ale tak realną jak żadna inna. O to 
właśnie chodzi w LARPach – by przeżyć jak 
najmocniej niesamowite przygody i historie. . 

Larpy to świetna zabawa – nie trzeba być 
wtajemniczonym, wystarczy spróbować. 
(http://larpfaq.larper.eu/ )

*Larp (live action role-playing) – aktyw-
ność na pograniczu gry i sztuki, podczas któ-
rej uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają 
opowieść, odgrywając role podobnie do im-
prowizowanego teatru. Akcja larpa może być 
osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, 
jak i fikcyjnym (wikipedia).

Na podstawie relacji: Anny Nowakowskiej (IIb)
Ignacego Nowickiego (Ib)



PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 STYCZNIA 2014 7.



8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 STYCZNIA 2014

Finały WOŚP w liczbach
I Finał 3 stycznia 1993 Kardiochirurgia dziecięca, zebrano: 2 422 464,76 zł
II Finał 2 stycznia 1994 Pomoc szpitalom noworodkowym, zebrano: 4 134 072,50 zł 
III Finał 8 stycznia 1995 Onkologia dziecięca, zebrano: 6 867 950,78 zł 
IV Finał 7 stycznia 1996 Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom, zebrano: 

6 315 295,94 zł
V Finał 5 stycznia 1997 Ratowanie dzieci z chorobami serca, zebrano: 8 818 753,80 zł
VI Finał 4 stycznia 1998 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, 

zebrano: 12 498 908,70 zł
VII Finał 10 stycznia 1999 Ratowanie życia noworodków, zebrano: 15 748 392,62 zł
VIII Finał 9 stycznia 2000 Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, zebrano: 

25 229 564,40 zł 
IX Finał 7 stycznia 2001 Diagnostyka noworodków i niemowląt, zebrano:  

24 366 827,76 zł
X Finał 13 stycznia 2002 Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, zebrano: 

26 291 936,80 zł
XI Finał 12 stycznia 2003 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych 

i dzieci młodszych, zebrano: 30 116 786,01 zł
XII Finał 11 stycznia 2004 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych 

i dzieci młodszych, zebrano: 27 244 441,42 zł

XIII Finał 9 stycznia 2005 Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii 
i pediatrii, zebrano: 28 415 176,62 zł 

XIV Finał 8 stycznia 2006 Dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, 
w tym nauka pierwszej pomocy, zebrano: 30 690 085,16 zł

XV Finał 14 stycznia 2007 Po raz drugi ratowanie życia dzieci poszkodowanych 
w wypadkach i nauka pierwszej pomocy, zebrano: 30 377 334, 95 zł 

XVI Finał 13 stycznia 2008 Dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi, zebrano:  
32 147 538, 63 zł 

XVII Finał 11 stycznia 2009 Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci, 
zebrano: 40 458 625,09 zł 

XVIII Finał 10 stycznia 2010 WOŚP po raz drugi: Dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt 
wysokospecjalistyczny, zebrano: 42 877 958,06 zł 

XIX Finał 9 stycznia 2011 Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi, zebrano: 47 248 415,05 zł

XX Finał 8 stycznia 2012 Na zakup sprzętu urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych, zebrano: 50 638 801, 30 zł

XXI Finał 13 stycznia 2013 Ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna 
seniorów, zebrano: 50 657 747,68
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OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  8.00 - 18.00
W SOBOTY:  8.00 - 14.00

SKLEP
ZAPRASZAMY

WÓZKI DZIECIĘCE: 

WIELOFUNKCYJNE, KLASYCZNE  

BLIŹNIACZE , SPACEROWE 

AKCESORIA DO WÓZKÓW

HUŚTAWKI          

WÓZKI LALKOWE          

POŚCIELE          

SANKI

FOTELIKI SAMOCHODOWE

LEŻACZKI

ŁÓŻECZKA

 ZESTAWY KĄPIELOWE

 ZABAWKI

                                                          tel. + 48 34 371 12 70
tel. kom. +48 664 499 984
tel. kom +48 795 481 553

Częstochowa, ul. Jagiellońska 77/79
www.tako.net.pl

Częstochowa, ul. Jagiellońska 77/79
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Aukcje Wielkiej Orkiestry
Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy kojarzy się 
przede wszystkim z koncer-
tami na terenie całej Polski, 
Festiwalem Woodstock, wo-
lontariuszami zbierającymi 
pieniądze do puszek i charak-
terystycznym symbolem 
czer wonego serca z białym 
napisem. Powinniśmy jednak 
pamiętać także o aukcjach, 
z których to pochodzi spora 
część z całości zebranych 
przez Orkiestrę środków.

Od stycznia 1993 co roku od-
bywa się Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, której sta-
tutowym celem jest zbieranie 
środków na ratowanie i ochro-
nę zdrowia i życia osób cho-
rych, szczególnie dzieci, a także 
działanie na rzecz poprawy sta-

nu ich zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej. Do tej pory fundacji 
udało się zebrać kwotę 546 211 
582,37 zł. W ubiegłorocznym 
Finale 2013 roku zebrano 50 
657 747,68 zł z czego kwota 
uzyskana na aukcjach wynio-
sła  3 402 686,10 zł (aukcje.
wosp.org.pl ).

Oto wybór najciekawszych 
przedmiotów wystawionych 
i sprzedanych na aukcjach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy:

Co roku  na aukcji WOŚP wy-
stawiane są złote serduszka, za 
to z numerem jeden w ubiegłym 
roku zapłacono ponad 127 ty-
sięcy złotych. Rekord natomiast 
został ustanowiony w 2010 ro-
ku, za złote serduszko z jedyn-
ką ofiarowano WOŚP  kwotę 1 
100 000 zł.

Marynarka Wojenna zaofero-
wała rejs okrętem podwodnym, za 
który uzyskano kwotę 40 700 zł.

Za wizytę w Parlamencie 
Europejskim na zaproszenie po-
sła Jerzego Buzka zapłacono 
55 200 zł.

Bilet z miejscem VIP  na mecz 
otwarcia Euro 2012 kosztował 
szczęśliwego fana piłki nożnej 
62 100 zł.

Polscy żołnierze sił powietrz-
nych udostępnili jednemu z fa-
nów lotnictwa stanowisko jed-
nego z  pilotów na pokładzie sa-
molotu F-16 za kwotę 18 100zł.

Już od kilku lat licytowane są 
numery komunikatora Gadu 
Gadu, dotychczas firma ta prze-
kazała na aukcje numery 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Za 
numer wylicytowany w roku 
2012 nowy użytkownik konta 

GG zapłacił ponad 
50 tysięcy zł.

Ministerstwo 
Obrony Naro dowej 
przekazało fajkę 
wodną pochodzą-
cą z Iraku, za któ-
rą wylicytowano 
sumę 2253 zł.

Kolacja przygo-
towana  przez 
 Janusza Palikota 
osiągnęła cenę 
15 200 zł. Polityk 
zaoferował także 
napisaną przez 
siebie książkę ku-
charską, w menu 
natomiast danie 
wegetariańskie lub 
jeden ze specjałów 
kuchni okolic 
Lublina.

Sporą kwotę wy-
licytowano za po-
kazowy bolid F1 
Renault, oryginal-
nej wielkości po-
jazd w barwach 
z 2010 roku sprze-
dano za 125 100 
zł. Bolid ten był 
pojazdem testo-
wym zespołu Renault, a w ta-
kich samych barwach jeździł 
Robert Kubica odnosząc swoje 
największe sukcesy.

Jedną z najdziwniejszych au-
kcji było wystawienie stołu pre-
zenterów prowadzących serwis 
informacyjny Fakty telewizji 
TVN. Umyty według instrukcji 
redaktora Kamila Durczoka stół 
zdaniem kupującego był wart 
15 100 zł. Przy stole tym wyda-
no około 3 tysięcy odcinków 
Faktów.

Na aukcję przekazała swoje 
diamentowe kolczyki żona byłe-
go prezydenta Jolanta Kwaśnie-
wska, sprzedano je za 6600 zł.

W 2014 wystawiono nietypo-
wą ofertę pozmywania naczyń, 
którą zaoferowali znani Drak, 
Królikowski, Meller i Owsiak. Do 
tej pory uzyskano kwotę 3001zł.

Hitem aukcji tegorocznej edy-
cji WOŚP zdaje się być koszulka 
Natalii Siwiec. Koszulka pocho-
dzi z planu spotu na Lazurowym 
Wybrzeżu i podobno nigdy nie 
była prana. Piotr Klasiński

Życzymy wytrwałości i dystansu w doborze pomysłów 
wystawcom aukcji na kolejny finał WOŚP, liczy się każ-
da złotówka, bowiem cel jest szczytny! Niech kupujący 
mają wielkie serca i będą jak najbardziej hojni!
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Już w najbliższą niedzielę (12 
stycznia) całą Polskę po raz 
XXII zaleje fala czerwonych ser-
duszek. Tym razem zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycy-
ny ratunkowej i na godną opie-
kę medyczną dla seniorów. 
W częstochowskim sztabie 
WOŚP trwają ostatnie przygoto-
wania do zbliżającego się finału.

Serce orkiestry w naszym mie-
ście tradycyjnie zabije na placu 
Biegańskiego. Zabawa rozpo-
cznie się już o godzinie 10. 
Oczywiście nie zabraknie najróż-
niejszych atrakcji. Tradycyjnie 
będzie loteria, stoisko z moneta-
mi sztabu wybitymi specjalnie 
dla naszego miasta, licytacje na 
scenie i... wiele, wiele innych. 
Podczas licytacji będzie można 
zdobyć gadżety WOŚP oraz te 
przekazane przez partnerów 
Orkiestry – wszystkie całkowicie 
unikalne. W tym roku do często-
chowskiego sztabu przyleciały 
z różnych źródeł kolorowe, ręcz-
nie robione żurawie, część podpi-
sana przez sławne osoby. W su-
mie do sztabu przyleciało ich 
2.368! Żurawie także będzie moż-
na zdobyć podczas licytacji.

W ramach imprez towarzyszą-
cych na basenie KB odbędzie się 
„Nurkowanie za piątaka” . Za 
symboliczne pięć złotych lub wię-
cej, będzie można sprawdzić jak 
pływa się pod wodą za akwalun-
giem. Oprócz tego odbędą się 
również m.in.: II Częstochowski 
Bieg „Policz się z cukrzycą”, III 
Rajdowa Częstochowa, Dzień 
Otwarty Przechodni Wetery-
naryjnej Cztery Łapy, Strzyżenie 
w Carin i Dzień Dawcy Szpiku.

Jak na Wielką Orkiestrę przy-
stało w tym wyjątkowym dniu 
nie może również zabraknąć mu-
zyki. O godzinie 15 na scenie po-
jawi się pierwsza gwiazda – ze-
spół Lipali, rockowa kapela, któ-
rą charakteryzują ciężkie dźwię-
ki. - Później przeniesiemy się w zu-
pełnie inną, muzyczną „bajkę”. 
Zagrają zespoły z naszego „podwór-
ka” i pokażą nam kawałek dobrego 
hip-hopu – zapowiada częstochow-

Serce Orkiestry znów zabije
ski sztab. Od 16.35 zagrają dla nas: 
BP (Biggero, Puchaty) freSZejk. 
O 18.10 rozpocznie się koncert ze-
społu Sierociniec. Tradycyjnie świa-
tełko do nieba będzie o godzinie 
20.00, a pół godziny później rozgrze-
je nas w ten zimowy wieczór, gwiaz-
da, czyli zespół Bracia. Koniec im-
prezy planowany jest na godzinę 
22.00. - 22. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Częstocho-
wie będzie wydarzeniem pełnym po-
zytywnych niespodzianek, zabawy 
i wszechobecnego ciepła oraz 
uśmiechu – tak potrzebnego nie tyl-
ko zimą, ale przez cały rok. 
Zapraszamy wszystkich do wspól-
nego spędzenia tej wyjątkowej nie-
dzieli – mówi Amelia Walotek 
z częstochowskiego sztabu.

Wymienione imprezy to i tak 
nie cały program. O szczegółach 
można przeczytać na stronie 
www.wosp.czest.pl.

 kg
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W Częstochowie otwiera się wie-
le nowych klinik, gabinetów, centrów 
medycznych dlaczego więc Centrum 
Medyczne Jurajska jest tak wyjątkowe? 
Co czyni je na tle innych tak inne i wy-
różniające się? 

Jeśli paraliżuje Cię strach przed wi-
zytą u stomatologa, kardiologa, chirur-
ga, fi zjoterapeuty czy ortopedy to C.M. 
Jurajska jest dla Ciebie. Tutaj personel 
i specjaliści zadbają o to abyś czuł się 
jak u siebie w domu a wizyta przebiegła 
sprawnie i bezboleśnie, wręcz z uśmie-
chem na twarzy. 

Centrum Medyczne Jurajska powsta-
ło z połączenia najnowszych technologii 
oraz pasji do medycyny. Personel, który 
tworzy to niezwykłe miejsce to specja-
liści i profesjonaliści posiadający wielo-
letnie doświadczenie. Stale podnoszący 
swój stan wiedzy aby jeszcze  lepiej po-
magać swoim pacjentom. To tutaj mo-
żesz liczyć na empa  ę i indywidualne 
podejście do Twoich problemów. Dbamy 
o to aby każdy pacjent czuł się wyjątko-
wo i komfortowo.  Dzięki dużej ilości spe-

cjalistów masz szansę aby Twoje leczenie 
odbyło się szybko, kompleksowo w jed-
nym miejscu, bez czekania i stania w ko-
lejkach. Jakość, precyzja, gwarancja oraz 
nowoczesne technologie to nasz znak 
rozpoznawczy. Wszystko to przekłada się 

na wysoką jakość świadczonych usług 
z każdej dziedziny oferowanej w naszym 
centrum. 

Kochamy dzieci i w trosce o ich 
zdrowie nasze Centrum organizuje ak-
cje wśród przedszkolaków promujące 
zdrowie i właściwą higienę jamy ustnej 
„ Uśmiech na 6”, cyklicznie bezpłatne 
badania uzębienia połączone z konsul-
tacją stomatologiczną,  pogadanki dla 
Rodziców „Jak prawidłowo dbać o zdro-
wie zębów i jamy ustnej”  oraz profe-
sjonalne, komputerowe badania stóp 
połączone z konsultacją ortopedyczną 
oraz fi zjoterapeutyczną – „Mikołajkowe 
badanie stóp”. Dzięki naszej inicjatywie 
pomogliśmy już wielu dzieciakom i od-
powiedzieliśmy na wiele pytań ich rodzi-
ców. Wszystko co robimy, robimy z pasją 
i zaangażowaniem. 

Nasze centrum oferuje Państwu 
kompleksową obsługę stomatologicz-
ną, kardiologiczną, chirurgiczną oraz 

fi zjoterapeutyczną  na najwyższej ja-
kości sprzęcie. Jesteśmy  dla dorosłych 
i dzieci.

Miły personel, kompleksowe dzia-
łanie, profesjonalna obsługa, specja-
liści z pasją to wszystko czeka na Cie-
bie w Centrum Medycznym Jurajska… 
przyjdź i przekonaj się sam jak bardzo 
wyjątkowi jesteśmy.
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W okresie świąteczno-nowo-
rocznym nie trudno o przeje-
dzenie i spożycie zbyt dużej 
ilości napojów wyskokowych, 
przez co wraz z początkiem 
nowego roku, często czujemy 
się ospale, ciężko i po prostu 
– „nie do życia”. 

Jak temu zaradzić? Jak „od-
truć się” po świętach? Jak zrobić 
to zdrowo ?

Jedzmy karczochy!
Karczochy – przysmak staro-

żytnych Greków i Rzymian. 

Egipcjanie, cenili ich właściwo-
ści lecznicze. Aż do XVIII wieku 
spotkać je można było jedynie 
na stołach bogaczy. Dziś nadal 
postrzegane jako wykwintna 
przekąska.

Można je przyrządzać na wiele 
sposobów. Za najsmaczniejszy 
element uchodzi tzw. serce kar-
czocha, czyli środek, do którego 
jednak ciężko się dostać. Listki 
są doskonałym dodatkiem do sa-
łat, ale można je jeść także same 
np. z sosem winegret. Można z 
nich robić zupy, sałatki, można 
je piec, gotować i nadziewać.

Oprócz kuchni, warzywo to 
znajduje zastosowanie również w 
przemyśle farmaceutycznym. 
Zawiera wiele witamin i minera-
łów – witaminę B, prowitaminę 
A, witaminę E oraz żelazo, wapń, 
fosfor i magnez, dlatego też ma 
właściwości moczopędne i chroni 
wątrobę. Wspomaga proces od-
chudzania – zwłaszcza u osób 
cierpiących na otyłość brzuszną. 
Z liści karczochów wytwarza się 
lekarstwa i lecznicze herbatki, 
które swój cierpki smak zawdzię-
czają substancji zwanej cynary-
ną. To właśnie jej zawartość ob-
niża poziom cholesterolu oraz 
działa oczyszczająco.

Ekstrakt ze świeżych karczo-
chów jest składnikiem Levanatu 
– suplementu diety oferowanego 
przez Centrum Dietetyczne 
Naturhouse. 

Dostępny w formie fiolek, kap-
sułek lub instant Levanat ma za 
zadanie wspomagać oczyszcza-
nie organizmu – detoksykuje wą-
trobę, usuwa  złogi  żółciowe, 
przeciwdziała wzdęciom, oczysz-
cza jelita. Ponadto wspomaga 
trawienie i działa moczopędnie.

Jeżeli nie znacie jeszcze sma-
ku karczochów ani ich właściwo-
ści leczniczych, wypróbujcie ko-
niecznie poniższy przepis.

Autorka: mgr Justyna Sekuła. 
mgr Anita Szczechowicz

Po więcej porad dietetycznych 
zapraszamy do 

Centrum Dietetycznego 
Naturhouse 

przy ul. Berka Joselewicza 3 
w Częstochowie, 

Tel: 34 374 03 22, 
609 773 811, 

codziennie w godz. 7.30-19.00. 
Automatyczna rejestracja 

na stronie: 
www.naturhouse-polska.pl

Sałatka z karczochów 
z jajkiem

Składniki:
 słoik karczochów w oleju
4 jajka
paczka mieszanych listków sałaty
strąk zielonej papryki
2 łyżki oliwy z oliwek
świeży tymianek
skórka starta z 1 cytryny
sok wyciśnięty z tejże
50 g wyłuskanych orzeszków pistacjowych

Przygotowanie:
Karczochy starannie osączamy na sitku z oleju. Kroimy na pół 
w pionie. Jajka gotujemy na twardo, wstawiamy pod strumień zim-
nej wody, po czym obieramy ze skorupek i kroimy na ćwiartki. 
Zieloną paprykę czyścimy z nasion i usuwamy ogonek. Płuczemy, 
osuszamy i kroimy w długie cienkie paski. Sałatę rozkładamy na  4 
talerze, na sałacie układamy karczochy, ćwiartki jajek i paski pa-
pryki. Oliwę ucieramy ze skórką i sokiem z cytryny, dodając sól, 
pieprz i odrobinę cukru do smaku. Dodajemy także trochę świe-
żych listków tymianku. Orzeszki pistacjowe grubo siekamy. Sałatkę 
polewamy sosem i posypujemy orzechami. Podajemy z bagietką lub 
grzankami.  Smacznego!
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RENAULT SCENIC 1.6-16V JEDEN WŁ. Z 
NIEMIEC, 2004, 134 000 km, 113 KM benzyna, 

bordowy-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, czujnik deszczu, 
kier. wielof., cz. parkowania, I właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

TOYOTA RAV-4 2.0D4D- ORYGINAŁ Z NIEMIEC
2005, 146 000 km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, hak, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany,

TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN 
WŁAŚCICIEL Z NIEMIEC, 2006,  131 000 km, 

90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF GENERATION 1.6-16V Z 
NIEMIEC, 1999, 174 000 km, 101 KM benzyna, niebieski-

metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN GOLF GOAL 1.4-16V ŚLICZNY Z 
NIEMIEC, 2006, 169 000 km, 80 KM benzyna, czarny-

metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrz. fotele, cz. deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN JETTA 1.6-COMFORTLINE 
PAKIET CHROM, 2006, 158 000 km,  115 KM 

benzyna, bordowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, podgrzewane fotele, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9-TDI 
- ORYGINAŁ Z NIEMIEC, kombi, 2002, 224 000 km, 130 

KM diesel, czarny-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, tempomat, czujnik deszczu, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA FABIA 1.4-16V JEDEN WŁ. Z NIEMIEC
2009, 126 000 km, 85 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, 

ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

ŠKODA OCTAVIA II 1.9-TDI - ORYGINAŁ Z 
NIEMIEC, kombi, 2006, 174 000 km, 105 KM diesel, 

czarny-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, 
czujnik deszczu, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

OPEL SIGNUM 1.8 16VECOTEC IDEAŁ Z 
NIEMIEC, 2005, 92 000 km, 122 KM benzyna, szary-

metallic, hak, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu, 
kier. wielof., I właśc., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

RENAULT CLIO 1.2-16V TCE - IDEAŁ Z 
NIEMIEC, 2008, 90 000 km, 101 KM benzyna, srebrny-

metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

RENAULT SCENIC 1.6-16V JEDEN WŁ. 
Z NIEMIEC, 2002, 138 000 km, 107 KM benzyna, 

szary-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

MITSUBISHI COLT 1.3-16V tylko 41 tys. km 
ORYGINAŁ, 2007, 41 000 km, 95 KM benzyna, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik 
deszczu, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy,

OPEL CORSA 1.3 CDTI -ORYGINAŁ Z NIEMIEC
2007, 138 000 km, 75 KM diesel, czarny-metallic, 2/3 

drzwi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

OPEL MERIVA 1.7-CDTI-101KM.- 6-BIEGÓW, 
2007, 146 000 km, 101 KM diesel, grafitowy-metallic, 

ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

HONDA CIVIC 1.4-16V ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 
1998, 176 000 km, 75 KM benzyna, niebieski-metallic, 

2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 
garażowany

KIA PICANTO 1.1 ŚLICZNY Z NIEMIEC JEDEN WŁ, 
2005, 121 000 km, 65 KM benzyna, niebieski-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, 
garażowany

LANCIA LYBRA 1.9JTD -ŚLICZNA Z NIEMIEC-
2000, 187 000 km, 105 KM diesel, szary-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, 
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

CITROËN C5 2.0-16V ORYGINAŁ Z NIEMIEC
2001, 188 000 km, 136 KM benzyna, szary-metallic, 

ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. 
zamek, radio, wspomaganie kier., komputer, cz. 
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, regulowana 
wysokość podwozia, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany

FORD FOCUS 1.6-16V- ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 
2005, 168 000 km, 100 KM benzyna, szary-metallic, 

alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, kier. wielof., podgrz. przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

HONDA ACCORD 2.0-16V VTI - ŚLICZNA 
Z NIEMIEC, 2005, 187 000 km, 155 KM benzyna, 

grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

BMW 118 2.0D- 100% ORYGINAŁ Z NIEMIEC,     
2006, 214 000 km, 122 KM diesel, srebrny-metallic, światła 
przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, 
podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

AUDI A4 1.9TDI 130KM.ŚLICZNA Z NIEMIEC    
2004, 240 000 km, 130 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, 
podgrzewane fotele, cz. deszczu, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

CHRYSLER PT CRUISER 2.0-16V TOURING 
100% ORYGINAŁ, 2001, 186 000 km, 141 KM benzyna, srebrny-metallic, 
alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, czujnik deszczu, kierownica 
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany

AUDI A4 1.8T150km.JEDEN WŁ. Z NIEMIEC, 2001, 
211 000 km, 150 KM benzyna, srebrny-metallic, szyberdach, ksenony, 
ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, 
czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

CITROËN C2 1.1ŚLICZNY Z NIEMIEC, 2008, 
114 000 km, 60 KM benzyna, 2/3 drzwi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, 
immobiliser, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany

AUDI A6 1.9TDI 100%ORYGINAŁ JEDEN WŁ.
2003, 308 000 km, 130 KM diesel, beżowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. 
fotele, kier. wielof., cz. parkowania, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany
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Jurajska Integracja Terenowa dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

Projekt Jurajska Integracja Terenowa 
4x4 jest jedną z wielu imprez towarzyszą-
cych Finałowi WOŚP. Jak co rok całe środo-
wisko Off Road wraz z przyjaciółmi włączy 
się w tę akcję.

Będą właściciele samochodów terenowych, 
quadów ich rodziny, przyjaciele, kibice, a także 
ludzie dobrej woli, którzy chcą wesprzeć WOŚP. 
- Zbieramy pieniądze te małe i te większe na 
sprzęt, który pomaga ratować życie naszym 
najbliższym. Realizujemy naszą pasję 4x4, ba-
wimy sie w piasku, błocie, jednocześnie dając 
nadzieję na godne życie chorych dzieci i senio-
rów - informują inicjatorzy przedsięwzięcia. - 
Serce się otwiera na widok serduszka przykle-
jonego w izbie szpitalnej na aparaturze ratują-
cej życie naszych dzieci – dodają.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan im-
prezy.

kg

PLAN IMPREZY

Sobota 11 styczeń 2014
Spotykamy się wszyscy w sobotę 11 stycznia o godz 8.00 na 
obiekcie Jurapark Tor Off Road w Biskupicach k. Olsztyna 
8.00-9.00 – zapisy, odprawa, zebranie pieniędzy dla WOŚP 
9.30-19.00 – konkurencje sprawnościowe, techniczne, PKP 

4x4 w klasach startujących uczestników po wyznaczonych 
obszarach, trasach  otoczonych taśmą ostrzegawczą z moż-
liwością pomiaru czasu przejazdu

19.00-20.00 – ogłoszenie wyników rywalizacji oraz wręczenie 
pucharów i nagród dla najlepszych w klasach

20.00 – do białego rana możliwa integracja wśród uczestników 
projektu

Na czas trwania JIT 4x4 dla WOŚP do dyspozycji uczestników 
będą następujące obiekty: 
Jurapark tor offroad koordynaty:|50|42|20|N|19|15|31|E
Kamieniołom Prędziszów koordynaty: 

|50|47|26|N|19|12|1|E|

Pustynia Siedlecka koordynaty: |50|42|2|N|19|21|21|E

Niedziela 12 styczeń 2014
Dla wszystkich chętnych dostępny będzie OBIEKT JURAPARK 
od rana do wieczora można jeździć i bawić się do woli.
Od godz 11.00  przejażdżki Off Road z Rynku Olsztyn 
Trasa nr 1. Olsztyn rynek -Tor Off Road Jurapark 
Trasa nr 2. Olsztyn rynek- Kamieniołom Kielniki 
Trasa nr 3 .Olsztyn rynek- Pustynia Siedlecka 
Trasa nr 4 .Olsztyn rynek -Kamieniołom Prędziszów 

Przejazdy 4x4 uczestnicy będą odbywać własnymi samocho-
dami terenowymi, na pokład których zabierać będą chętne 
osoby z rynku w Olsztynie. Dochód z przejazdów przekazany 
zostanie do puszek na rzecz WOŚP.
Od godz 17.00 zaplanowane są występy artystów i koncerty 
zespołów zaproszonych przez władze  Olsztyna. Odbędą się 
one na terenie hali widowiskowo sportowej w Olsztynie.

Projekt Jurajskiej Integracji Terenowej dla WOŚP 11-12 stycznia 
2014 zakończy Światełko do nieba.

Czy wiesz, że:
 sprzęt WOŚP zakupiony w ciągu 17 lat można by zapakować do 333 
tirów. Ekipie fundacyjnej rozładowanie ich zajęłoby 34 doby bez od-
poczynku i snu. Tiry te zajmują powierzchnię 13 320 metrów kwa-
dratowych i długość 5328 metra
 nazwa „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” po raz pierwszy 
została użyta w programie telewizyjnym „Róbta co chce ta, czyli 
rock’n’rollowa jazda bez trzymanki”, w ferie bożonarodzeniowe 
1991 roku
 w czasie pierwszego Finału wolontariusze WOŚP nie mieli identy-
fikatorów ani tekturowych puszek. Zbiórka opierała się tylko 
i wyłącznie na „pospolitym ruszeniu” ludzi, którzy zbierali pie-
niądze do wszelakiego rodzaju worków i własnoręcznie wykona-
nych skarbonek
 najmłodszy wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
miał 3 latka, najstarszy zaś - 86 lat
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Alkomat w każdym samochodzie?
Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące karania pijanych kierowców. 
W tej sprawie już zostały przyjęte pierwsze rekomendacje. Utrata pra-
wa jazdy na minimum 3 lata, wyższe kary, nawiązka minimum 5 tys. 
zł za prowadzenie po alkoholu czy narkotykach, bezwzględne więzie-
nie dla recydywistów – to propozycje, które mają wpłynąć na zwięk-
szenie bezpieczeństwa na drogach. Rząd chce również, aby każdy sa-
mochód był obowiązkowo wyposażony w alkomat.  kg
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 Alfa Romeo 159 kombi, 2006, 132 000 km, 
116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

 22.900 zł

 Ford Fusion 1.4i, 2004, 120 000 km, 80 KM 
benzyna, czarny-metallic, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, podgrzewana 
przednia szyba, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

 13.900 zł

 Opel Meriva, 2006, 166 300 km, 70 KM diesel,     
szary-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

15.900 zł

 Audi A4 tiptronik, skóra, serwis, kombi, 
2005, 173 500 km, 140 KM diesel, automat, 
czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, 
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy
28.900 zł

 Ford S-Max TDCi, kombi, 2006, 174 000 km, 
125 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, , ABS, 
ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkcyjna, 
cz. parkowania, podgrzewana przednia szyba, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

27.900 zł

 Peugeot 307 1.6HDi, 2006, 146 000 km, 
90 KM diesel, szary-metallic, światła 
przeciwmgłowe, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, bezwypadkowy

 
 16.900 zł

 Audi A4 TDi 143PS, kombi, 2010, 192 000 km 
  143 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, 
ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, 
c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkcyjna, 
cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

52.900 zł

 Hyundai Santa Fe Lift, 2005, 155 200 km, 
112 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, czujnik parkowania, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20.900 zł

 Renault Megane 1.6 16V Cabrio, 2002, 
176 000 km, 107 KM benzyna, zielony-metallic, 
światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

7 400 zł

 Audi Q7 3.0TDi 7-osob, 2006, 133 000 km, 
233 KM diesel, automat, srebrny-metallic, 
alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, 
poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, 
komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. 
wielof., cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 79.900 zł

 Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4, 2005, 
161 200 km, 113 KM diesel, srebrny-metallic, 
hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
tapicerka welurowa, czujnik parkowania, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 21.900 zł

 Seat Leon, 2008, 223 100 km, 105 KM diesel, 
czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy 
właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

26.900 zł

 BMW 520 D Sport+, 2010, 189 600 km, 
163 KM diesel, alufelgi, szyberdach, ksenony, 
przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyz., skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, kier. wielof., cz. parkow., 
regul. wys. podwozia, podgrz. przednia szyba, 
I właśc., serwisow., bezwypadk. 101.900 zł

 Jaguar XF 2.7 D – IDEALNY, 2008, 157 000 
km, 207 KM diesel, automat, czarny, alufelgi, 
ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, 
skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., 
komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. parkowania, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

 76.900 zł

 Suzuki Grand Vitara 4x4, 2006, 189 000 km, 
130 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, blokada 
dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

 29.900 zł

 Citroën Berlingo 1.4, kombi, 2005, 
148 300 km, 75 KM benzyna, grafitowy-
metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka 
welurowa, czujnik deszczu, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy  
 12.900 zł

 Jeep Cherokee 2.8D 4x4, 2003, 161 200 km, 
150 KM diesel, automat, czarny-metallic, hak, 
alufelgi, przyc. szyby, homologacja na 
ciężarowy, ABS, poduszki pow., immobiliser, 
blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, 
radio, wspom. kier., komputer, tempomat, kier. 
wielof., serwisowany w ASO, bezwypadkowy

 17.900 zł

 Toyota Verso D4D, 2009, 158 300 km, 
126 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki 
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. 
kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane 
fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 42.900 zł

 Citroën C2 1.4 HDI Bezwypadkowy LIFT
 2007, 102 200 km, 68 KM diesel, czarny-
metallic, 2/3 drzwi, światła przeciwmgłowe, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. 
szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy

 
 13.900 zł

 Land Rover Freelander II S, 2007, 162 000 km, 
152 KM diesel, czarny-metallic, hak, alufelgi, 
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

 45.900 zł

 Volkswagen Touareg – uszkodzony motor, 
2005, 247 000 km, 174 KM diesel, szary-
metallic, hak, alufelgi, przyc. szyby, 
homologacja na ciężarowy, ABS, ASR, 
autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 
ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, 
wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. 
fotele, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, 
niezal. ogrzew., cz. parkowania, I właśc., 
serwis. w ASO, bezwypadkowy 29.900 zł

 Citroën C4, 2007, 102 600 km, 90 KM diesel, 
złoty-metallic, światła przeciwmgłowe, ABS, 
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

 16.900 zł

 Lexus LS600 Hybryd Long Prestige, 2007, 
223 200 km, hybryda, 445 KM, automat,     
grafitowy-metallic, alufelgi, szyberdach, 
ksenony, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., 
immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. 
lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kier., komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. 
wielof., cz. parkow., regul. wys. podw., podgrz. 
przednia szyba, I właśc., serwis. w ASO, 
bezwypadkowy 87.900 zł

 Volkswagen Transporter 19D, 2001, 
206 100 km, diesel, srebrny, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

 19.900 zł

 Daihatsu Sirion 1.3, 2006, 85 000 km, 87 KM  
benzyna, niebieski-metallic, światła 
przeciwmgłowe, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, pierwszy właściciel, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy, garażowany

 14.900 zł

 Mercedes-Benz E 300 CDI Avantgarde, 2010, 
101 000 km, 231 KM diesel, automat, alufelgi, 
szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. 
zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, 
tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., 
cz. parkowania, I właśc., serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 104.900 zł

 Volvo S80 D5, 2007, 256 500 km, 163 KM 
diesel, automat, szary-metallic, alufelgi, ABS, 
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, 
nawigacja, c. zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane 
fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik 
parkowania, I właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy, garażowany 43.900 zł

 Ford Fiesta 1.4 TDCi, 2009, 119 200 km, 
70 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica 
wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy

24.900 zł

 Mitsubishi Lancer 2.0D Sportback, 2009, 
119 500 km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, 
alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. 
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 
komputer, tempomat, kierownica wielofunkc., 
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy 31.900 zł

 Volvo V70 2.4 D5, kombi, 2002, 180 000 km, 
163 KM diesel, grafitowy-metallic, hak, alufelgi, 
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 
el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka 
skórzana, system nawigacji, centralny zamek, 
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 
kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w 
ASO, bezwypadkowy

14.900 zł

Oferta wybrana z dnia 9.01.2014 r.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BIURA

BIURA RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pełna obsługa firm  
• Pośrednictwo kredytowe

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

BUDOWNICTWO

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

KARNISZE

OKNA – DRZWI

OGRÓD

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

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

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

• Serwis. 
• Urządzanie zieleni. 
• Ścinanie drzew.

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

USŁUGI REMONTOWE

„JARKO” 
– REMONTY TANIO!!!

 malowanie; 
 kafelkowanie; 
 hydraulika; 
 wymiana drzwi

42-200 Częstochowa, 
tel. 601-525-116

FINANSE

LOMBARDY

PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI 
LOMBARD 

– 25 lat istnienia.
• Skup i sprzedaż złota   

NAJLEPSZE CENY 
W MIEŚCIE!!!

• Solidnie, pewnie,  
najkorzystniejsze warunki. 

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

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!
NAJKORZYSTNIEJSZE 

POŻYCZKI 
pod zastaw złota, sprzętu 

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakąkolwiek wartość. 
TANIE WYROBY 

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

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

LOMBARD 
DELTA

NAJKORZYSTNIEJSZE 
POŻYCZKI 
pod zastaw

 Skup za gotówkę RTV, złota, 
Audio-Video, Foto, 
komputerów.
 Sprzedaż ratalna bez 
żyrantów i pierwszej 
wpłaty.

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

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

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

UBEZPIECZENIA

 

ZDROWIE

DIETETYKA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachową wiedzę oraz 

pomoc w jej praktycznym 
zastosowaniu.

Nasza współpraca opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i 

zaangażowaniu.
Poliklinika MSWiA 

ul. Kopernika 38, Częstochowa
Tel. 726 100 483

PSYCHIATRIA

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień 
WOLMED

LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień
ODTRUCIA - poalkoholowe, 

ponarkotykowe, polekowe
PSYCHOTERAPIA - uzależnień 

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

Szczerców, k. Bełchatowa
www.wolmed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA I MASAŻ
z dojazdem do domu Pacjenta

– Masaż
– Kinezyterapia
– Fizykoterapia 

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

DERMATOLOGIA

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

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 
• modelowanie twarzy (Voluma) 
• bezoperacyjne usuwanie  

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

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

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

lipoterapia 
LASEROTERAPIA

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

• zamykanie naczyń na twarzy, 
kończynach dolnych; 

• rumień, fotoodmładzanie
DERMATOCHIRURGIA 

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

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

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

LECZNICE DLA ZWIERZĄT

ODZIEŻ
Hurtownia Odzieży Używanej

„IMEX”
NIESORT, SORT 

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

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

TŁUMIKI

TRANSPORT
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USŁUGI POGRZEBOWE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA 

DROBNE

OGŁOSZENIA 
ABONAMENTOWE

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 
pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska. 
2008 r. Do wprowadzenia. Działka 1150 m2 szer. 
44 m, zagospodarowana, garaż na 2 auta z 
kanalizacją, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do 
wprowadzenia. Ewentualnie wynajmę firmie lub 
osobie prywatnej, inne propozycje. 
Tel. 693 626 999

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

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

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

— WY NAJMĘ —

Wynajmę lokal handlowo-biurowy lub na usługi 
3 x 20 m2 bdb lokalizacja Biznes Centrum – 
Ryneczek. Czynsz 1000 zł + kaucja. 
Tel. 508 703 286

Wynajmę lokal 52 m2 w pobliżu klasztoru, po 
generalnym remoncie (woda, siła) nadający się 
na produkcję lub usługi. Tel. 34 / 322 39 74

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

SPRZEDAM PILNIE!
Działka budowlana pow. około 900 m2

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

Szerokość - 36 m, położona przy drodze 
asfaltowej.

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

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

właściciela: Tel. 34 322 53 81

NAUKA
KURSY-SZKOLENIA

KUR SY: 
 Księ go wości 

wspo ma ga nej kom pu te rem;   
 Specjalista kadrowo-płacowy; 
 Obsługa: komputerów, kas fiskalnych; 
 Masażu;  
 Bukieciarstwa;  Tworzenie 

i obsługa sklepu internetowego;  
 Pedagogiczny dla wykładowców 

i instruktorów pozaszkolnych form 
kształcenia.

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

www.oswiata-czw.net

KUR SY:  Kosmetyczne;  
 Fryzjerskie;  Manicure-Pedicure-

Tipsy;  Kelner-Kucharz-Barman;  
 Kroju-Szycia i Modelowania;  
 Artystycznego upinania firan;  
 Operator wózków (uprawnienia unijne); 
 Palacz CO;  BHP;  HACCP; 
 Pomocy przedlekarskiej; 
 Opiekun osób starszych, 

niepełnosprawnych;  
 Język niemiecki dla opiekunów;  
 Inne.

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

www.oswiata-czw.net

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK

– KURSY KWALIFIKACYJNE: 
 pielęgniarstwo rodzinne dla: 

pielęgniarek i położnych; 
anestezjologiczne i intensywnej opieki; 
opieki długoterminowej, paliatywnej, 

kardiologiczne.
– KURSY SPECJALISTYCZNE:

szczepienia, endoskopia, leczenie ran, 
dializoterapia, inne.

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

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

 Wójt Gminy w Poczesnej 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego na okres do trzech 

lat położonego w m. Huta Stara B przy ul. Bocznej 1 z przeznaczeniem na sklep 
ogólnospożywczy. 
Przedmiot przetargu 

Lokal użytkowy o pow. 37,95 m2 położony w m. Huta Stara B, ul. Boczna 1 stanowiący własność Gminy 
Poczesna zapisany w KW CZ1C/00097475/8 składający się z 2 pomieszczeń w tym 1 pomieszczenie użytkowe 
oraz WC, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, system sygnalizacji włamania i napadu 
marki SOLID oraz klimatyzator. 
Obciążenia nieruchomości – brak 
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi – 380 zł 
minimalne postąpienie ustala się na kwotę – 10 zł 
Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w przedmiotowym lokalu uruchomią sklep 
ogólnospożywczy. 
Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które w terminie do 10 lutego 2014r zgłoszą uczestnictwo w 
przetargu wraz z oświadczeniem, że w przedmiotowym lokalu uruchomią sklep ogólnospożywczy. Lista 
osób zakwalifi kowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy na jeden dzień przed 
terminem przetargu. 
Przetarg odbędzie się 14 lutego 2014r o godz. 10 –tej w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, ul. 
Wolności 2 – pok. 31 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 76 zł w terminie do 
10 lutego 2014 r. oraz okazanie: 
– dowodu wpłaty wadium 
– w przypadku osób fi zycznych – dowodu tożsamości 
– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a 

podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Poczesnej. 
Wadium należy wpłacić w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy w Poczesnej – Bank Spółdzielczy w Poczesnej 
nr 15 8260 0006 2000 0000 2176 0001. 
Wpłacone wadium ulega: 
– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od podpisania umowy najmu 

w terminie ustalonym przez wynajmującego. 
– zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra. 
– zwrotom przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu konta. 
Uzasadnienie formy przetargu: forma przetargu ograniczonego ma zapewnić miejscowej ludności zaspokojenie 
potrzeb w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze (art.9 pkt 2 uchwały Nr 165/XVIII/08 Rady Gminy w 
Poczesnej z dnia 28 czerwca 2008r w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata lub na czas nieokreślony ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2008r Nr 148, poz. 2814). 
Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu udziela się w Urzędzie Gminy Poczesna pok. 32 lub 
telefonicznie – 34 3274-116, 34 3274-166 wew. 44.

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

SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —

Sprzedam 4 tregry „14” i 1 „8”, długość 4 m 80 
cm. Cena do uzgodnienia. Tel. 798 258 531
Szlakę, ziemię czarną ogrodową, piasek 
budowlany, podsypkowy, gruz, tłuczeń. 
Dowiozę do klienta. Usługi koparką. 
Tel. 660 752 305

— KSIĄŻKI —
Książki fantastyczne, sensacyjne, powieści, inne. 
Cena 2 zł/szt. Tel. 34 324 30 37

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

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

USŁUGI
Wróżenie z kart. na nadchodzący rok 
Tel. 607 191 464
Gipsówka, malowanie, karton-gips, montaż paneli. 
Inne usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286
Tarot – wróżby. Tel. 34 317 31 89
Naprawa telewizorów nowego i starego typu, 
montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd 
do klienta. Gwarancja na wykonane usługi.
Tel. 34 362 14 42, 608 137 269
Naprawa telewizorów – montaż i ustawianie 
anten, dojazd do klienta. Tel. 608 137 269
FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 
al. Wolności 18 (w bramie). Tel. 888 14 99 69, 
794 64 54 95

PRACA
— SZUKAM PRACY —

Nauczyciel w klasach 0 – 3 szuka pracy. 
Tel. 664 754 995
Poszukuję pracy w zakładzie – proste szycie. 
Tel. 535 575 511

Zaopiekuję się starszą osobą, posiadam 
doświadczenie. Tel. 535 575 511
Mężczyzna, 40 lat, wykwalifikowany stolarz i nie 
tylko, znaczny stopień niepełnosprawności, ale 
zdolny do pracy, także fizycznej, pilnie podejmie 
pracę. Tel. 669 603 476
Podejmę pracę – proste szycie, chałupnictwo, 
haftowanie. Tel. 609 353 803
Podejmę pracę na wtryskarkach, prace 
magazynowe, gospodarcze, w ochronie. 
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. 
Tel. 519 453 121

MATRYMONIALNE
Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 47 lat, stan cywilny pani nieistotny. 
Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217 
Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od 18 do 55 lat w 
celu miłego spędzenia czasu. Tel. 510 573 919
Wolna, 47 lat 164/76 pozna wolnego pana 45-55 lat 
bez zobowiązań, niepalącego, zmotoryzowanego, 
poważnie myślącego o życiu, do stałego związku. 
Tel. 669 386 789
Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobietę, 
bardzo chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Tel. 515 130 498

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA  – NIERUCHOMOŚCI  – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE  – PRACA

Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: 
AL. NMP 51 (I piętro)
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Piłka siatkowa dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych

TERMINARZ  PÓŁFINAŁÓW
 Grupa I  Grupa II 
 1.  VIII LOS 1. IX LO
 2.   I LO 2. IV LO 
 3.  V LO 3. ZSTiO
 4.  III  LO 4. II LO

LP K  T  O     Z    K  I  M WYNIK
1 VIII LO Samorządowe III LO Biegańskiego 2 : 1
2 I LO Słowackiego V LO Mickiewicza 0 : 2
3 VIII LO Samorządowe V LO Mickiewicza 0 : 2
4 I LO Słowackiego III LO Biegańskiego 2 : 0
5 V LO Mickiewicza III LO Biegańskiego 0 ; 2
6 VIII LO Samorządowe I LO Słowackiego 2 : 0
1 IX LO Norwida II LO Traugutta 2 : 0
2 IV LO Sienkiewicza ZSTiO Żeromskiego 2 : 0
3 IX LO Norwida ZSTiO Żeromskiego 2 : 0
4 IV LO Sienkiewicza II LO Traugutta 2 : 0
5 IX LO Norwida IV LO Sienkiewicza 2 : 1
6 ZSTiO Żeromskiego II LO Traugutta 2 : 0

TABELA KOŃCOWA PÓŁFINAŁÓW

LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY SETY
GRUPA  I

1 I V LO Mickiewicza 5 4 : 2
2 II VIII LO Samorządowe 5 4 : 3
3 III III LO Biegańskiego 4 3 ; 4
4 IV I LO Słowackiego 4 2 : 4

GRUPA  II
1 I IX LO Norwida 6 6 : 1
2 II IV LO Sienkiewicza 5 5 : 2
3 III ZSTiO Żeromskiego 4 2 : 4
4 IV II LO Traugutta 3 0 : 6

FINAŁY
 

LP K  T  O     Z    K  I  M WYNIK
1 III LO Biegański ZSTiO Żeromski 1 : 2
2 V LO Mickiewicz IVLO Sienkiewicz 1 : 2
3 IX LO Norwid VIII LO Samorząd 2 : 0
4 VIII LO Samorzadow V LO Mickiewicz 2 : 0
5 IV LO Sienkiewicz IX LO Norwid 0 : 2

Drużyna IX LO im. C. K. Norwida – I miejsce Zdj. arc

Zakończyła się kolejna impreza zawo-
dów sportowych przewidzianych w kalen-
darzu imprez sportowych na rok szkolny 
2013/14 dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Tym razem były to zawody w piłce siatko-
wej dziewcząt, punktacja tych zawodów 
wchodzi do współzawodnictwa sportowe-
go szkół na najbardziej usportowioną 
szkołę ponadgimnazjalną. Do zawodów 
przystąpiło 12 drużyn, które zostały po-
dzielone na 3 grupy eliminacyjne grając 
systemem każdy z każdym.

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy 
oraz dwa najlepsze zespoły zajmujące 
trzecie miejsce w grupie  awansowały do 
półfinału. W półfinale podzielono zespoły 

na dwie grupy półfinałowe po cztery ze-
społy w grupie  grając systemem każdy 
z każdym. 

Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna 
IX LO Norwida , jak przystało na mistrza 
i tym razem żadnej z drużyn nie udało się 
pokonać dzielnie walczącemu zespołowi 
dziewcząt.

Mimo wszystko największy opór mi-
strzyniom stawiły zawodniczki IV LO im. 
H. Sienkiewicza.

Zawodniczki Norwida w eliminacjach 
wszystkie spotkania zakończyły bez straty 
seta wygrywając swoje mecze po 2 : 0. 
Natomiast zawodniczki Sienkiewicza 
w eliminacjach niespodziewanie przegrały 

ze swoimi rówieśniczkami z VIII LO 
Samorządowego 2 : 1.

W półfinale bardzo zacięte spotkanie 
obserwowaliśmy pomiędzy drużynami 
Norwida i Sienkiewicza, tym razem lepsze 
okazały się dziewczęta Norwida wygrywa-
jąc swój mecz, ale tylko 2 : 1. Wydawało 
się że w finale pomiędzy tymi zespołami 
będzie również zacięty mecz. Wbrew ocze-
kiwaniom łatwe zwycięstwo zanotowały 
zawodniczki Norwida zwyciężając 2 : 0.  
Widać było, że zawodniczki Sienkiewicza 
nie potrafiły unieść tego ciężaru mental-
nie, bo mecz był bardzo zacięty, ale koń-
cówka należała do bardziej doświadczonej 
drużyny Norwida.

Należy dodać,że dziewczęta  Norwida 
w ubiegłym roku dotarły do półfinału wo-
jewódzkiego ulegając jedynie drużynie 
z Dąbrowy Górniczej.

Drużyna ta będzie reprezentować nasze 
miasto w dalszych rozgrywkach najpierw 
w zawodach rejonowych spotykając się 
z najlepszymi drużynami z rejonu Kło-
bucka oraz z rejonu ziemskiego. Zwycięzca 
zawodów rejonowych spotka się w półfinale 
mistrzostw śląska z drużynami z rejonu 
Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Gór niczej. 
Drużyna zajmująca pierwsze miejsce w tym 
półfinale awansuje do finału mistrzostw 
śląska gdzie startują 4 najlepsze drużyny 
z całego województwa śląskiego.   ts

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ MIEJSC

LP MIEJSCE SZKOŁA
1 I IX LO im.C.K.Norwida
2 II IV LO im.H.Sienkiewicza
3 III VIII LO Samorządowe
4 IV V LO im.A.Mickiewicza
5 V ZSTiO im.S.Żeromskiego
6 VI III LO im.W.Biegańskiego

Drużyna VIII LO Samorządowego – III miejsce Zdj. arcDrużyna IV LO im. H. Sienkiewicza – II miejsce Zdj. arc

Puchar odbiera kapitan VIII LO Samorządowego  Zdj. arcDrużyna V LO im. A. MIckiewicza – IV miejsce Zdj. arc

Drużyna IX LO im. C. K. Norwida wystąpiła w 
składzie: Knysak Dominika, Knysak Martyna, Gołda 
Małgorzata, Wróbel Karolina, Laska Monika, Wolska 
Julia, Wolska Monika, Zawada Olga, Woińska 
Dominika, Jasińska Anna, Rogacz Izabela, Pilarz 
Marta, Sieradzka Oliwia, Kubicka Małgorzata. 
Nauczyciel – Agnieszka Trebert

Drużyna IV LO im. H. Sienkiewicza wystąpiła 
w składzie: Staniewska Ola, Bogunia Alicja, Bluszcz 
Karolina, Fudali Bianka, Królak Paulina, Karlińska 
Kinga, Dworzańska Julia, Oleszczuk Wiktoria, 
Gołębiewska Luiza, Chudzicka Patrycja, Mach Paula, 
Machnik Weronika, Domalewska Aleksandra, 
Grabowska Paulina, Kinga Olczyk, Komorowska 

Justyna, Sawicka Magdalena, Obercztin Sylwia.
Nauczyciel – Zbigniew Biegański

Drużyna VIII LO Samorządowego wystąpiła w 
składzie: Przybylska Klaudia, Rogalik Martyna, Wojtyra 
Patrycja, Sitek Martyna, Chlastacz Katarzyna, 
Klimczak Karolina, Smykla Aleksandra, Poliszewska 
Magdalena, Ból Paulina, Kaim Patrycja.
Nauczyciel – Kazimierz Albrycht

Drużyna V LO im. A. Mickiewicza wystąpiła 
w składzie: Cichoń Ewelina, Cichoń Katarzyna, 
Gurbała Sandra, Hanak Wiktoria, Zasępa Justyna, 
Reterska Anita, Zasępa Nikola, Kwarciak Patrycja, 
Rak Magdalena, Bobrzyk Wiktoria, Banasiak Zuzanna.
Nauczyciel – Renata Owusu
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AZS zawodzi już na początku 
tego roku

Politechnika zagra w Prudniku
Częstochowscy koszykarze w 

drugim w tym roku meczu zmie-
rzą się w sobotę, 11 stycznia na 
wyjeździe z Pogonią Prudnik.

Drużyna Dariusza Szynkiela 
po przerwie świąteczno-nowo-
rocznej przegrała w Katowicach z 
AZS-em AWF. I raczej mało 

prawdopodobne, aby powetowa-
ła sobie tamtą porażkę w sobotę 
w Prudniku. Częstochowianie 
zagrają z zespołem, który zajmu-
je czwarte miejsce w tabeli. W 
pierwszej rundzie jako gospoda-
rze przegrali z Pogonią 67:84.
Początek meczu o godz. 17.30.  KR

Piersi, Enej, czy Kamil 
Bednarek? O tym, kto wystąpi 
podczas prezentacji Włókniarza 
decydują w głosowaniu jego kibi-
ce. Potrwa ono do niedziele, 12 
stycznia włącznie. 

– Najbardziej prawdopodobny 
termin prezentacji to 28 lutego - 
zdradza Paweł Mizgalski, prezes 
Włókniarza. – Wtedy będziemy 
mogli ściągnąć wszystkich zawod-
ników. Jedyny kłopot jest 
z Michaelem Jepsenem Jensenem. 
Od 28 lutego do 3 marca reprezen-
tacji Danii ma zgrupowanie we 
Francji. Mam jednak nadzieję, że 
Michael będzie mógł tam dojechać 
po prezentacji.

Tym razem częstochowski klub 
dał wybór kibicom w przypadku 
gwiazdy muzycznej, która wystąpi 
na scenie Hali Sportowej Czę-
stochowa. – Poprosiliśmy jedną 
z częstochowskich firm o pomoc 
w wytypowaniu wykonawców, 

którzy mogliby wystąpić na naszej 
prezentacji. Z tych propozycji wy-
braliśmy Piersi, Enej i Kamila 
Bednarka. Cała trójka jest w tej 
chwili bardzo popularna - zauwa-
ża Mizgalski.

Głosy można oddawać na ofi-
cjalnej stronie klubu http://www.
ckmwlokniarzsa.pl/. Dla weryfi-
kacji głosów wymagane jest posia-
danie konta w serwisie społecz-
nościowym Facebook/Twitter/
Google+.

Włókniarz ma już praktycznie 
skompletowany zespół. Formalnie 
nadal zawodnikiem Marmy Rze-
szów jest Grzegorz Walasek, który 
ma zostać wypożyczony do często-
chowskiego klubu. - Grzegorz wró-
cił właśnie z wakacji. Obecnie kon-
taktuje się z macierzystym klubem 
w sprawie wypożyczenia. Gdy tyl-
ko otrzyma zgodę, wówczas podpi-
szemy z nim kontrakt – zapewnia 
Mizgalski. KR

Częstochowski szpadzista jedzie na 
Puchar Europy

12 stycznia w Bratysławie od-
będzie się turniej Pucharu 
Europy kadetów w szpadzie. W 
składzie reprezentacji naszego 
kraju znalazł się 16-letni zawod-
nik WLKS-u Kmicic Częstochowa, 
Antoni Krzemiński.

Dla częstochowianina będzie 
to debiut w imprezie międzyna-
rodowej, w której wbrew nazwie 
mogą startować szermierze z ca-
łego świata. Dlatego wśród  za-
wodników, którzy mogą odegrać 
w rywalizacji niepoślednią rolę 
mogą znaleźć się m.in. 
Australijczycy oraz Kanadyjczycy.

– Do występu w turnieju zgło-
szonych zostało dokładnie 272  
szpadzistów.  To będzie napraw-
dę szalenie morderczy turniej. W 
przypadku biało-czerwonych za-
liczany on jest do rankingu pro-
wadzonego przez Polski Związek 
Szermierczy. Najlepsi z tej klasy-
fikacji pojadą na Mistrzostwa 
Europy i  Mistrzostwa Świata 
przyznaje trener kadry narodo-
wej juniorów, Artur Fajkis.

Krzemiński startował już co 
prawda w zawodach rangi 
Pucharu Europy, lecz był to tur-
niej zorganizowany w Krakowie. I 

tam gospodarze mogli wystawić 
znacznie większą grupę szermie-
rzy niż w zawodach poza Polską.

W Bratysławie startują też 
szpadzistki. Zabraknie w nich 
jednak innej częstochowianki 
Aleksandry Obońskiej. - W przy-
padku dziewcząt, bratysławska 
impreza nie jest turniejem ran-
kingowym. Dlatego koncentruje-
my się na razie na zmaganiach 
krajowych. Tym bardziej, że du-
żymi krokami zbliżają się mi-
strzostwa kraju juniorek  – wy-
jaśnia prezes Kmicica, Stanisław 
Sączek.  KR

Kibice Włókniarza wybierają, 
kto zagra na prezentacji drużyny

Częstochowski AZS bez do-
pingu kibiców z sektora C3 
przegrał pierwszy mecz 
w 2014 roku. Akademicy ule-
gli w środę, 8 stycznia w Hali 
Sportowej Częstochowa 1:3 
Politechnice Warszawskiej. - 
Jesteśmy słabi mentalnie. Po 
przegranym secie nie potrafi-
my się podnieść - przyznaje 
Marek Kardos, trener AZS-u.

Częstochowianie przystąpili 
do tego meczu bez Michała 
Bąkiewicza, który nabawił się na 
treningu drobnej kontuzji 
i Wojciecha Kaźmierczaka. Siat-
ka  rzowi zmarła matka.

Gospodarze zaskoczyli dobrą 
grą w pierwszym secie. Przeważali 
w ataku i bloku. Kończyli kontry. 
Przeważać zaczęli od momentu, 
gdy skuteczną zagrywką popisał 
się Jakub Vesely. Prowadzili 
10:7. Potem skuteczną kontrą 
popisał się Mariusz Marcyniak, 
zablokowany został Adrian 
Gontariu i AZS miał już sześć 
punktów przewagi (13:7). Często-
chowianie poszli za ciosem 
i w końcówce prowadzili różnicą 

dziesięciu punktów (21:11). Set 
zakończył się wynikiem 25:15.

Wydawało się, że podobna hi-
storia powtórzy się w drugiej od-
słonie. Na początku akademicy 
zdobyli cztery punkty z rzędu 
przy zagrywce Dawida Murka, 
a na pierwszą przerwę technicz-
ną schodzili prowadząc 8:2. Po 
powrocie na parkiet w grze czę-
stochowian coś się zacięło. 
Gospodarze stracili aż siedem 
punktów z rzędu, gdy serwował 
Dawid Gunia. Przerwał to wszyst-
ko Bartosz Bednorz, który dopie-
ro co pojawił się na boisku. Od 
stanu 8:9 dla Politechniki trwała 
zacięta walka o zwycięstwo. Na 
nieszczęście częstochowian wy-
grali ją warszawianie 29:31 po 
błędzie w ataku Miłosza Hebdy. 

– Było dobrze do stanu 8:2. 
Potem wkradła się panika  
i w jednym ustawieniu stracili-
śmy kilka punktów - zauważa 
Kardos.

Częstochowianie jakby stracili 
chęć do walki i zaczęli godzić się 
z porażką. W zwycięstwo uwie-
rzyła natomiast drużyna z War-
szawy, która w trzecim i czwar-

tym secie kontrolowała już prze-
bieg gry.

– Obawialiśmy się tego meczu, 
bo przez dwa i pół tygodnia nie ro-
zegraliśmy żadnego sparingu – 
twierdzi Jakub Bednaruk, trener 
Politechniki Warszawskiej. – 
Potwierdziło się to w pierwszym se-
cie, w którym Częstochowa zmiaż-
dżyła nas. Bardzo pomogły nam 
wejścia Adamajtisa w ofensywie. 
Po zwycięstwie w drugiej partii za-
częliśmy grać fajną i radosną siat-
kówkę z mocną zagrywką.

AZS spadł na przedostatnie 
miejsce w tabeli z dorobkiem 8 
punktów. 

 KR, zdj. Paulina Przepióra

 AZS Częstochowa - AZS 
Politechnika Warszawska 1:3 
(25:15, 29:31, 20:25, 18:25)

AZS: Marcyniak, Murek, 
Kaczyński, Hebda, Vesely, 
Kozłowski, Bik (libero) oraz 
Bednorz, Kamiński, Buczek

Politechnika: Pawliński, Nowak, 
Zatko, Kolew, Sacharewicz, 
Gontariu, Potera (libero) oraz 
Adamajtis, Szalpuk, Gunia

Memoriał Michała Kobusa
W niedzielę, 12 stycznia  w ha-

li sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 21 pamięci tragicznie zmarłe-
go wychowanka Beniaminka 
Częstochowa, kapitana KS-u 
Włodar Częstochowa Michała 
Kobusa.

W turnieju halowym wystąpi 
osiem zespołów podzielonych na 
dwie grupy eliminacyjne.Oprócz go-
spodarzy KS-u Stradom Często-
chowa, GLKS Strzelce Wielkie, 
Płomień Kuźnica Marianowa, 

Pogoń Blachownia, Amator Golce, 
zespół Kolegium Sędziów 
Częstochowa oraz zespół przyjacie-
le Kobiego, w którym wystąpią 
Tomasz Czok, Dariusz Krężel, 
Kamil Suliński, Rafał Psonka, Piotr 
Nocoń, Rafał Nocoń i inni.

To pierwszy turniej halowy po-
święcony pamięci Michała 
Kobusa, który w wieku 23 lat zgi-
nął tragicznie pod kołami tira pę-
dzącego trasą DK-1 Katowice - 
Warszawa. Wcześniej odbywały 

się mecze towarzyskie na otwar-
tym boisku.

Michał Kobus występował 
przez sześć sezonów w 
Beniaminku Częstochowa. W li-
dze rozegrał 73 mecze, strzelił 89 
bramek  8 sierpnia 2001 r. został 
zawodnikiem KS-u Włodar 
Częstochowa. Interesowali się 
nim działacze takich klubów jak 
Piast Gliwice czy GKS Katowice.

Początek turnieju o godz. 9.30. 
KR

Noworoczny turniej w Hali Sportowej 
Częstochowa

W najbliższą sobotę, 11 stycz-
nia w Hali  Sportowej 
Częstochowa przy ul. Żużlowej 
odbędzie się silnie obsadzony XV 
Noworoczny Turniej Piłki 
Halowej. Organizatorem zawo-
dów jest częstochowska Skra.

O trofeum rywalizować będą 
piłkarze urodzeni w 2003  roku i 

młodsi. - Przyjazd do Częstochowy 
potwierdziły już wszystkie ekipy, 
które będą rywalizować w trójfa-
zowym turnieju - informuje 
Agnieszka Gabrysz, dyrektor ds. 
marketingu i reklamy Skry 
Częstochowa.

W turnieju oprócz gospodarzy 
wezmą udział: Gwiazda Ruda 

Śląska, UKS Raków Częstochowa, 
MKS Żory, Widok Skierniewice, 
Ajaks Częstochowa, Warta 
Zawiercie, GKS Katowice, UKS 
SMS Łódź, KKS Włókniarz Kalisz. 

Początek o godz. 9. Finał za-
planowano na godz. 16.15.

KR
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Teatralny karnawał dla dzieci Kolędy w Bazylice 
Archikatedralnej
Koncert kolęd usłyszymy w najbliższą 

niedzielę (12 stycznia) w Bazylice 
Archikatedralnej p/w. Świętej Rodziny w 
Częstochowie w ramach Katedralnych 
Spotkań Chórów. Początek o godzinie 
16.30. Wstęp wolny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął J.E Arcybiskup Wa cław Depo 
Metropolita Często chowski.  Podczas tego-
rocznego spotkania będziemy mieli okazję 
wysłuchać pięciu chórów. W atmosferę 
kolędowania wprowadzi słuchaczy Chór 
Żeński II L.O. im. R. Traugutta pod dyrek-
cją Anny Gołębiowskiej. Kolejnymi wystę-
pującymi będą: prowadzony przez Annę 
Łuszczyk Rzemieślniczy Chór Męski 
„Pochodnia”, Chór „Can te mus Domino” z 
Mstowa pod dyrekcją Irenerusza Tyrasa 
oraz Schola Liturgiczna „Domine Jesu” z 
Wrę czycy pod dyrekcją ks. Mateusza 
Ociepka. Koncert kolędy zakończy Chór 
Archikatedry Częstochowskiej „Basilica 
Cantans” pod dyrekcją Włodzimierza 
Krawczyńskiego i Zygmunta Nitkiewicza. 
Koncert poprowadzi Zdzisław Pełka.

Sponsorem wydarzenia jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstocho wskiego S.A. kg

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza najmłod-
szych na zabawę karnawałową. Odbędzie się ona w niedzielę (12 
stycznia). Początek o godzinie 16. Najpierw zaprezentowany zostanie 
spektakl „Gałganiarz i Patyczek”, a tuż po nim – w Foyer im. M. 
Perepeczko - rozpocznie się karnawałowe szaleństwo.

Szczegółowe informacje o karnawałowym szaleństwie dla najmłod-

szych można uzyskać w Dziale  Promocyjno–Literackim - nr tel. (34) 
372 33 27 (47, 57).

Obsada: Ewa Agopsowicz, Iwo Chołuj, Sylwia Karczmarczyk, 
Agnieszka Łopacka, iak, Sebastian Baszczyk, Waldemar Cudzik,  Rot, 
Robert Rutkowski.

kg
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