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Zostaw 1% podatku 
w Cz´stochowie

Staranowa∏  dwa auta
Ponad 2,5 promila alkoholu w orga-

nizmie mia∏ 43-letni kierowca audi,
który na ulicy KoÊciuszki w Myszko-
wie staranowa∏ jadàce z przeciwnego
kierunku ruchu prawid∏owo jadàcego
volkswagena polo i passata. Okaza∏o
si´, ˝e mia∏ w organizmie ponad 2,5
promila alkoholu. Na szcz´Êcie nikt
nie zosta∏ ranny. 

Kaza∏ rodzicom spaç na ∏awce
Policja zatrzyma∏a 47-latka, który

zn´ca∏ si´ nad swoimi rodzicami. M´˝-
czyzna m.in. wyrzuca∏ ich z domu
i zmusza∏ do nocowania na ∏awce lub
w tramwaju. Zosta∏ zatrzymany po ko-
lejnej awanturze, którà urzàdzi∏ swo-
im rodzicom, z którymi mieszka∏ przy
al. Pokoju. ciele. Oprócz przemocy fi-
zycznej, stosowa∏ przemoc psychicz-
nà, wyzywajàc ich, gro˝àc i zak∏ócajàc
im spokój. Rodzice byli wyrzucani
z domu i zmuszani do tego aby  sp´-
dzaç noc na ∏awce czy w tramwajach.
47-latek zn´ca∏ si´ nad swoimi rodzi-
cami od lipca 2011. M´˝czyzna zosta∏
tymczasowo aresztowany. 

Napad∏ na kobiet´
Zimna krew mieszkanki Lubliƒca

umo˝liwi∏a zatrzymanie m´˝czyzny,
który na nià napad∏.

Na Placu Cichym w Lubliƒcu wy-
chodzàca ze sklepu 49-latk  ́ zaatako-
wa∏ m´˝czyzna, z∏apa∏ jà za szyj  ́i za-
czà∏ dusiç a nast´pnie za˝àda∏ pieni -́
dzy. 49-latka nie odda∏a torebki i zacz -́
∏a krzyczeç. Opór zaatakowanej oraz
kobieta, która wysz∏a z jednego z pobli-
skich budynków spowodowa∏y, ˝e na-
pastnik zrezygnowa∏ i wraz z drugim
m´˝czyznà zaczà∏ uciekaç. Kobieta za-
chowa∏a zimnà krew i o zdarzeniu po-
wiadomi∏a policj .́ Potem przez ca∏y
czas sz∏a za rabusiem i na bie˝àco in-
formowa∏a o miejscu, w którym aktual-
nie si  ́ znajduje. Na ulicy Sobieskiego
zauwa˝y∏a pojazd S∏u˝by Wi´ziennej.

Zatrzyma∏a samochód
i zda∏a mundurowym rela-
cj  ́z zajÊcia. Funkcjonariu-
sze SW na ulicy Sàdowej
zatrzymali uciekinierów.
Potem policjanci zatrzy-
mali zbiegów, którymi oka-
zali si  ́22 i 31-latek z Sado-
wa. mag

Pijana dyspozytorka zatrzymana
dzi´ki czujnoÊci policjanta

Miasto zach´ca mieszkaƒców do wspierania jednym procentem podatku lokalnych organizacji pozarzàdowych Zdj. arc
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KONSULTACJE „˚YCIA”

Dzwoƒ do specjalisty!
Dzisiaj od godz. 10 do 12 

w naszej redakcji dy˝urowaç b´dzie 

Piotr Krawczyk, z-ca dyrektora

Powiatowego Urz´du Pracy 

w Cz´stochowie.

Mo˝na dzwoniç i zadawaç pytania 

pod numerem tel. 533 333 049

W kolejnym numerze ˚ycia zamieÊcimy

wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy do konsultacji!
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KRONIKA
POLICYJNA

2 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu mia∏a 45-letnia dys-
pozytorka pogotowia, która wpad∏a
w r´ce cz´stochowskich policjan-
tów. Kompletnie pijana pracownica
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego zadzwoni∏a do oficera dy˝ur-
nego cz´stochowskiej policji.
W trakcie rozmowy funkcjonariusz
odniós∏ wra˝enie, ˝e dyspozytorka
jest na rauszu. Jego intuicja nie za-
wiod∏a go. Wys∏any na miejsce pa-
trol przebada∏ kobiet´ alkomatem.

Podejrzenia policjanta, który z nià
rozmawia∏ potwierdzi∏y si´. Badanie
wykaza∏o, ˝e pracownica CPR jest
pod znacznym wp∏ywem alkoholu.
Dyspozytorka zosta∏a zatrzymana.
— CzynnoÊci w tej sprawie trwajà,
policjanci ustalajà jakie czynnoÊci
w trakcie pracy wykonywa∏a kobie-
ta i czy mog∏y one mieç wp∏yw na
bezpieczeƒstwo innych osób — in-
formuje Joanna Lazar, oficer praso-
wy Komendy Miejskiej Policji w Cz´-
stochowie. kg

bów) odb´dà si´ darmowe warsztaty
dla mieszkaƒców „Zrób coÊ dla sie-
bie!”. Ich wspó∏organizatorami sà
cz´stochowskie OPP. W programie
przewidziano m.in. porady psycho-
logów, mediatorów, konsultacje
prawnicze, metody radzenia sobie ze
stresem i tremà, konsultacje rehabili-
tacyjne wraz z masa˝ami, a nawet
pomiary cukru czy ciÊnienia. 

— Dlaczego warto przekazywaç
1% podatku cz´stochowskim organi-
zacjom pozarzàdowym? Bo wtedy te
pieniàdze zobaczymy w naszym oto-
czeniu – w formie pomocy realizowa-
nej przez te organizacje na rzecz
mieszkaƒców. B´dà one skuteczniej-
sze w dzia∏aniu — przekonuje prezy-
dent. Dla wszystkich organizacji taka
pomoc jest niezwykle cenna. Pienià-
dze pochodzàce z 1% podatku s∏u˝à
osobom starszym, chorym, bezdom-

nym, dzieciom i m∏odzie˝y. — Przez
szeÊç dni w tygodniu wydajemy dwu-
daniowe posi∏ki dla blisko 500 osób,
w tym dzieci i m∏odzie˝y uczàcej si´.
Jeden procent podatku to dla nas do-
datkowe Êrodki, dzi´ki którym mo˝e-
my kierowaç swojà pomoc do kon-
kretnych potrzebujàcych, na kon-
kretne dzia∏ania — mówi∏a El˝bieta
Ferenc, prezes zarzàdu Fundacji
ChrzeÊcijaƒskiej Adullam.

W ubieg∏ym roku ponad 15 tysi´cy
osób zdecydowa∏o si´ na przekaza-
nie jednego procenta podatku na
rzecz cz´stochowskich organizacji
pozarzàdowych. Trafi∏o do nich 970
151,30 z∏. Porównujàc lata poprzed-
nie, iloÊç osób wybierajàcych cz´sto-
chowskie OPP wzros∏a. — Liczymy,
˝e kolejny rok zamknie si´ kwotà po-
wy˝ej miliona — mówi prezydent. 

kg

W tym roku mieszkaƒcy Cz´stochowy mogà rozliczyç swój PIT przy
pomocy specjalnie przygotowanego dla nich programu. Z programu
mo˝na skorzystaç za pomocà strony internetowej http://konsultacje.cze-
stochowa.pl/ngo/zostaw-swoj-1-podatku-w-czestochowie/ Program jest
te˝ dystrybuowany przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo-
∏ecznych na p∏ytach CD. W miejscu, w którym nale˝y wskazaç cel na jaki
przekazujemy swój 1% podatku - jest lista naszych lokalnych OPP. 

Miasto chce zach´ciç, jak naj-
wi´cej osób do pozostawienia
1% podatku w Cz´stochowie.
Z tego te˝ powodu magistrat
w∏aÊnie rozpoczyna kampani´
promujàcà lokalne organizacje
po˝ytku publicznego. 

W Cz´stochowie dzia∏a ponad 700
organizacji pozarzàdowych. Ponad
50 z nich to organizacje po˝ytku pu-
blicznego, na rzecz których mo˝na
przekazaç 1% podatku. Miasto po-
woli rusza z kampanià promujàcà

nasze lokalne organizacje. — Zach´-
cam, popieram i b´d´ aktywnie
wspiera∏ t´ akcj´ — mówi krótko
Krzysztof Matyjaszczyk. Podobno
jak przed rokiem b´dà plakaty, spo-
ty promocyjne i wiele innych inicja-
tyw. 23 lutego na cz´stochowskie to-
ry tramwajowej wyjedzie specjalny,
darmowy tramwaj, w którym prezy-
dent wraz z przedstawicielami OPP
b´dzie zach´caç mieszkaƒców do
poparcia akcji. Oprócz tego
w dniach 1 – 2 marca  w Biurze Inicja-
tyw Lokalnych i Konsultacji Spo∏ecz-
nych, przy ul. Focha 19/21 (Pa∏ac Âlu-
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11.800 z∏ 27.900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  66..0022..22001133  rr..

32.800 z∏

15.700 z∏

OOppeell  AAssttrraa
11..99--CCDDTTII

IIDDEEAA¸̧  
ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  kkoommbbii,,  sszzaarryy,,
115566  000000  kkmm,,  110000  KKMM  ddiieesseell,,
sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy
ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

HHoonnddaa  AAccccoorrdd
--  22..00--1166VV  VVTTII  --

iiddeeaa∏∏  --  aauuttoommaatt,,  22000033  rr..,,  115522  000000  kkmm,,
115555  KKMM,,  bbeennzzyynnaa,,  ggrraaffiittoowwyy--mmeettaalllliicc,,  44//55
ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  kksseennoonnyy,,
pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,    eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk  ppaarrkkoowwaanniiaa..  SSaammoocchhóódd  oopp∏∏aaccoonnyy,,  ggoottoowwyy  ddoo
rreejjeessttrraaccjjii..

SSuuzzuukkii  SSXX44
11..99--DDDDIISS  

ZZ  NNIIEEMMIIEECC  IIDDEEAA¸̧,,  22000077,,  9999
000000  kkmm,,  
112200  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,
hhaakk,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
aaiirrbbaaggii,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..
sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

FFoorrdd  FFooccuuss  
11..66--TTDDCC,,

kkoommbbii,,  22000088,,  112200  000000  kkmm,,  9900

KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,

AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,

iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..

lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy

zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  kkiieerroowwnniiccaa

wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,

bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

OOppeell  VVeeccttrraa
11..99--CCDDTTII  –– SSUUPPEERR

SSTTAANN  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  kkoommbbii,,  22000044,,  116600
000000  kkmm,,  115500  KKMM  ddiieesseell,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,
aalluuffeellggii,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSeeaatt  AAllhhaammbbrraa
22..00--TTDDII    JJEEDDEENN

WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000077,,  
118844  000000  kkmm,,  114400  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--
mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  pprrzzyycciieemmnn..  sszzyybbyy,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrr..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerr..,,
kkoommppuutteerr,,  ppooddggrrzz..  ffootteellee,,  cczzuujjnniikk
ddeesszzcczzuu,,  kkiieerr..  wwiieellooffuunnkkcc..,,  ppooddggrrzz..  pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

31.800 z∏

27.800 z∏

28.900 z∏

27.900 z∏

20.800 z∏

22.500 z∏



Kolejne ulgi 
dla przedsi´biorców
Podczas ostatniej sesji, cz´sto-

chowscy radni przyj´li kolejnà
uchwa∏´ w sprawie zwolnieƒ od po-
datku od nieruchomoÊci, tym razem
–  w zakresie pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji tech-
nologicznych zwiàzanych z tworze-
niem nowych miejsc pracy. Prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk poin-
formowa∏ o tej kolejnej uldze Êrodo-
wisko przedsi´biorców w czasie
spotkania w Cz´stochowskim Parku
Przemys∏owo-Technologicznym.  

Projekt ulgi by∏ konsultowany
w czasie jednego z wczeÊniejszych
Êniadaƒ z przedsi´biorcami.
Uchwa∏a jest kontynuacjà rozpo-
cz´tego w 2012 roku procesu roz-
szerzania mo˝liwoÊci pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców.
Uchwa∏a zwalnia od podatku od
nieruchomoÊci tych przedsi´bior-
ców, którzy zakupià i wdro˝à no-
wà technologi´ oraz - w zwiàzku
z tym – utworzà nowe miejsca pra-
cy. Pomoc mo˝e byç obliczana
w odniesieniu do kosztów inwesty-
cji w Êrodki trwa∏e oraz w wartoÊci
niematerialne i prawne, które sà
zwiàzane z realizacjà nowej inwe-
stycji polegajàcej na zakupie,
wdro˝eniu oraz uruchomieniu no-
wych technologii, lub kosztów
utworzenia miejsc pracy zwiàza-

nych z realizacjà  inwestycji tech-
nologicznej. Nowa inwestycja tech-
nologiczna to zakup nowej techno-
logii, jej wdro˝enie oraz urucho-
mienie na jej podstawie wytwarza-
nia nowych lub znaczàco ulepszo-
nych towarów lub us∏ug, albo
wdro˝enie w∏asnej nowej techno-
logii oraz uruchomienie na jej pod-
stawie wytwarzania nowych lub
znaczàco ulepszonych towarów,
procesów lub us∏ug. Dzi´ki uchwa-
∏om Rady Miasta zwalniajàcym
przedsi´biorców z cz´Êci podat-

ków, ju˝ powsta∏o lub powstanie
w mieÊcie kilkadziesiàt  nowych
miejsc pracy. W sumie ze zwolnieƒ
na razie skorzysta∏o 9 firm. Szaco-
wana ∏àczna kwota zwolnienia
z podatku od nieruchomoÊci w la-
tach 2011-2021 zwiàzana tylko
z wnioskami ju˝ z∏o˝onymi na ba-
zie obecnych i wczeÊniej funkcjo-
nujàcej uchwa∏y wyniesie prawie
14,6 mln z∏, w tym w ramach pomo-
cy de minimis 1,6 mln z∏ oraz w ra-
mach pomocy regionalnej blisko
13 mln z∏. ts
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W magistracie opowiadano o mobbingu zdj. UM Czwa

Cinema City przed∏u˝a Walentynki!

Startuje Maraton Zakochanych w Cinema City
Niebawem na ca∏ym Êwiecie zakróluje niezwyk∏e Êwi´to zakochanych. Ju˝ dziÊ zrób niespodziank´ swojej drugiej po∏ówce i sp´dê-

cie razem bajeczny czas z maratonem filmowym w Cinema City. Piàtkowy wieczór – 15 lutego o godzinie 21.30 – w Cinema City dedy-
kowany b´dzie wszystkim wielbicielom romantycznego kina! Bilet na seans trzech przebojowych komedii b´dzie kosztowa∏ jedyne 21
z∏ote. Specjalnie z myÊlà o wszystkich zakochanych Cinema City uruchomi∏o tak˝e specjalnà aplikacj´ walentynkowà, za pomocà któ-
rej mi∏osne ˝yczenia nabiorà zupe∏nie innego wymiaru! Szczegó∏y na stronie http://sprezentujsie.cinema-city.pl.

W trakcie „Maratonu Zakochanych” – ju˝ 15 lutego o godzinie 21:30 – na widzów czekaç b´dà trzy filmy. Maraton rozpocznie me-
lodramat „I ˝e ci´ nie opuszcz´”. Szalona komedia „Kocha, lubi, szanuje” wprowadzi widzów w romantyczny stan. „2 dni w Nowym
Jorku” z Chrisem Rockiem pokazuje nowojorski romans barwnej pary, który z biegiem czasu zamienia si´ w prawdziwà lawin´ kul-
turowych i mi∏osnych nieporozumieƒ. Zapowiada si´ prawdziwa uczta uczuç!

„Walentynki to wyjàtkowy dzieƒ. Nasz maraton filmowy dedykowany jest tym wszystkim zakochanym, którym – z ró˝nych przy-
czyn – nie uda si´ sp´dziç 14 lutego razem. Na widzów czekaç b´dà a˝ trzy romantyczne, a niekiedy nawet groteskowe historie par.
„I ˝e ci´ nie opuszcz´”, „Kocha, lubi, szanuje” „2 dni w Nowym Jorku” to znakomita kolekcja filmów, która poka˝e jak zaskakujàce
potrafi byç ˝ycie zakochanych. Zapraszamy wszystkich na ten niezwyk∏y maraton filmowy” – mówi Iwona Kuênik, dyrektor marke-
tingu i PR Cinema City.

Maraton Zakochanych w Cinema City rozpocznie si´ 15 lutego o godzinie 21.30. Bilety w cenie 21 z∏ote mo˝na nabyç w kasie
kina lub na www.cinema-city.pl. Aplikacja walentynkowa znajduje si´ na stronie http://sprezentujsie.cinema-city.pl/ oraz na
https://www.facebook.com/CinemaCityPoland.

DO WYGRANIA 2 PODWÓJNE BILETY NA MARATON ZAKOCHANYCH DO KINA CINEMA CITY CZ¢STOCHOWA
GALERIA JURAJSKA NA 15 LUTEGO, GODZINA 21:30.

Kupon konkursowy dostarcz do redakcji „˚ycia Cz´stochowy i Powiatu” do 6 lutego.Bilety b´dà czekaç na laureatk´ w kasie kina Cinema City przed seansem. 

Imi´ i nazwisko ................................................................................................................................................ Telefon  .............................................................

Fa∏szywy alarm 
na Jasnej Górze
Niedziela, godzina 17. W cen-

trum powiadamiania ratunkowego
rozbrzmiewa telefon. Tajemniczy
informator twierdzi, ˝e na Jasnej
Górze pod∏o˝ono bomb´. W klasz-
torze natychmiast zarzàdzono ewa-
kuacj´ – przerwano popo∏udniowe
nabo˝eƒstwa i poproszono ludzi
o opuszczenie terenu sanktuarium.
Po dok∏adnym sprawdzeniu okaza-
∏o si´, ˝e alarm by∏ fa∏szywy.

Po anonimowej informacji na tere-
nie sanktuarium pojawi∏a si´ policja,
pogotowie ratunkowe, stra˝ po˝arna,
pirotechnicy, pies tropiàcy. Do∏àczy-
∏y równie˝ wozy pogotowia gazowe-
go i wodociàgowego. O godzinie
18.30 bramy klasztoru zosta∏y otwar-
te i wierni mogli powróciç na nabo-
˝eƒstwo do Kaplicy Cudownego Ob-
razu. Jednak akcja poszukiwania do-
mniemanego ∏adunku nie zosta∏a
przerwana. Zakoƒczy∏a si´ dopiero
przed 21. Po dok∏adnym sprawdze-
niu okaza∏o si´, ˝e alarm by∏ fa∏szy-
wy. Wcià˝ trwajà poszukiwania oso-
by, która powiadomi∏a o rzekomo
pod∏o˝onej bombie. Jak na razie wia-
domo, ˝e tajemniczy informator tele-
fonowa∏ do CPR-u z ulicznej budki.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
tu˝ po og∏oszeniu alarmu wyda∏ spe-
cjalne oÊwiadczenie. — Po raz kolej-
ny mamy do czynienia z niezrozumia-

∏ym i oburzajàcym aktem wymierzo-
nym w sanktuarium jasnogórskie.
Dwa miesiàce temu byliÊmy Êwiadka-
mi próby profanacji obrazu Matki Bo-
skiej na Jasnej Górze, teraz spokój te-
go szczególnego miejsca zosta∏ za-
k∏ócony alarmem bombowym. Bez-
pieczeƒstwo wiernych i sanktuarium
wymaga∏o szczególnej mobilizacji
policji, s∏u˝b miejskich i ratunko-
wych — czytamy w oÊwiadczeniu
prezydenta. — Wyra˝am nadziej´, ˝e
by∏ to tylko bezmyÊlny ̋ art, a nie pró-
ba zaatakowania niezwyk∏ych warto-
Êci historycznych, kulturalnych i reli-
gijnych, których symbolem od sied-
miu wieków sà Jasna Góra oraz Cz´-
stochowa. Bez wzgl´du jednak na in-
tencje jest to czyn godny najwy˝sze-
go ubolewania. Wierz´, ˝e ma on ab-
solutnie incydentalny charakter. Ja-
sna Góra zawsze by∏a miejscem wiel-
kich patriotycznych wydarzeƒ
o ogromnym dla historii Polski zna-
czeniu, a Cz´stochowa jest miastem
otwartym i przyjaznym dla wszyst-
kich, którzy do nas przybywajà. Jako
prezydent miasta pragn´ podkreÊliç,
˝e jednym z najwa˝niejszych dla
mnie zadaƒ jest zapewnienie bezpie-
czeƒstwa mieszkaƒcom Cz´stocho-
wy oraz goÊciom przyje˝d˝ajàcym
do nas z Polski i ca∏ego Êwiata —
podsumowa∏ Krzysztof Matyjasz-
czyk. kg

Szkolenie z mobbingu
W sali sesyjnej cz´stochowskiego

magistratu odby∏o si´ szkolenie dla
naczelników i kierowników Urz´du
Miasta oraz dyrektorów jednostek sa-
morzàdowych "Przeciwdzia∏anie dys-
kryminacji i mobbingowi w Êwietle
obowiàzujàcych przepisów prawa”. 

Celem spotkania by∏o przybli˝enie
osobom pracujàcym w urz´dzie, za-
kresu przepisów zakazujàcych dys-
kryminacji i mobbingu w zatrudnie-
niu. Szkolenie prowadzi∏a - prawnik
wiceprezes stowarzyszenia Polskiego
Towarzystwa Prawa Antydyskrymina-
cyjnego. W 2004 roku do Kodeksu
Pracy wprowadzono przepisy antydy-
skryminacyjne, co by∏o efektem do-
stosowania polskiego prawa do wy-
mogów Unii Europejskiej. Przepisy za-

kazujà nierównego traktowania
w miejscu pracy m. in. z takich powo-
dów jak p∏eç, wiek, niepe∏nospraw-
noÊç, orientacja seksualna, przynale˝-
noÊç zwiàzkowa, poglàdy polityczne,
religia i wyznanie. Przepisy polskiego
Kodeksu pracy zawierajà tak˝e prze-
pisy zakazujàce mobbingu, które
wcià˝ nie sà dobrze znane, czego kon-
sekwencjà jest cz´ste mylenie poj´ç
dyskryminacji i mobbingu w praktyce
zarówno przez pracowników jak i pra-
codawców. Pracownicy stosunkowo
rzadko zg∏aszajà przypadki dyskrymi-
nacji czy mobbingu ze strony praco-
dawcy, nie tylko z uwagi na niskà
ÊwiadomoÊç przepisów prawa, czy ni-
ski poziom zaufania co do skuteczno-
Êci wykorzystywania tych przepisów

w praktyce, ale tak˝e ze wzgl´du na
obaw´ przed odwetem ze strony pra-
codawcy. W zwiàzku z tym poszkodo-
wany pracownik cz´sto idzie prosto
do sàdu, nie szukajàc mo˝liwoÊci po-
lubownego rozwiàzania konfliktu
z pracodawcà, co nara˝a obydwie
strony na wydatki i d∏ugotrwa∏e po-
st´powanie sàdowe. Tymczasem pra-
codawca podejmujàc odpowiednie
dzia∏ania prewencyjne mo˝e nie tylko
uniknàç niepotrzebnych konfliktów
wÊród pracowników, ale tak˝e sku-
tecznie realizowaç kodeksowy obo-
wiàzek przeciwdzia∏ania dyskrymina-
cji i mobbingowi w zatrudnieniu,
w niektórych przypadkach nawet uni-
kajàc odpowiedzialnoÊci prawnej za
nieuprawnione dzia∏ania swoich pra-

cowników. Cz´Êç szkolenia zosta∏a
poÊwi´cona na omówienie tzw. usta-
wy antydyskryminacyjnej, która doty-
czy mi´dzy innymi zakazu dyskrymi-

nacji w dost´pie do dóbr i us∏ug, czyli
odnosi si´ tak˝e do relacji urzàd –
klient/klientka.

ts

Na spotkaniu rozmawiano o kolejnych ulgach zdj. arc



FELIETON

Mi∏oÊç nie tylko od Êwi´ta
Luty – og∏oszono Miesiàcem Mi∏oÊci... 14 luty – Walentynki, a za chwil´ 8 mar-

ca – Dzieƒ Kobiet... No w∏aÊnie – zbli˝ajà si´ dni, w które to m´˝czyêni bardzo
ch´tnie biegajà do sklepów i kwiaciarni, aby sprawiç damom swojego serca ra-
doÊç i przyjemnoÊç.

W Walentynki ten mechanizm dzia∏a równie˝ w drugà stron´ – panie tak˝e
dwojà si´ i trojà chcàc podarowaç swoim rycerzom coÊ mi∏ego, pi´knego, nie-
powtarzalnego...

Moda na Dzieƒ Zakochanych przysz∏a do nas z Zachodu i bardzo ∏atwo to Êwi´to
wros∏o w nasz kalendarz ró˝nych uroczystoÊci i ju˝ od kilku lat ch´tnie je Êwi´tujemy.

Wokó∏ nas same czerwone serduszka – na wystawach, pólkach sklepowych
masa serduszkowych gad˝etów, w kwiaciarniach serduszkowe dodatki do bukie-
tów, oferta gastronomiczna w romantycznym stylu i wiele, wiele atrakcji – rów-
nie˝ serduszkowych.

Âwi´tujemy mniej lub bardziej radoÊnie, romantycznie i spektakularnie, a po
Walentynkach?...

Proza ˝ycia! Biel pryska – powraca szara rutyna dnia powszedniego, stare zwycza-
je i utarte szablony naszych zwiàzków. A mo˝e by tak ten Dzieƒ Âwi´tego Walentego
rozciàgnàç na 365 dni roku i ho∏dowaç mu na okràg∏o – mo˝e niekoniecznie z zarzu-
caniem lubych kwiatami i prezentami, ale okazywaç mi∏oÊç regularnie, codziennie,
w drobiazgach, z których sk∏ada si´ nasze ˝ycie.

Piel´gnowaç i czciç te nasze uczucia bez wzgl´du na utarte schematy. Czasem mo˝-
na odnieÊç wra˝enie, jakbyÊmy kochali t´ naszà drugà po∏ow´ tylko raz w roku …

Mi∏o jest dostawaç sygna∏y od partnera czy partnerki, ˝e nasza osoba jest dla
niego wa˝na, wyjàtkowa i zas∏ugujàca na ciàg∏a adoracj´. 

Nie sztukà jest si´ zakochaç, ale sztukà jest utrzymaç ciàg∏y stan zakochania
przez wiele lat. 

Nie pozwólmy, aby po fajerwerkach uczuç czar prys∏ i przysz∏o rozczarowanie
i melancholia.

Zabiegajmy o naszych partnerów na co dzieƒ poprzez ma∏e gesty, które podtrzy-
mujà ˝ar uczuç, bliskoÊç i wzajemny szacunek. 

A Âwi´to? A Âwi´to niech b´dzie, ale nie czekajcie na nie przez ca∏y rok, aby powie-
dzieç bliskiej osobie szczerze i z uczuciem – Kocham Ci´!

Renata Âmieiƒska

W ubieg∏ym tygodniu przeprowa-
dzono liczenie bezdomnych przeby-
wajàcych na terenie naszego miasta.
W akcji wzi´li udzia∏ pracownicy Miej-
skiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
wraz z przedstawicielami organizacji
pozarzàdowych i funkcjonariuszami
policji oraz stra˝y miejskiej. 

— OkreÊlenie liczby osób bez-
domnych jest niezb´dne do podej-
mowania wszelkich dzia∏aƒ, majà-
cych na celu ograniczenie negatyw-
nych skutków bezdomnoÊci — mówi
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MOPS. Pierwsza próba okreÊlenia
liczby osób bezdomnych w Polsce
zosta∏a przeprowadzona w styczniu
2010 r. — BezdomnoÊç jest jednak
zjawiskiem dynamicznym, na który
wp∏yw ma wiele czynników, w tym
tak˝e sytuacja ekonomiczna kraju.
W zwiàzku z powy˝szym badanie
liczby osób bezdomnych przeprowa-
dzane b´dzie systematycznie co 2 la-
ta, w miesiàcach zimowych (wtedy

mo˝na naj∏atwiej okreÊliç liczb´ osób
bezdomnych, poniewa˝ korzystajà
oni wówczas ch´tniej z placówek
noclegowych dla osób bezdomnych)
— wyjaÊnia Hasik. Osoby bioràce
udzia∏ w akcji sprawdza∏y m.in.
ogrzewalnie, noclegownie, schroni-
ska, szpitale, hospicja, zak∏ady kar-
ne, areszty Êledcze, izby wytrzeê-
wieƒ, pogotowia socjalne oraz pusto-
stany, domki, altany dzia∏kowe. —
Realizacja badania w nocy z 7 na 8 lu-
tego 2013 r., oprócz pozyskania infor-
macji o liczbie osób bezdomnych
w placówkach i miejscach niemiesz-
kalnych, mo˝e byç Êwietnà okazjà do
uzyskania danych socjodemograficz-
nych o grupie osób bezdomnych. Da-
ne te mogà pomóc kreowaç lokalnà
polityk´ spo∏ecznà w zakresie pro-
blematyki bezdomnoÊci — dodaje
Maciej Hasik. Wyniki akcji zostanà
podane w po∏owie lutego. Zbiorcze
dane ze wszystkich województw po-
znamy na wiosn´. kg

Liczyli bezdomnych Wielki bal  stowarzyszenia  

Spektakle 
Walentynkowe 

Romantycznie czy rozwa˝nie, ca∏kiem na
serio czy komediowo, tradycyjnie czy nowo-
czeÊnie – Dzieƒ Zakochanych mo˝na sp´-
dziç na wiele sposobów. JeÊli chcecie, aby
wasze Walentynki mia∏y w sobie wszystkie
te cechy, warto zainteresowaç si´ naszym
teatrem - miejscem, gdzie „nic, co ludzkie
nie jest obce”, a „mi∏oÊç” mo˝na wyznaç na
tysiàce sposobów. 

„Przyjazne dusze” to pe∏na ciep∏a, màdro-
Êci i humoru historia opowiadajàca o tym
jak Êwiat materialny przenika si´ z ducho-

wym, mi∏oÊç jest wielowymiarowa, a ka˝dy
cz∏owiek ma swojego Anio∏a Stró˝a… Teatr
im. A. Mickiewicza zaprasza 14 i 15 lutego na
spektakle Walentynkowe o godz. 19.00. Po
teatralnych emocjach na widzów czeka
lampka wina. 

Raz, Dwa, Trzy na Walentynki 
14 lutego o godzinie 19.00 w Filharmonii

Cz´stochowskiej zagra Orkiestra Symfoniczna
pod batutà Huberta Kowalskiego wraz z Ze-
spo∏em RAZ DWA TRZY. mag

Walentynkowe zwyczaje
Walentynki sà obchodzone w po∏udniowej

i zachodniej Europie od Êredniowiecza. Euro-
pa pó∏nocna i wschodnia do∏àczy∏a do walen-
tynkowego grona znacznie póêniej. Pierwo-
wzorem walentynek by∏o starorzymskie Êwi´-
to: Luperkalia.

Pomimo katolickiego patrona tego Êwi´ta,
czasem wiàzane jest ono ze zbie˝nym termi-
nowo zwyczajem pochodzàcym z Cesarstwa
Rzymskiego, polegajàcym g∏ównie na poszu-
kiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie
jej imienia ze specjalnej urny. Wspó∏czesny
dzieƒ zakochanych nie ma jednak bezpoÊred-
niego zwiàzku z jednym konkretnym Êwi´tem
staro˝ytnego Rzymu, choç jest kojarzony z ta-
kimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros,
Pan czy Juno Februata.

Mo˝liwe, ˝e zwyczaje zwiàzane z tym dniem
nawiàzujà do staro˝ytnego Êwi´ta rzymskiego,
zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lu-
tego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet
i ma∏˝eƒstwa, oraz Pana, boga przyrody.

Z kolei Brytyjczycy uwa˝ajà to Êwi´to za
w∏asne z uwagi na fakt, ˝e rozs∏awi∏ je na ca∏y
Êwiat sir Walter Scott ˝yjàcy w XVIII wieku. Do
Polski obchody walentynkowe trafi∏y w latach
90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów an-
glosaskich, a tak˝e wraz z kultem Êwi´tego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Âwi´to to kon-
kuruje o miano tzw. Êwi´ta zakochanych z ro-
dzimym Êwi´tem s∏owiaƒskim zwanym po-
tocznie Nocà Kupa∏y lub Sobótkà, obchodzo-
nym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Sta∏ym
niemal˝e elementem walentynek jest wzajem-
nie wr´czanie sobie walentynkowych ozdob-
nych karteczek. Czerwone, najcz´Êciej
w kszta∏cie serca, opatrzone walentynkowym
wierszykiem, a cz´sto i mi∏osnym wyznaniem.
Ze Êwi´tem ∏àczy si´ równie˝ zwyczaj obdaro-
wywania partnera walentynkowymi upomin-
kami w postaci kwiatów, s∏odyczy, pluszo-
wych maskotek jak równie˝ bardziej osobi-
stych elementów garderoby.

oprac. mag

Kim by∏ Êwi´ty Walenty?
Walenty z wykszta∏cenia by∏ lekarzem, z powo-

∏ania duchownym. ˚y∏ w III wieku w Cesarstwie
rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego.
Cesarz ten za namowà swoich doradców zabroni∏
m∏odym m´˝czyznom wchodziç w zwiàzki ma∏-
˝eƒskie w wieku od 18 do 37 lat. Uwa˝a∏ on, ˝e
najlepszymi ˝o∏nierzami sà legioniÊci niemajàcy
rodzin. Zakaz ten z∏ama∏ biskup Walenty i b∏ogo-
s∏awi∏ Êluby m∏odych legionistów. Zosta∏ za to
wtràcony do wi´zienia, gdzie zakocha∏ si´ w nie-
widomej córce swojego stra˝nika. Legenda mówi,
˝e jego narzeczona pod wp∏ywem tej mi∏oÊci odzy-
ska∏a wzrok. Gdy o tym dowiedzia∏ si´ cesarz, ka-
za∏ zabiç Walentego. W przeddzieƒ egzekucji Wa-
lenty napisa∏ list do swojej ukochanej, który pod-
pisa∏: „Od Twojego Walentego”. Egzekucj´ wyko-
nano 14 lutego 269 r.
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Bal prowadzili Micha∏ Milowicz (po lewej) i Irek Bieleninik zdj. arc

Odby∏ si´ kolejny VIII Charytatyw-
ny Bal – Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym.

Tradycyjnie uczestnicy balu, któ-
ry odby∏ si´ 2 lutego wykazali si´ hoj-
noÊcià ∏àczàc wspania∏à zabaw´
z otwartoÊcià na wsparcie potrzebu-
jàcych. Bal prowadzi∏ Irek Bieleninik
wspomagany przez Micha∏a Milowi-
cza a balowa licytacja obrazów by∏a
mo˝liwa dzi´ki ofiarnoÊci cz´sto-
chowskich artystów. Efekt finanso-
wy balu to kwota 85 100 z∏, pozyska-
ne Êrodki wspieraç b´dà statutowà
dzia∏alnoÊç stowarzyszenia. 

Przewodniczàca stowarzyszenia
Iwona Ciesielska mówi – Jestem mi-
le zaskoczona kwotà, którà uda∏o
si´ nam pozyskaç podczas tych kil-
ku godzin wspania∏ej zabawy. Pra-
gn´ serdecznie podzi´kowaç
wszystkim, którzy wsparli organiza-
cj´ balu, dzi´kuj´ artystom przeka-
zujàcym prace na licytacj´ a tak˝e

firmom dzi´ki którym mo˝liwa by∏a
organizacja loterii fantowej. Dzi´ku-
j´ tak˝e goÊciom , którzy zjechali do
nas z wielu stron Polski a szczegól-

nie goràco pozdrawiam Irka Bieleni-
nika prowadzàcego po raz ósmy
nasz charytatywny bal – dodaje Cie-
sielska. ts

Mi∏osne wyznania 
i walentynkowe prezenty 

w Galerii Jurajskiej
14 lutego do Galerii Jurajskiej w Cz´stocho-

wie zawita mobilne studio Radia Jura. Specjal-
nie z okazji  Walentynek, lokalna stacja radiowa
przygotowa∏a szereg atrakcji. Na odwiedzajà-
cych Galeri´ Jurajskà czeka m.in. konkurs z na-
grodami dla wszystkich zakochanych oraz
mo˝liwoÊç z∏o˝enia ˝yczeƒ i mi∏osnych wy-

znaƒ „na ˝ywo” na antenie.
Do wygrania liczne nagrody ufundowa-

ne przez najemców oraz Radio Jura. Audy-
cja z Galerii Jurajskiej b´dzie nadawana
w godz. 16.00 – 20.00. Mobilne studio Radia
Jura b´dzie zlokalizowane na g∏ównej ro-
tundzie galerii. mag
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Na lodowisku MOSiR-u przy ul Boya-˚eleƒskiego wal-
czyli ch∏opcy ze szkó∏ gimnazjalnych w ∏y˝wiarstwie
szybkim. Najliczniejsza grupa, bo 18 zespo∏ów szkolnych
wystartowa∏a w zawodach. 

Zespo∏y sk∏ada∏y si´ z 4 zawodników. Ka˝dy musia∏ po-
konaç dwa dystanse I-2 okrà˝enia, II-4 okrà˝enia. Suma
czasów dwóch przejazdów ka˝dego zawodnika dawa∏a
∏àczny czas który liczony by∏ do czasu zespo∏u. W punk-
tacji zespo∏owej zaliczane by∏y najlepsze czasy trzech za-
wodników z ka˝dego zespo∏u.

Po pierwszym przejeêdzie /2 okrà˝enia/ ukszta∏towa∏a
si´ czo∏ówka 5 zespo∏ów które walczy∏y o miano najlep-
szej szko∏y w ∏y˝wiarstwie szybkim w roku szkolnym

2012/2013 w kategorii szkó∏ gimnazjalnych.
Przejazdy by∏y bardzo szybkie i nie pozbawione dra-

matu zdarza∏y si´ upadki i potkni´cia i to one decydowa-
∏y o koƒcowym rezultacie. A jak wyrównana by∏a staw-
ka Êwiadczy to ˝e o trzecim miejscu zadecydowa∏y 0,69
sekundy gimnazjum 12 - -3,28,00, a gimnazjum 9 -- 3,28,69.
I miejsce zdoby∏ zespó∏ Gimnazjum 18 a i najszybszym
okaza∏ si´ G´siarz Wojciech uczeƒ tego gimnazjum. ¸y˝-
wiarstwo szybkie, które Szkolny Zwiàzek Sportowy reali-
zuje w swoim programie od wielu lat cieszy si´ coraz
wi´kszym zainteresowaniem,a i umiej´tnoÊci startujà-
cych sà na coraz wy˝szym poziomie. ts

VII. Gimnazjum 13 – nauczyciel Jacek Drzewiecki
1. Luks Mateusz                28,0344,47 72,50
2. Gabryel ¸ukasz 29,47 41,41 70,88
3. Celt Pawe∏ 31,03 44,22 75,25

Suma czasów  3,38,63
VIII. Gimnazjum 17 – nauczyciel Anita Krzyczmanik
1. Przedpe∏ski Dawid 29,84 48,19
78,03**
2. Karoƒ Szymon 31,00 45,56 76,56
3. Czapla Norbert 27,25 41,66 68,19
4. Kluska ¸ukasz 29,03 44,84 73,87

Suma czasów  3,39,34
IX. Gimnazjum 5 – nauczyciel Danuta Najdek
1. Gaƒski Marek 29,06 44,59 73,65
2. Pasieka Damian 24,44 40,22 64,66
3. Szymanek Konrad 33,28 51,06 84,34**
4. Kupczyƒski Pawe∏ 34,47 49,72 84,19

Suma czasów  3,42,50
X. Gimnazjum SPSK1 nauczyciel Agata Derda-Piwiƒska
1. Lara Fabian 28,69 45,18 73,87
2. S∏omian Piotr 31,40 43,59 74,99
3. Samborski Micha∏ 28,65 54,97 83,62**
4. Wypych Bart∏omiej 32,59 43,38 75,97

Suma czasów   3,44,83
XI. Gimnazjum 3 – nauczyciel W∏odzimierz Grzelak
1. Tarczyƒski Krystian 30,56 44,59 75,15
2. Madej Adrian 28,53 47,60 76,13
3. Staszczyk Kamil 33,53 47,97 81,50**
4. Dudek Kamil 31,84 47,06 78,90

Suma czasów     3,50,18
XII. Gimnazjum 11 – nauczyciel Anna Banasik
1. Âwisulski Mateusz 28,28 43,69 71,97
2. Rapczewski Joachim 33,65 47,47 81,12
3. Staszowski Artur 32,28 50,47 82,75
4. Zawadowicz Przemek 37,15 56,88 94,03**

Suma czasów    3,55,84
XIII. Gimnazjum 22 – nauczyciel Bo˝ena Niepsuj
1. Ch´ciƒski Kacper 31,25 47,63 78,88
2. Morawiak Marcel 33,47 47,72 81,19
3. Âciubid∏o Karol 32,97 50,75 83,72**
4. Rabiniak ¸ukasz 30,88 49,38 80,26

Suma czasów     4,00,33
XIV. Gimnazjum 16 – nauczyciel 

Ma∏gorzata Ignasiak-Siwek
1. Goliƒski Adrian 32,75 51,87 84,62
2. Nieszporski Micha∏ 34,15 48,34 82,49
3. Cisowski Jakub 29,60 45,00 74,60
4. Sowa Jakub 35,19 58,78 93,97**

Suma czasów   4,01,71
XV. Gimnazjum 10 – nauczyciel Robert Knap
1. Rewers Artur 34,06 51,88 85,94
2. Posturzyƒski Karol 30,56 47,31 77,87
3. Ryga∏ Mateusz 38,81 55,75 94,56**
4. Wasilewski Jakub 34,44 46,86 81,30

Suma czasów     4,05,11
XVI Gimnazjum SPSK 2 – nauczyciel Piotr Ruszel   
1. St´pieƒ Micha∏ 30,44 45,15 75,59
2. Motyl 41,69 46,43 88,12
3. Wojtasiƒski 33,47 50,38 83,85

Suma czasów     4,07,56
XVII. Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek 

– nauczyciel  Pawe∏ Kapica
1. Kocio∏ek Bernard 36,47 56,60 93,07
2. Kukla Szymon 31,16 50,25 81,41
3. Szewczyk Filip 35,85 53,34 89,19
4. Nienartowicz Nikodem 46,69 60,01 106,70**

Suma czasów    4,23,67
XVIII. Gimnazjum 6 – nauczyciel Marzena Radosz
1. Halkiewicz Daniel 37,75 55,72 93,47
2. Wróblewski Krzysztof 30,59 47,22 77,81
3. Samborski Sebastian ---- ----

**czas nie liczony do czasu zespo∏u

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. G´siarz Wojciech   G 18 23,97 35,89 59,66
2. G´siarz Bartosz      G 12 24,56 38,38 62,94
3. Pasieka Damian      G 5   24,44 40,22 64,66
4. Grabowski Patryk  G 9 27,68 38,72 66,40

Nazwisko i Imi´            I dystans              II dystans             suma czasów

I.  Gimnazjum 18  – nauczyciel Pawe∏ Musia∏
1. G´siarz Wojciech 23,97 35,89 59,66
2. Kupisiewicz Sebastian 38,87 43,25 72,12
3. Czechowski Mateusz 33,68 43,06 76,34 **
4. Lichnowski Wiktor 29,00 43,06 72,06

Suma czasów     3,23,84

II. Gimnazjum 14 – nauczyciel Rafa∏ Nenart
1. Trzewiczek Oskar 27,49 39,81 67,30
2. åwik∏a Krzysztof 27,42 40,00 67,47
3. G∏àb Konrad 28,79 42,81 71,56
4. Jeziorski Kamil 32,35 49,01 81,36**

Suma czasów   3,26,33

III. Gimnazjum 12 – nauczyciel Maria Ciuk
1.Lara Kamil 35,19 52,85 88,04**
2.Mordal Daniel 29,16 44,62 73,78
3.G´siarz Bartosz 24,56 38,38 62,94
4.Ujma ¸ukasz 29,37 51,91 71,28

Suma czasów   3,28,00

IV. Gimnazjum 9 – nauczyciele Prometeusz Morawiak 
i Tomasz Ceglarek

1. Grabowski Patryk 27,68 38,72 66,40

2. Wiszowaty Dawid 27,78 43,35 71,13

3. Bodziachowski Dominik 32,22 48,85 81,07**

4. Majka Sebastian 28,75 42,41 71,16

Suma czasów   3,28,69

V. Gimnazjum 1 – nauczyciel Krzysztof Wàs

1. Cichoƒ Micha∏ 43,37 102,06 145,43**

2. Malinowski Mateusz 26,75 38.32 65,07

3. Ryszczyk Adrian 33,81 40,90 74,71

4. Sterna ¸ukasz 29.03 41,21 70,24

Suma czasów      3,30,02

VI. Gimnazjum 7 – nauczyciel Barbara Ulewicz

1. D´bski Adrian 28,96 43,25 72,21

2. Skowronek Dawid 27,16 42,19 69,35

3. Gradek Oskar 30,50 49,62 80,12**

4. Pluta Jakub 30,28 45,00 75,28

Suma czasów   3,36,84 

II miejsce – dru˝yna Gimnazjum nr 14 Zdj. arc

III miejsce – dru˝yna Gimnazjum nr 12 Zdj. arc I m. – Wojciech G´siarz, II m. – Bartosz G´siarz, III m. – Damian Pasieka Zdj. arc
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Przesàdy Êlubne
Ka˝dy z nas spotka∏ si´ w swoim ˝yciu

z szeregiem przesàdów dotyczàcych zawie-
rania zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Przedstawiamy
je poni˝ej:

miesiàc w którym zawarte b´dzie ma∏˝eƒstwo po-
winien zawieraç w nazwie literk´ „R” 
najszcz´Êliwsze ma∏˝eƒstwo to ma∏˝eƒstwo które
dat´ Êlubu zaplanuje na Êwi´ta (np. Bo˝ego Na-
rodzenia) 
strój Êlubny panny m∏odej powinien zawieraç coÊ
nowego, coÊ starego, coÊ bia∏ego, coÊ niebieskiego,
coÊ po˝yczonego 
pod ˝adnym pozorem m∏odsze lub niezam´˝ne
kobiety nie powinny przymierzaç sukni przysz∏ej
panny m∏odej - grozi to bowiem staropanieƒ-
stwem 
przysz∏y pan m∏ody nie mo˝e zobaczyç swojej
wybranki ubranej w sukni´ wczeÊniej, ni˝
w dzieƒ Êlubu 

Dzieƒ Êlubu
deszcz uwa˝a si´ za przepowiedni´ urodzaju i bo-
gactwa. Burz´, szczególnie kiedy nast´puje po
niej t´cza - za preludium do szcz´Êcia. Nawet ob-
fite opady Êniegu dobrze si´ kojarzà - wszak niebo
nie skàpi m∏odym swojego puchu. S∏oƒce to oczy-
wiÊcie tak˝e dobra wró˝ba: szcz´Êcia, pogody i ra-
doÊci. 
panna m∏oda wk∏ada sobie do buta monet´ gro-
szowà, a w bieliênie zaszywa okruszek chleba
oraz odrobin´ cukru - pozwoli jej to w przysz∏ym
zwiàzku na rzàdzenie domem 
pan m∏ody chowa do kieszeni papierowy banknot
pieni´˝ny - zapewni to dostatnie ˝ycie w ma∏˝eƒ-
stwie 
welon zak∏ada pannie m∏odej druhna, która obo-
wiàzkowo musi myç pannà 
w drodze do koÊcio∏a w ˝adnym wypadku nie
wolno zawracaç, bàdê te˝ organizowaç postojów
- mo˝e to oznaczaç niekorzystny zawrót bàdê po-
stój w przysz∏ym zwiàzku ma∏˝eƒskim 
w drodze do o∏tarza para m∏oda powinna uwa˝aç,
by si´ nie potknàç - wró˝y to potkni´cia na nowej
drodze ˝ycia 
p∏acz bàdê te˝ ∏zy panny m∏odej podczas mszy
wró˝à szcz´Êcie w przysz∏ym zwiàzku 

Ceremonia Êlubna
podczas przysi´gi ksiàdz owija d∏onie m∏odych
stu∏à - w zale˝noÊci od tego czyja d∏oƒ znajdzie
si´ na górze, ta osoba b´dzie rzàdziç w zwiàzku 
powy˝sza wró˝ba spe∏ni si´ tak˝e dla osoby, któ-
ra pierwsza powstanie z kl´czek po b∏ogos∏awieƒ-
stwie udzielonym przez kap∏ana 
wszelkie pomy∏ki przy sk∏adaniu przysi´gi ma∏-
˝eƒskiej  wró˝à radoÊç i szcz´Êcie
równie˝ zgubienie obràczek nie przynosi nic do-
brego - oznacza strat´ wspó∏ma∏˝onka 

Po zakoƒczeniu ceremonii
przy opuszczaniu koÊcio∏a nale˝y uwa˝aç, aby
tak jak przy wejÊciu nie potknàç si´ gdy˝ przynie-
sie to pecha 
para m∏oda powinna trafiç pod jak najwi´kszy
deszcz z ry˝u - jest to symbolem p∏odnoÊci oraz
zdrowego potomstwa 

Wesele
pan m∏ody w drodze o bezpieczeƒstwo swojej
Êwie˝o upieczonej ˝ony przenosi jà przez próg -
potkni´cie ˝ony symbolizuje bowiem potkni´cia
w ma∏˝eƒstwie 
jeÊli wesele rozpoczyna si´ od powitania pary
m∏odej przez rodziców chlebem i solà, panna m∏o-
da mo˝e zostaç zapytana o to, co woli: „Chleb, sól
czy pana m∏odego”. Prawid∏owa odpowiedê
brzmi: „Chleb, sól i pana m∏odego, ˝eby pracowa∏
na niego”.

èród∏o: www.slub-wesele.pl
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6 lutego w Urz´dzie Miasta Cz´-
stochowy odby∏o si´ uroczyste wr´-
czenie nagród laureatom IV edycji
Powiatowego Konkursu Kaligraficz-
nego pod has∏em ,,I ty mo˝esz zostaç

mistrzem pióra”, który jest organizo-
wany przez Szko∏´ Podstawowà nr
24 im. Marcina Szancera w Cz´sto-
chowie oraz VI LO im. Jaros∏awa Dà-
browskiego pod patronatem Prezy-

denta Cz´stochowy- pana Krzysztofa
Matyjaszczyka.  

W gronie uczniów wyró˝nionych
nie mog∏o zabraknàç nas- „S∏owa-
ków”. Dwóm uczennicom naszej
szko∏y uda∏o si´ zajàç miejsca na po-
dium ( Ewa Dryjka II a – II miejsce
oraz Paulina Zajàc III a – III miejsce)
natomiast Agata Kiliƒska z klasy III
b otrzyma∏a wyró˝nienie. Konkurs
o tytu∏ Mistrza Pióra by∏ rozstrzyga-
ny w IV ró˝nych kategoriach wieko-
wych. Zadaniem wszystkich uczest-
ników IV kategorii konkursu, czyli
uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych
by∏o wykaligrafowanie tekstu wier-
sza Juliana Tuwima pt. ,,Wspomnie-
nie”. Poziom wszystkich prac zg∏o-
szonych do konkursu by∏ bardzo wy-
soki. Dlatego w wielu wypadkach ju-
ry przyzna∏o miejsca ex aequo. Uro-
czystà gal´ rozdania nagród uÊwiet-
ni∏y ró˝norodne wyst´py uczniów
szkó∏, które organizowa∏y konkurs.
Nie zabrak∏o przemówieƒ i gratulacji
sk∏adanych przez dyrektorów szkó∏,
cz∏onków Rady Miasta oraz delega-
tów m.in. Kuratorium OÊwiaty w Ka-
towicach. Wszyscy zwiedzajàcy wy-
staw´ prac konkursowych oraz orga-

nizatorzy byli pod wra˝eniem staran-
noÊci i estetyki ma∏ych arcydzie∏ sztu-
ki pisanej, które stworzyli uczniowie.
W trakcie uroczystoÊci uczestnicy
obejrzeli równie˝ krótkà prezentacj´,
która przybli˝a∏a histori´ sztuki kali-
grafii. Wszyscy wyró˝nieni otrzymali
atrakcyjne nagrody ksià˝kowe oraz
zestawy piór i d∏ugopisów. Prace,
które najbardziej zachwyci∏y komisj´,

mo˝na oglàdaç na wystawie w Urz´-
dzie Miasta,  Bibliotece Publicznej
oraz w Regionalnym OÊrodku Do-
skonalenia Nauczycieli. 

Gratulujemy dziewczynom suk-
cesu oraz ˝yczymy dalszego rozwi-
jania swoich talentów i wielu no-
wych osiàgni´ç w dziedzinie kali-
grafii i nie tylko!

Karolina Morzyk IIa

Styczeƒ w naszej szkole up∏ynà∏ pod zna-
kiem stolicy. Dwie klasy podbija∏y Warszaw´
i, choç w ró˝nych terminach, to plan ich wycie-
czek w kilku punktach by∏ zbie˝ny. 

Klasa IIb 4 stycznia rozpocz´∏a swojà war-
szawskà przygod´ od zwiedzenia Sejmu RP.

WejÊcie do tego˝ przybytku nie by∏o jednak
zadaniem prostym. Niezwykle sympatyczny
pan ochroniarz poinformowa∏ nas, ˝e przy wej-
Êciu zostaniemy przeszukani, ˝e telefony ko-
mórkowe oraz aparaty musimy zostawiç
w szatni oraz ˝e b´dziemy musieli tak˝e przejÊç
przez bramki wykrywajàce metal. Od razu po-
czuliÊmy powag´ sytuacji. Gdy procedury bez-
pieczeƒstwa dobieg∏y koƒca, zostaliÊmy wpusz-
czeni do Sejmu. WstàpiliÊmy na galeri´ sali ple-
narnej i mieliÊmy okazj´ obserwowaç obrady,
a dok∏adniej cz´Êç obrad poÊwi´conà pytaniom
w sprawach bie˝àcych. WidzieliÊmy mi´dzy in-
nymi Cezarego Grabarczyka oraz Janusza Pie-
chociƒskiego. Po pewnym czasie podesz∏a do
nas pani pose∏ Jadwiga WiÊniewska, z którà by-
liÊmy umówieni. Opowiedzia∏a nam krótko
o tym, jak pracuje Sejm i na czym polegajà zada-
nia poszczególnych pos∏ów. Rozda∏a nam tak˝e
prezenty w postaci d∏ugopisów ze swoim na-
zwiskiem oraz „Kroniki Sejmu”. Po opuszcze-
niu sali plenarnej wys∏uchaliÊmy co nieco o hi-
storii Sejmu RP oraz budynku, w którym si´
znajdowaliÊmy. Tutaj powinna by∏a si´ nasza
wycieczka zakoƒczyç, poniewa˝ podczas obrad
zwiedzanie ca∏ego budynku nie jest dozwolone.
Pose∏ WiÊniewska nie przej´∏a si´ tym jednak
i zabra∏a nas do hallu g∏ównego oraz do Sali Ko-
lumnowej. W tej˝e Sali mogliÊmy nawet usiàÊç
przy stole, przy którym siedzieli cz∏onkowie sej-
mowej komisji Êledczej. Pani pose∏ zaprowadzi-
∏a nas nast´pnie do Senatu, a w drodze powrot-
nej mijaliÊmy sale poszczególnych klubów oraz
komisji. Ku uciesze pewnych osób na korytarzu
min´liÊmy tak˝e pana Mariusza B∏aszczaka, któ-
ry udziela∏ wywiadu.

Po opuszczeniu Sejmu zatrzymaliÊmy si´ na
parkingu przed Pa∏acem Kultury. Stamtàd pe∏-
na entuzjazmu m∏odzie˝ wyruszy∏a na spotka-
nie styczniowych wyprzeda˝y w Z∏otych Tara-
sach, a tak˝e na spotkanie znajdujàcych si´ tam
restauracji typu fast food. Nast´pnie udaliÊmy

si´ na ulic´ Grzybowskà, gdzie znajduje si´ Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Chocia˝ nie
mieliÊmy ju˝ zbyt wiele czasu, dowiedzieliÊmy
si´ wielu wa˝nych i ciekawych rzeczy. Na
wszystkich du˝e wra˝enie wywar∏o znajdujàce
si´ w centrum muzeum Serce Warszawy z∏o˝o-
ne z bloków stanowiàcych kalendarium po-
wstania. Muzeum Powstania Warszawskiego to
miejsce wyjàtkowe. Nigdy nie jest tam cicho, sa-
le wype∏niajà odg∏osy strza∏ów i wybuchów
oraz komunikaty radiowe. MieliÊmy szans´
obejrzeç opaski AK (m.in. t´, która nale˝a∏a do
Tadeusza Komorowskiego, komendanta Armii
Krajowej), a tak˝e stroje z okresu powstania oraz
broƒ, którà do dyspozycji mieli Polacy oraz ich
przeciwnicy. Kilka osób mia∏o te˝ szans´ wsiàÊç
na motor marki BMW, jakim jeêdzili naziÊci.
Mo˝na by∏o tak˝e oddaç wystrza∏ z jednego
z karabinów (oczywiÊcie nie by∏ on na∏adowa-
ny). Do najciekawszych cz´Êci zwiedzania nale-
˝a∏o przejÊcie krótkim kana∏em, naÊladujàcym
kana∏ z 1944 roku. MieliÊmy problem z odnale-
zieniem drogi w ciemnoÊci, a nale˝y pami´taç,
˝e prawie 70 lat temu powstaƒcy zmuszeni byli
przeprawiaç si´ przez kana∏ wype∏niony nieczy-
stoÊciami oraz niemieckimi pu∏apkami. My mie-
liÊmy sucho pod stopami i mogliÊmy byç pewni,
˝e nie zaplàczemy si´ w drut kolczasty. Nie mu-
sieliÊmy tak˝e nieÊç broni. Wizyt´ w muzeum
zakoƒczyliÊmy krótkim seansem. ObejrzeliÊmy
film „Miasto Ruin” wykonany w technice 3D.
Jest to symulacja lotu ponad zrujnowanà po po-
wstaniu stolicà. Muzeum Powstania Warszaw-
skiego z pewnoÊcià dobrze zapami´taliÊmy,
gdy˝ jest to miejsce przepe∏nione historià,
a zwiedzajàc zewszàd otoczeni byliÊmy infor-

macjami na temat jednego z najbardziej drama-
tycznych zrywów narodowowyzwoleƒczych,
jakie kiedykolwiek mia∏y miejsce. Niemo˝li-
wym jest zobaczenie wszystkiego podczas jed-
nej tylko wizyty.

Warszaw´ po˝egnaliÊmy oko∏o godziny
18.30. Podczas jednodniowej wycieczki zoba-
czyliÊmy wiele i wiele, mam nadziej´, si´ na-
uczyliÊmy. Wierz´, ̋ e wszyscy wspominajà wy-
jazd jak najlepiej. Magda Czapla IIb

18 stycznia Êladem swoich kolegów podà˝y∏a
klasa IIa. Ich wyprawa rozpocz´∏a si´ w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, nast´pnie
odwiedzili Sejm RP. Ostatnim punktem  wy-
cieczki by∏o obejrzenie wspania∏ego musicalu
„Deszczowa piosenka” w Teatrze Muzycznym
ROMA. 

„Deszczowa piosenka” to klasyk popularny
na ca∏ym Êwiecie, nic wi´c dziwnego, ˝e i Woj-
ciech K´pczyƒski postanowi∏ zrealizowaç w∏a-
snà inscenizacj´ tego˝ musicalu w Teatrze Mu-
zycznym ROMA. 

Akcja dzieje si´ w 1927 roku – dobie filmów
niemych. Hollywoodzki amant Don Lockwood
oraz atrakcyjna Lina Lament sà najpopularniej-
szà parà filmowà. Sprawy si´ nieco komplikujà,
kiedy pojawia si´ pierwsza produkcja z dêwi´-
kiem – urocza Lina niestety ma skrzeczàcy
g∏os… Zdesperowani twórcy filmowi g∏ówkujà,
jak zrealizowaç stworzony ju˝ scenariusz z pan-
nà Lament w roli g∏ównej i nie ponieÊç sromot-
nej kl´ski. Wtedy do akcji wkracza ukochana
Dona – zdolna artystka Kathy Selden. Dziew-
czyna godzi si´ pod∏o˝yç swój g∏os do filmu

„Taneczny kawaler”. Tu˝ przed premierà musi-
calu Lina dowiaduje si´ o sprytnym posuni´ciu
kolegów z wytwórni. Aktorka nie jest Êwiado-
ma, jak brzmi jej g∏os, a na dodatek jest zazdro-
sna o zwiàzek Selden i Lockwooda. WÊciek∏a
„artystka” postanawia dalej oszukiwaç publicz-
noÊç, tym samym wykorzystujàc Kathy. Osta-
tecznie jednak Lina zostaje skompromitowana,
zaÊ Selden zdobywa uznanie widzów.

Nie mog´ zaprzeczyç, jakoby ta ods∏ona
„Deszczowej piosenki” nie by∏a przyjemnà
w odbiorze sztukà. Na teatralnych deskach
wr´cz roi si´ od wszechstronnie utalentowa-
nych artystów, choç nie brak te˝ scen indywidu-
alnych. Co chwil´ aktorzy Êpiewajà i taƒczà
w rytm popularnych utworów. Ogromnym u∏a-
twieniem dla widzów jest przet∏umaczenie s∏ów
piosenek na j´zyk polski.

Niewàtpliwie jest to musical zrealizowany
z niebywa∏ym rozmachem. Twórcom nale˝y si´
szczególna pochwa∏a za genialnà scenografi´,
która nieustannie jest zmieniana, a mimo to za
scenie panuje ∏ad i porzàdek, w ˝adnym wypad-
ku nie ma miejsca na choç najmniejszy chaos.
Ponadto warto doceniç muzyk´ granà na ˝ywo
przez orkiestr´. Elementy te pot´gujà profesjo-
nalny (mo˝e nawet chwilami nieco wznios∏y)
charakter spektaklu.

Uroku sztuce dodajà bardzo dobrze napisa-
ne, ironiczne dialogi, które obÊmiewajà mecha-
nizmy, jakimi rzàdzi si´ show biznes. Wielu wi-
dzów mo˝e nu˝yç doÊç skromna fabu∏a, jednak-
˝e trzeba dodaç, i˝ jest ona na wskroÊ aktualna
(sztuka jest wzorowana na filmie z 1952 roku).
Twórcy zastosowali te˝ kilka sprytnych zabie-
gów, dzi´ki którym musical nie jest zbyt mono-
tonny. Zapewne g∏ównà „atrakcjà” jest strefa
deszczu oraz stepujàcy w ka∏u˝ach artyÊci. War-
to te˝ wspomnieç o projekcjach filmów oraz ak-
torach pojawiajàcych si´ wÊród publicznoÊci. 

Niektórzy mawiajà: „ROMA równa si´ suk-
ces”. Czy to prawda, ka˝dy musi osàdziç sam.
Jednak˝e oceniajàc „Deszczowà piosenk´” w re-
˝yserii Wojciecha K´pczyƒskiego zupe∏nie obiek-
tywnie, trudno wydaç negatywny osàd. Mo˝e
i nie jest to szalenie porywajàca sztuka, jednak˝e
wszystko, co dzieje si´ na scenie, tworzy przy-
jemny i zabawny obraz. 

Marta Kàsiel IIa
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22 stycznia 1863 roku wybu-
ch∏o powstanie styczniowe. Brali
w nim udzia∏ g∏ównie m∏odzi
Polacy, którzy nie pami´tali po-
przednich kl´sk, a byli Êwiadomi
wielkoÊci ojczyzny i bohaterów
narodowych, którzy poÊwi´cili
swoje ˝ycia w jej imi´. Ponadto
przed powstaniem odbywa∏y si´
uroczyste msze, pochody, Êpie-
wano patriotyczne pieÊni...
OczywiÊcie patriotów spotyka∏y
brutalne kary, co jeszcze bardziej
pot´gowa∏o nienawiÊç wobec za-
borcy. Symbolem powstaƒców
by∏o god∏o zawierajàce Or∏a, Po-

goƒ i Archanio∏a, czyli herby
Polski, Litwy i Ukrainy.

Niestety, trzeba przyznaç, ˝e
Polacy od poczàtku byli skazani
na kl´sk´, gdy˝ brakowa∏o im
odpowiedniego przygotowania
militarnego. Choç tu˝ po wybu-
chu wystàpienia szcz´Êcie sprzy-
ja∏o powstaƒcom, jednak˝e póê-
niej zacz´li oni ponosiç pora˝ki.
Mimo to nie zra˝ali si´ brutalny-
mi represjami, zbiorowà odpo-
wiedzialnoÊcià czy straceniami
bohaterów narodowych (np.
dyktatora powstania Romualda
Traugutta). 

Warto uÊwiadomiç
sobie rol´ Cz´stochowy
i pobliskich wiosek
w powstaniu stycznio-
wym. Klasztor jasno-
górski pe∏ni∏ wtedy
istotnà funkcj´ – to w∏a-
Ênie tam by∏y przecho-
wywane pamiàtki dzie-
dzictwa historycznego,
tam wyg∏aszano kaza-
nia przepe∏nione patrio-
tycznymi has∏ami, tam
kultywowano wa˝ne
wydarzenia historyczne
i wreszcie tam zawis∏o
du˝ych rozmiarów za-
kazane god∏o Rzeczpo-
spolitej: Bia∏y Orze∏ z li-
tewskà „Pogonià”.

W trakcie ca∏ego
okresu trwania powsta-
nia oko∏o 800 oddzia-
∏ów partyzanckich sto-
czy∏o ponad 1200 bitew,
z których to wi´kszoÊç
zakoƒczy∏a si´ nega-

tywnie dla powstaƒców (20-25
tysi´cy z nich poleg∏o).

O tych i o wielu innych infor-
macjach dotyczàcych powstania
styczniowego by∏a mowa pod-
czas wyk∏adu historycznego,
przygotowanego przez p. prof.
M.Kaim przy pomocy uczniów
z klasy IIa. Ta cz´Êç odby∏a si´
w naszej szkole 22 stycznia.
Dzieƒ póêniej mogliÊmy podzi-
wiaç efekty pracy uczniów klas
IIa, IIb, Ib oraz Agaty Kieliƒskiej
z kl.IIIb. Sesja polonistyczna po-
wsta∏a dzi´ki p. prof. I.Kocio∏ek
oraz p. prof. M.Górnej.

Ta uroczystoÊç by∏a poÊwi´co-
na wizjom powstania w literatu-
rze. Jednak˝e obok wstrzàsajà-
cych fragmentów dzie∏ literac-
kich (nadzwyczaj realistycznych

lub poetyckich) mogliÊmy obej-
rzeç malarskie interpretacje po-
wstania, poszczególne kadry
z filmów o tej˝e tematyce oraz
wys∏uchaç patriotycznych pie-
Êni. Wszystko to odby∏o si´ w ka-
meralnej, choç uroczystej i pate-
tycznej atmosferze. Wzruszajàce
wykonanie, poruszajàce treÊci,
starannie przygotowani ucznio-
wie... có˝ wi´cej mo˝na dodaç?

W trakcie dwudniowych ob-
chodów rocznicy wybuchu po-
wstania by∏ czas zarówno na
dyskusje jak i g∏´bokie refleksje.
Przepi´kna uroczystoÊç niewàt-
pliwie zaprzecza wszelkim utar-
tym schematom jakoby wspó∏-
czesna m∏odzie˝ by∏a oboj´tna
wobec historii ojczyzny. 

Marta Kàsiel IIa

Ciàgle przegrywam 
z „M jak mi∏oÊç”

Magiczny wieczór 
w teatrze
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Wywiad z Szymonem Bobrowskim o sza-
cunku – do swoich mistrzów, pracy i siebie
samego…

Lubi Pan udzielaç wywiadów?
Bardzo. Wywiady sà po to, aby widzowie,

którzy potencjalnie zadajà sobie trud, aby
oglàdaç nas w teatrze albo filmie dowiedzieli
si´ o nas troszeczk´ wi´cej. Natomiast nigdy
nie rozmawiam z dziennikarzami o spra-
wach osobistych.

Ucieka Pan te˝ od prasy plotkarskiej…
Unikam jej, poniewa˝ artyku∏y, które sà

w niej publikowane, nie majà dla mnie ˝ad-
nego znaczenia. Wypowiadam si´ tylko
o tym, co robi´, o moich rolach albo o kole-
gach z którymi lub dzi´ki którym pracuj´. Je-
Êli kogoÊ interesuje moje ˝ycie prywatne, to
mnie to nie interesuje. Ostro˝nie wybieram
te˝ tytu∏y, poniewa˝ ma si´ tylko jedno ˝ycie
i trzeba si´ bardzo ceniç. Jak bardzo szybko
wypierzemy si´ w pralce, to nikt nie b´dzie
si´ nami interesowa∏.

A popularnoÊç? Jest to mi∏y dodatek czy
problem?

A co znaczy popularnoÊç? Popularny czy
rozpoznawalny mo˝e byç proszek do prania.
Ja próbuj´ byç przede wszystkim wiarygod-
ny. Staram si´, aby widz, który mnie oglàda
i p∏aci za bilety, wierzy∏ we mnie i w to co ro-
bi´. Chc´ mu oddaç serce, niezale˝nie czy jest
to serial, film czy teatr. Daj´ mu produkt, za
który on zap∏aci∏, i pragn´, by potem by∏ on
usatysfakcjonowany „zakupem”. 

Niektórzy aktorzy sami idà w stron´ komercji.
Jedni tak, inni nie. Ja mia∏em przyjemnoÊç

wychowywaç si´, poznawaç i pracowaç z nie-
komercyjnymi aktorami Podpieram si´ wiel-
kimi dla mnie nazwiskami - pan Êw. pami´ci

Zbigniew Zapasiewicz, Êw. pami´ci Jan Ma-
chulski. Niestety coraz cz´Êciej musz´ u˝ywaç
sformu∏owania „Êwi´tej pami´ci”… To sà lu-
dzie, którzy zostawili we mnie coÊ prawdzi-
wego, pi´knego. Ja nie startuj´ w zawodach
z tymi, którzy robià tak zwane szybkie karie-
ry. Ceni´ tych, którzy naprawd´ pracujà na
swoje nazwisko i sprawiajà, ˝e widz potrafi
oddzieliç prawd´ od fikcji. Tacy aktorzy zosta-
wiajà po sobie pewien rodzaj prawdy.

Wróçmy do Paƒskiej twórczoÊci. KiedyÊ po-
wiedzia∏ Pan, ˝e wià˝e z filmem „Bokser”
pewne nadzieje...

Wiàza∏em. Marzy∏a mi si´ nagroda w Gdy-
ni (przyp. red. na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni). Niestety „Bokser” si´
nie podoba∏, a nagrod´ dosta∏ ktoÊ inny. No
có˝… ka˝dy z nas chcia∏by byç nagradzany.
W∏o˝y∏em w ten film wiele serca i mi∏oÊci, zaÊ
to  publicznoÊç przyzna∏a mi wspania∏à na-
grod´. „Bokser” zosta∏ obejrzany w Wielka-
noc przez 3 250 000 osób.  Nie znam drugie-
go filmu, który w ostatnim czasie zobaczy∏o
tyle widzów. OczywiÊcie przegrywam ciàgle
z „M jak mi∏oÊç”, bo to oglàda 8 mln i z „Na
dobre i na z∏e” – 6 mln. No ale jeÊli chodzi
o film telewizyjny, to nikt nie zrobi∏ takiego,
który obejrza∏oby 3 250 0000 widzów.

Jest Pan niezwykle dumny z tego filmu. Na
horyzoncie pojawi∏a si´ te˝ druga nagroda.
W 2012 roku do∏àczy∏ Pan do artystów, któ-
rzy odcisn´li swojà d∏oƒ w Alei Gwiazd
w Mi´dzyzdrojach.

Jestem z tego powodu bardzo szcz´Êliwy.
Przede mnà 123 najznakomitszych nazwisk
filmu, teatru i telewizji odcisn´∏o tam swoje
d∏onie. JeÊli moja skromna osoba do∏àczy ja-
ko 124 numer do tego towarzystwa, to mog´
to traktowaç tylko i wy∏àcznie jako ogromne
wyró˝nienie. Marta Kàsiel IIA

Iwona zrobi∏a to Êwietnie!”.
Serdecznie zapraszam wszystkich na

kolejnà ods∏on´ „Czytania Wspó∏czesnego
Dramatu”, na którà sama czekam ze znie-
cierpliwieniem!

Marta Kàsiel IIa

Po d∏ugiej przewie Teatr im. Adama
Mickiewicza reaktywowa∏ cykl „Czyta-
nie Wspó∏czesnego Dramatu”. 4 stycznia
Pani Iwona Cho∏uj odczyta∏a dramat
„Wanda” autorstwa Lilki Dyderskiej. 

Niewàtpliwie by∏ to wyjàtkowy spek-
takl. Pani Cho∏uj udowodni∏a, ˝e posiada
wielki talent. W naprawd´ interesujàcy
i porywajàcy sposób odczyta∏a doÊç d∏u-
gi tekst. Dramat przedstawia histori´ ty-
tu∏owej Wandy, która osiàgn´∏a bardzo
wiele i niestety, ale wszystko straci∏a.
O ile taka fabu∏a mo˝e zaciekawiç tylko
nielicznych, to oryginalna forma dzie∏a
i oczywiÊcie sposób jego przedstawienia
sprawi∏y, ˝e ca∏a publicznoÊç uwa˝nie
s∏ucha∏a „Wandy”.

Po tak niezwyk∏ym spektaklu odby∏o
si´ spotkanie z Panià Annà Badorà, która
zaj´∏a si´ opiekà re˝yserskà. Pochodzàca
z Cz´stochowy Pani Badora od dwóch
kadencji jest dyrektorem Schauspielhaus
w Grazu. Choç w swojej ojczyênie jest
bardzo ma∏o znana, to w Austrii jest nie-
zwykle popularna. Ba, zdoby∏a nawet ty-
tu∏ Austriaka Roku! Mimo to Pani Anna
z radoÊcià wraca do naszego kraju. „Bez
wàtpienie Polska, a zw∏aszcza Cz´sto-
chowa, jest dla mnie pewnym azylem.
Mieszka tutaj moja mama, mój brat ze
swojà ˝onà. W∏aÊciwie to tak troch´ ucie-
kam do tego miasta, ˝eby móc poczytaç,
popracowaç nad tekstem, pochodziç po
lesie. Mog´ tu wróciç do mojego dzieciƒ-
stwa, m∏odoÊci.” – mówi Pani Anna. 

Choç ze wzgl´du na inne zobowiàzania
Pani Badora nie mog∏a ca∏kowicie zaanga-
˝owaç si´ w przygotowania do „Wandy”,
to z uÊmiechem stwierdzi∏a: „Uwa˝am, ˝e



Uczniowie  12 klas matural-
nych Technicznych Zak∏adów
Naukowych imienia Genera∏a
W∏adys∏awa Sikorskiego w Cz´-
stochowie  rozpocz´li odliczanie
stu dni do matury. 18 stycznia
w piàtek wieczorem bawili si´
na swoim wielkim balu.  Dla
wszystkich uczniów by∏ to sym-
boliczny krok w doros∏oÊç. 

Studniówka ma swój klimat, to
zdecydowanie coÊ wi´cej ni˝ kolejna
szkolna impreza.  Towarzyszà jej
emocje i naprawd´ d∏ugie przygoto-
wania. Trzeba znaleêç odpowiednie-
go  partnera, niepowtarzalnà kreacj´,
zredagowaç zaproszenia,  przeçwi-
czyç kroki  i figury poloneza… 

Setny dzieƒ przed egzaminem
uwa˝a si´ za ostatni dzieƒ
uczniowskiej beztroski, a stud-
niówk´ za ostatnià okazj´, aby za-
traciç si´ w taƒcu i zabawie przed

wejÊciem w Êwiat doros∏ych.  Sto
dni przed wielkim sprawdzianem
to ju˝  czas intensywnej pracy, czas
na powtórzenie i uzupe∏nienie wia-

domoÊci przyswojonych podczas
czterech  lat nauki. 

Studniówka odby∏a si´ tradycyj-
nie w Hali Polonia. Dyrektor szko-

∏y  mgr in˝. Jolanta Sacharczuk
i Rodzice ˝yczyli bohaterom wie-
czoru  udanego startu w doros∏oÊç,
dobrze zdanego egzaminu matural-
nego i egzaminu z dojrza∏oÊci oraz
udanej zabawy do bia∏ego rana.
Potem by∏y podzi´kowania dla dy-
rekcji i nauczycieli od rodziców
i uczniów. I wzruszenia. I refleksje
o up∏ywajàcym czasie...

Jeszcze ∏yk  szampana i ju˝ mo˝na
ruszaç na parkiet do poloneza w rytm
muzyki Wojciecha Kilara  znanej
z filmu „Pan Tadeusz". Uczniowie,
nauczyciele i wychowawcy dostoj-
nym krokiem przemierzali parkiet,
starajàc si´ nie pomyliç figur galowe-
go taƒca. Polonez, którego chore-
ografi´ opracowa∏ prof. Henryk
Zienkiewicz, wypad∏ wspaniale!
Ka˝dy z tegorocznych maturzystów
dopilnowa∏, aby tradycji sta∏o si´ za-
doÊç i przynajmniej raz pomyli∏ krok.

Na szcz´Êcie. Idealnie zataƒczony
polonez pomyÊlnoÊci na maturze nie
zagwarantuje – to doÊç oczywiste! 

To nie jedyny przesàd w stud-
niówkowej tradycji. Nie mo˝na za-
pomnieç o czerwonej bieliênie za∏o-
˝onej koniecznie na lewà stron´. Po-
dobnie nale˝y si´ ubraç dopiero na
matur´, co ma zapewniç sukces na
egzaminie.  Modne sà te˝ czerwone
podwiàzki, które nie tylko przynoszà
szcz´Êcie, ale jeszcze Êwietnie wy-
glàdajà. A poza tym wystarcza ele-
gancki garnitur. 

Od studniówkowego balu wielu
maturzystów, wzorem Samsona,
nie skraca w∏osów. Dzi´ki temu
uczniowie mogà byç pewni, ˝e nie

zostanà „obci´ci” na egzaminie. 
Wracamy do domu zm´czeni,

z bolàcymi stopami (butów pod groê-
bà niezdania matury nie wolno
zdjàç!) i wiemy na pewno, ˝e by∏o
warto. Owszem, studniówka nie jest
tanià przyjemnoÊcià. Garnitur  lub
sukienka  kosztujà niema∏o, do tego
dochodzà spore wydatki na fryzjera,
makija˝, fotografa  oraz op∏aty za sa-
mo przyj´cie. Ale nie byç na stud-
niówkowym balu naprawd´ szkoda –
to zdarza si´ tylko raz w ˝yciu! 

A teraz ju˝ pozostaje tylko na-
uka i wielkie odliczanie: 99, 98, 97,
96......

Anna Âpiewakowska

Zdj. Wojciech Sambor

Niech ˝yje bal!
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Wspó∏praca TZN 
z Wydzia∏em Elektrycznym

Politechniki Cz´stochowskiej
Dobrà tradycjà staje si´ wspó∏praca

uczelni wy˝szych ze szko∏ami ponadgim-
nazjalnymi. W imi´ tej tradycji, w imi´
szerzenia wiedzy i nauki oraz majàc na
uwadze kszta∏cenie m∏odzie˝y na naj-
wy˝szym poziomie w przyjaznym oto-
czeniu Dziekan Wydzia∏u Elektrycznego
- prof. nadzw. dr hab. in˝. Lech Borowik
oraz Dyrektor TZN – mgr in˝. Jolanta Sa-
charczuk podpisali list intencyjny.

W wyniku podj´tej wspó∏pracy mi´dzy
Wydzia∏em Elektrycznym Politechniki
Cz´stochowskiej i Technicznymi Zak∏a-
dami Naukowymi im. gen. W∏adys∏awa
Sikorskiego w Cz´stochowie w dniach
14, 16 i 18 stycznia 2013r uczniowie klas
III i IV elektronicznych naszej szko∏y
zwiedzali laboratoria Wydzia∏u Elek-
trycznego, brali udzia∏ w prezentacjach
i wyk∏adach oraz wykonywali pod kie-
runkiem pracowników naukowych uczel-

ni çwiczenia na stanowiskach laboratoryj-
nych w laboratoriach:

1. In˝ynierii Materia∏ów Elektrotechnicz-
nych.

2. Grafiki i Komunikacji Cz∏owiek –
Komputer.

3. Techniki Mikroprocesorowej.

4. Komputerowych Uk∏adów Sterowania
i Przetwarzania Sygna∏ów.

5. Analogowych Uk∏adów Elektronicz-
nych.

Celem podj´tej wspó∏pracy jest umo˝-
liwienie m∏odzie˝y poszerzenie wiedzy
merytorycznej oraz uzyskanie informacji
o mo˝liwoÊciach kszta∏cenia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Cz´stochow-
skiej.

Andrzej Niedzielski

Mechanicy lotniczy z wizytà w Bytomiu
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Wiemy, jak ratowaç ˝ycie
a liczba ludzi oddajàcych krew nie jest wystar-
czajàca. Akcje poboru krwi odbywajà si´ cy-
klicznie i to dobrze, ˝e ka˝da z nich cieszy si´
powodzeniem. Warto wiedzieç, ˝e pobrana
krew zostaje zbadana pod kàtem chorób zakaê-
nych takich jak ki∏a, ̋ ó∏taczka typu B, ̋ ó∏taczka
typu C oraz AIDS. Niebezpieczeƒstwo wynika-
jàce z przeniesienia choroby drogà transfuzji
jest niewielkie, natomiast utrata 450 ml krwi nie
jest szkodliwa dla zdrowia. Organizm szybko jà
uzupe∏nia. Poziom hemoglobiny po kilku
dniach wraca do normy.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali wi-
cedyrektor Wies∏aw Krygier oraz Stanis∏aw Ujma
wraz z dzia∏ajàcymi w szkolnym kole PCK
uczniami. Akcja trwa∏a od 9.00 do 13.00.

W Technicznych Zak∏adach Naukowych od
wielu lat dzia∏a Klub Honorowych Dawców
Krwi. Zrzesza on nie tylko pe∏noletnich uczniów,
ale tak˝e nauczycieli. Wszyscy nasi krwiodawcy
starajà si´ zaopatrywaç szpitale w krew i jej pre-
paraty nie tylko w czasie organizowanych akcji.
Przez ca∏y rok szkolny bezinteresownie oddajà
krew w punkcie krwiodawstwa w Cz´stochowie.
Ich opiekunem przez wiele lat by∏ Wies∏aw Kry-
gier. Agnieszka Bauer-Petryków

30 stycznia na terenie Technicznych Zak∏a-
dów Naukowych odby∏a si´ otwarta akcja pobo-
ru krwi zorganizowana przez  Polski Czerwony
Krzy˝ i Stacj´ Krwiodawstwa.

Zainteresowani akcjà uczniowie najpierw
musieli przejÊç przez procedur´ rejestracji.
Ka˝dy z nich zobowiàzany by∏ do wype∏nienia
kwestionariusza dotyczàcego stanu  zdrowia.
Podpis z∏o˝ony pod kwestionariuszem potwier-
dza∏ ÊwiadomoÊç oddajàcego krew co do rodza-
ju zabiegu. Potem od ka˝dego krwiodawcy po-
brana zosta∏a próbka krwi w celu zbadania za-
wartej w niej hemoglobiny. Kolejny punkt we-
ryfikacji ch´tnych stanowi∏y: badanie lekarskie,
wywiad lekarski oraz badanie ciÊnienia krwi. Po
zabiegu pobrania oko∏o 450 mililitrów krwi na-
stàpi∏a chwila odpoczynku, stabilizacji organi-
zmu. Ka˝dy z ofiarodawców otrzyma∏ ekwiwa-
lent kaloryczny w postaci kilku tabliczek czeko-
lady oraz kawy. 

Nasi uczniowie pod czujnym okiem lekarza
oraz wykwalifikowanych piel´gniarek przyczy-
nili si´ do uratowania ̋ ycia wielu ludzi. SpoÊród
53 ch´tnych  do pobrania zakwalifikowa∏o si´
40 uczniów. Oddali  ∏àcznie 18 litrów krwi.

Zapotrzebowanie na krew jest ogromne,

25 stycznia w Zespole Szkó∏ Mechanicz-
no – Elektronicznych w Bytomiu odby∏ si´
konkurs wiedzy ogólnolotniczej. Oprócz
zmagaƒ konkursowych by∏a to równie˝
okazja do spotkania z seniorami lotnictwa
wojskowego i wymiany doÊwiadczeƒ mi´-
dzy nauczycielami szkó∏ kszta∏càcych
w zawodach zwiàzanych z obs∏ugà tech-
nicznà statków powietrznych. 

Uczestnicy konkursu odpowiadali na pyta-
nia dotyczàce nie tylko aspektów technicz-
nych, lecz równie˝ zagadnieƒ obejmu-
jàcych histori´ lotnictwa polskiego, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ob-
szaru obecnego województwa Êlà-
skiego. Interesujàcym elementem
konkursu by∏o rozpoznawanie
samolotów cywilnych i woj-
skowych na podstawie foto-
grafii statków powietrznych,
a niekiedy nawet zdj´ç wy-
branych elementów ich
konstrukcji. Konkuren-
cja ta by∏a jednà z naj-
trudniejszych nawet
dla pasjonatów lot-
nictwa i sprawia∏a
k∏opot nawet sa-
mym cz∏onkom
jury.

Techniczne Zak∏ady Naukowe reprezento-
wali uczniowie klasy 4 la w sk∏adzie:
Krzysztof Matysek, Daniel Kwasek, Tomasz
Wójcik. Opiekunem grupy by∏ Robert Bàb-
ka. Grupa z TZN-u uplasowa∏a si´ na 4 miej-
scu  za zespo∏ami z Bytomia i Gliwic. Byç
mo˝e w przysz∏ym roku naszym uczniom
uda  si´ wziàç udzia∏ w przedkonkursowych
wyk∏adach specjalnie przygotowanych dla
uczestników zmagaƒ, jak to mia∏o miejsce
w tym roku, co powinno pomóc poprawiç
wynik. 

Wizyta w Bytomiu zakoƒczy∏a si´
jednak sukcesem nie tylko z powodu
otrzymania symbolicznej „lotniczej

miot∏y” i pamiàtkowego medalu od
Stowarzyszenia Seniorów Lot-

nictwa Wojskowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Uczniowie

mogli si´ bowiem pochwaliç
w∏asnà pracà w∏o˝onà

w projekt bezza∏ogowca
o nazwie BZYK, rozda-
jàc ulotki propagujàce

projekt. Wszystkich
zainteresowanych

tym projektem od-
sy∏amy na stron´

bsl.tzn.edu.pl.  

Robert Bàbka
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OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  AABBOONNAAMMEENNTTOOWWEE

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

• obliteracja ˝ylaków i drobnych

naczyƒ • wideodermatooskopia

komputerowa 

• nieinwazyjna ocena znamion

ul. Dekabrystów 33,  paw. 42,

pon. 16 – 18, Êr. 17 – 19, 

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

www.nicer.pl

MOTORYZACJA

LECZNICE DLA ZWIERZÑT

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

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

ponarkotykowe
PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA  – uzale˝nieƒ od

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

www.wolmed.pl

PSYCHIATRIA

PORADNIA  DIETETYCZNA
Otrzymujesz fachowà wiedz´ oraz

pomoc w jej praktycznym
zastosowaniu.

Nasza wspó∏praca opiera si´ na
wzajemnym zaufaniu i

zaanga˝owaniu.
Poliklinika MSWiA

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

DIETETYKA

DERMATOLOGIA

ART. ORTOPEDYCZNE

MEDYCYNA

NAJKORZYSTNIEJSZE
PO˚YCZKI

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

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

˝̋yyrraannttóóww  ii  ppiieerrwwsszzeejj  wwpp∏∏aattyy..

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

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

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

PO˚YCZKI - KREDYTY

LOMBARD KAPS 
20 lat doÊwiadczenia20 lat doÊwiadczenia

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

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

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakàkolwiek wartoÊç. 
TANIE WYROBYTANIE WYROBY

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

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

PIERWSZY CZ¢STOCHOWSKI
LOMBARD 

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

– NAJLEPSZE CENY 
W MIEÂCIE!!!

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

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

KOMISY - LOMBARDY

FINANSE

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

KURSY-SZKOLENIA

SZKO¸Y
KURSY-SZKOLENIA

„JARKO” – REMONTY
TANIO!!!

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

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

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE

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

budynków
• punkt od 20 z∏

tel. 602 495 357

US¸UGI REMONTOWE

MATERIA¸Y BUDOWLANE

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

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

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

OGRÓD

OKNA – DRZWI

KARNISZE

ART. ROBOCZO-OCHRONNE

BUDOWNICTWO

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pe∏na obs∏uga firm

• PoÊrednictwo kredytowe

42-200 Cz´stochowa, 

ul. Krakowska 31

tel. 34 361 44 10

BIURA RACHUNKOWE

BIURA
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US¸UGI
POGRZEBOWE

US¸UGI

T¸UMIKI

TRANSPORT

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

US¸UGI POGRZEBOWE

KUPON
na  bezp ∏atne   og ∏oszen ie

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

– PRACA

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

TreÊç og∏oszenia:

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

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

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

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

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

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

ZUS 
Oddzia∏ w Cz´stochowie

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

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

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

Powiatowy Urzàd Pracy
w Cz´stochowie

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

E-mail: kacz@praca.gov.pl

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

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

— KUPI¢ MIESZKANIE —

M-2 lub kawalerk´ w III Alei zdecydowanie

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

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

37 m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta.

Tel. 606 124 433 po godz. 18

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

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

Tel. 660 385 607

Sprzedam mieszkanie, ul. Partyzantów, 37,7 m2,

parter. Bez poÊredników. Cena 120 tys. z∏.

Tel. 516 048 653

Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul.

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

zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod∏oga

pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys.

Tel. 512 396 386

Sprzedam mieszkanie M-2 – 30 m2, ul.

Westerplatte. Tel. 668 510 730

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

przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na

mieszkanie, biuro, gabinet, kancelarí  prawnà

itp. rata kredytu jest ni̋ sza od ceny wynajmu w

tej okolicy. Tel. 504 131 467

Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, ∏azienkà,

przedpokojem, wn´kowym balkonem.

Powierzchnia 38 m2 na 8 pí trze – samo

centrum miasta. Dzwoniç po 1800. 

Tel. 606 124 433

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

wymiana okien, drewno, panele – lub zamiení

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

Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2

pokoje z kuchnià, parter. Bez poÊredników.

Cena 125 tys. z∏. Tel. 516 048 653

NIERUCHOMOÂCI PILMIE! Sprzedam – tanio – lub zamiení

komfortowe, w∏asnoÊciowe mieszkanie w Helu.

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

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

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

90.000 z∏ (wyjazd – marynarz). 

Tel. 609 87 26 26

— ZAMIENI¢ MIESZKANIE —

Zamiení  mieszkanie w Bytomiu na podobne w

Cz´stochowie. Mieszkanie w Bytomiu typu

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

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

∏azienka. Po remoncie. W najbli̋ szej okolicy

szko∏a, przedszkole, przychodnia, sklepy i

punkty us∏ugowe. Tel. 501 272 001

— KUPI¢ DOM —

Kupí  ma∏y budynek z ma∏à dzia∏kà w

Cz´stochowie lub na wsi blisko Cz´stochowy.

Mo˝e byç do remontu. Tel. 790 819 855

— SPRZEDAM DOM —

Komfortowy dom. Centrum Cz´stochowy, ul.

Êw. Jana. Tel. kontakt. 604 452 716

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

pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska.

2008 r. Do wprowadzenia. Dzia∏ka 1150 m2

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

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

Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm´ firmie

lub osobie prywatnej, inne propozycje. 

Tel. 693 626 999

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

gara˝em na 2 auta, po kapitalnym remoncie,

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

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

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

inne propozycje. Tel. 693 626 999

— SPRZEDAM DZIA¸K¢ —

Sprzedam dzia∏k´ ogrodowà zagospodarowanà.

Tel. 604 842 073

Sprzedam dzia∏k´ ogrodniczà nr 469 przy ul.

Rolniczej w Cz´stochowie. WiadomoÊç tel. 34

325 32 72 w godz. 13 – 18.

Wydzier˝awí  – dzia∏k´, pow. 500 m2,

CENTRUM. Tel. 889 154 452 po godz. 1400

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà Stradom, ul.

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

dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok

nowe domy. Cena do negocjacji. 

Tel. 512 396 386

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà na dzia∏alnoÊç

gospodarczà. 7.150 m2, Êwiat∏ó, gaz, woda, si∏a,

przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie. Cena do

uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà

zagospodarowanà o pow. 360 m2, domek

letniskowy – 40 m2. ROD ul. Ikara. 

Tel. 695 874 070

˚wirownia – piaskownia 1,82 ha w

Dzia∏oszynie. Z koncesjà do 2020 r + kpl

dokumentacji geologicznej, 6 nawiertów z

opisem i inne uzgodnienia. Gotowa do

eksploatacji. Inne propozycje – ewentualnie

zamiení  na nowy dom parterowy w Cz-wie lub

okolicy, mogà buç te˝ bloki. Tel. 693 626 999

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  
OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE
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Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1500 m2 (25 x 60) –

media bezpoÊrednio przy dzia∏ce w asfaltowej

drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny

dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do

negocjacji. Tel. 605 533 260

— SPRZEDAM LOKAL —

Lokal gastronomiczny k/Sàdu 100 m2 + media.

Tel. 668 510 730

Lokale po 22 m2 k / Sàdu + media. 

Tel. 668 510 730

— WYNAJM¢ —

Wynajm´ lokal handlowo-biurowy 40 m2. Bardzo

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

Tel. 508 703 286

Wynajm´ nowà haĺ  150 – 200 m2 Grabówka –

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

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

ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej́ cia od

01.01.2013. Lub inne propozycje. 

Tel. 693 626 999

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

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

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

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

m2 z balkonem w Centrum. Tel. 602 307 570

Wynajm´ pokój z kuchnià w starym budownictwie.

Woda, Êwiat∏o, WC murowane na zewnàtrz. Tel.

34 360 11 72 wieczorem

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

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

wejÊcie z bramy; 

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

bramy; 

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

podwórka; 

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

• 18 m2 ogrzew., wejÊcie od podwórka. 

Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

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

airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia.

Tel. 604 830 964

Sprzedam Fiata CC 900, 1995 r., sprawny,

ubezpieczony, 154 tys. km. Cena do uzgodnienia.

Tel. 601 935 941

TOYOTA CELICA, 2000 cm3, benzyna. STan

∏adny, sprawny. TANIO! Tel. 667 412 105.

MERCEDES A-169 2009 r., 65 tys. km, 2.0 CDI,

srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoÊci jeden

w∏aÊciciel, bezwypadkowy, jeêdzi∏a kobieta, wersja

BLUE. Pó∏skóra, reg. wys. kier., podgrz.

siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie

zamiení  na wí kszy. 

Tel. 693 626 999

Sprzedam Fiata Cinquecento, 1955 r., 900,

zielony metalik, sprawny, ubezpieczony. Cena do

uzgodnienia. Tel. 601 935 941

Sprzedam Suzuki Wagon Excellent 1.3 BEN, CZ,

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

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

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

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

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

czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja

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

homologacja na cí ˝arowy, +5 osób, stan

perfekcyjny – ewentualnie zamiení  na limuzyn´

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

MERCEDES A-169 2009 r., 65 tys. km, 2.0 CDI,

srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoÊci jeden

w∏aÊciciel, bezwypadkowy, jeêdzi∏a kobieta, wersja

BLUE. Pó∏skóra, reg. wys. kier., podgrz.

siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie

zamiení  na wí kszy. 

Tel. 693 626 999

— CZ¢ÂCI I AKCESORIA —

Sprzedam tanio do Fiata Seicento: ko∏a z bardzo

dobrym ogumieniem letnim, ko∏paki nowe,

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

silniczek od wycieraczki tylnej oraz inne akcesoria.

Tel. 692 669 897

Felgi aluminiowe 18 cali 5x120 ZENDER w

dobrym stanie z oponami w bdb stanie, do BMW

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

tel. 603 550 637

Oryginalna srebrna tylna klapa do BMW-E46

kombi lekko zagnieciona (lakier nienaruszony). 

Tel 603 550 637

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

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

— NAUKA – KOREPETYCJE —

MGR MATEMATYKI – doÊwiadczony nauczyciel

dyplomowany, egazminator prac maturalnych

przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji

oraz przygotowuje studentów do egzaminów

semestralnych ze wszystkich dzia∏ów matematyki

wy˝szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca

spotkaƒ do omówienia pod nr tel. 669 035 197,

723 917 246

MATEMATYKA – korepetycje, soldnie i tanio, w

ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do

matury. Tel. 694 749 648

SZKOLENIE PSÓW metodami pozytywnymi.

Oferujemy szkolenie w zakresie pos∏uszeƒstwa

oraz rozwiàzywanie problemów z zachowaniem.

Tel. 726 591 835

J. ANGIELSKI – wszystkie poziomy. Centrum.

Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman

University College Birmingham). 30 z∏/godz.

zegarowà. Tel. 603 402 953

ANGIELSKI – lekcje w domu i w firmie,

korepetycje, konwersacje, przygotowanie do

egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI)

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

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

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

admiral_piett@wp.pl

— ART. DZIECI¢CE —

Sprzedam wózek dziecí cy, dwie budy, noside∏ko.

Cena 100 z∏. Tel. 34 324 58 75

— ART. SPORTOWE —

Sprzedam narty polskie „Polsport” wàskie, 170

cm, d∏ugie, nieu˝ywane, bez okuç. Cena 30 z∏.

Tel. 600 144 560

Sprzedam rower damk´. Wí cej informacji po nr

tel. 34 324 04 26

— BUDOWNICTWO —

Oferujemy drzwi zewn´trzne na wymiar oraz drzwi

wewn´trzne o szerokoÊci 2 cm felca na obecnà

starà futryn´. Tel. 887 627 682

Ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany,

podsypkowy, gruz, t∏uczeƒ. Dowo˝´ do klienta.

Us∏ugi koparkà. Tel. 660 752 305

Dystrybutor drzwi zewn´trznych i wewn´trznych

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

Eurodoors, POL-SKONE. Tel. 887 627 682

Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma∏o

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

Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

Sprzedam balustrad´ kutà, ozdobnà, z kwadratu

12. Cena 120 z∏/mb. Tel. 34 365 70 65,

663 234 096

Grzejniki PURMO 135 x 60, 2 szt., sufitowe

oprawy halogenowe CHORS nowe. 

Tel. 500 501 042.

— ELEKTRONIKA —

Nowe gry na PS3 po 50 z∏/szt. Tel. 886 190 154

TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena

200 z∏. Tel. 791 232 947 

Aparat fotograficzny KODAK – 50 z∏. Aparat

fotograficzny PREMIER – 50 z∏. Kamera foto

V6000 z rediem – 195 z∏. Radio dwuzakresowe –

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

z∏. Telefon Panasonic z sekretarkà. 

Tel: 514 765 911

Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E,

uszkodzona matryca, cena do naegocjacji.

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

Sprzedam TV kineskopowy Sony 21 cali,  TXT,

pilot, stan bdb. Cena 90 z∏. Tel. 504 047 869

— HOBBY —

Sprzedam kolekcje: monet Mennicy Polskiej,

Cuda Âwiata, Znaki Zodiaku, Systema SOlare,

Piastowie, Dinozaury. Kompletne, z certyfikatami.

Cena do uzgodnienia. Tel. 501 529 463

— KSIÑ˚KI —

Ksí gozbiór, ró˝na tematyka po bardzo niskich

cenach sprzedam. Tel. 500 403 072, 

600 144 560

Ksià˝ki ró˝ne, m.in. fantastyka. 500 szt. Cena 2

z∏/szt. Tel. 34 324 30 37

Rodzinna Encyklopedia Medycyny w 16 tomach.

Cena 100 z∏. Tel. 535 575 511

Kasety magnetowidowe „Mistrzowie sztuk walki” –

34 szt. – 8 z∏/szt. Ksià˝ki z medycyny naturalnej,

97 szt. – ceny do uzgodnienia. Ksià˝ki z filozofii

Dalekiego Wschodu 91 szt. – ceny do

uzgodnienia. Czasopisma „Zrób Sam” i „M∏ody

Technik”, 30 szt. – 15 z∏. Ksià˝ki szkolne i

literatura do matury i beletrystyka, 81 szt – ceny

do uzgodnienia. Tel: 514 765 911

— MASZYNY I URZÑDZENIA —

Sprzedam piec 24 kW olejowy dwufunkcyjny

„HEF”, palnik „GIERSCH”, stan bdb. Zborniki 2 x

1000 l. Tel. 508 703 286

Sprzedam nowy gara˝ blaszany 5x3 m. 

Tel. 692 515 893

Sprzedam prostownik 220 V – 12-24V, 20A. Cena

200 z∏. Tel. 608 620 415

Sprzedam pompy hydroforowe – z gwarancjà.

Naprawa pomp wodnych samochodowych –

hydroforowych. Sprzedam silnik 3 kW 1400 obr.

Tel. 500 403 072, 34 322 07 54

Maszyny do szycia: 

PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg.

wys., sto∏u. Stan idealny. Cena 1700 z∏.

SINGER – centralne smarowanie – 600 z∏.

MINERWA – pojedynczy i podwójny transport,

srebrna. Dobra cena.

Tel. 693 626 999

— ODZIE˚ —

Sprzedam futro – kurtk´ tchórzofretki na t´˝szà

osob´. Cena 2500 z∏ – do uzgodnienia. 

Tel. 34 365 29 55

Futro z norek na ∏atki lub do przerobienia na

kurtk´. Kolor bràzowy. Rozmiar 42 - 44.

Cena 200 z∏. Tel. 663 374 757

Sprzedam kurtk´ z lisa czarnà. Rozmiar 42 - 44.

Stann dobry. Tel. 663 374 757

Ko˝uch m´ski, bràzowy, nieu˝ywany, na szczup∏à

osob´ do 170 cm wzrostu sprzedam. Cena 120

z∏. Tel. 600 144 560

Sprzedam kurtk´ ze sztucznego bia∏ego misia.

Rozmiar Êredni, cena 90 z∏. Tel. 34 324 30 37

Sprzedam srebrnà bransoletk´ m´skà

„Pancerka”, waga ok. 90 g – TANIO!. 

Tel. 606 322 437 po godz. 1600.

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

— RÓ˚NE —

Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO!

Tel. 34 360 11 72 wieczorem

Sprzedam du˝à bud´ ocieplanà, z tarasem dla

psa. Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule, blisko

koÊcio∏a. Tel. 882 711 921

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

Sprzedam ko∏dr´ we∏nianà – jedna strona jasna –

australijskie merynosy, druga strona bràzowa –

sierÊç z lamy meksykaƒskiej. Nieu˝ywana. 

Cena 700 z∏. Tel. 34 365 29 55

Sprzedam poduszk´ do masa˝u, patelní  do

pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny

do uzgodnienia. Tel. 531 044 566

Szaf´ na buty 50 x 70, kolor czarny, stan dobry.

Cena 30 z∏. Tel. 663 374 757

Maszyna do pisania walizkowa, ma∏a, przenoÊna.

Ma∏o u˝ywana. Stan bardzo dobry. Cena 40 z∏.

Tel. 663 374 757

Bojler elektryczny 50 l – 200 z∏. Umywalka bia∏a

(56 x 42 cm) – 50 z∏. Encyklopedia – 21 tomów –

300 z∏. Buty ocieplane m´skie „Mustang”, rozm.

42 – 200 z∏. Tel. 660 714 015

Komplet wypoczynkowy – skóra ekri po∏àczony z

drewnem 3 x 1 x 1. Stan bdb, klasyczny. 

Tel. 667 412 105.

Kufer na poÊciel, drewniany, stylowy. 

Tel. 667 412 105.

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

Lampa stojàca pokojowa, stylowa. 

Tel. 667 412 105.

Sprzedam butle gazowe. Tel. 34 360 11 72

wieczorem

Stó∏ kuchenny nowy, bràz 80 x 56 cm. Cena 80 z∏.

Tel. 34 324 30 37

Sprzedam nowy, nieu˝ywany wózek inwalidzki

„Breezy”. TANIO! Tel. 606 322 437 po godz. 1600.

— ZDROWIE —

¸ó˝ko SYOGRA do masa˝u. Nieu˝ywane. Cena

2500 z∏. Tel. 535 575 511

Sprzedam nowy wózek inwalidzki, sk∏adany,

wygodny i lekki. Cena 600 z∏.

Tel. 34 362 04 51

Malowanie – Gipsowanie – Tapetowanie –

Monta˝ paneli. Inne us∏ugi wykoƒczeniowe.

Tel. 508 703 286

Przed∏u˝anie i stylizacja paznokci metodà ˝elowà.

Du˝y wybór dodatków. Dla sta∏ych klientów

rabaty! Cena od 25 z∏!. Wolne terminy.

Tel. 881 262 327

OdÊnie˝anie dachów. Solidnie – tanio. 

Tel. 515 848 644

Pogotowie hydrauliczne dla Cz´stochowy i okolic.

tel. 603 550 637

Szycie – przeróbki futer. Tel. 667 412 105

Serwis i sprzeda˝ sprz´tu komputerowego.

Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray.

Wywo∏ywanie zdj́ ç i fotoprezenty. 

Tel. 793 07 07 51

Drobne naprawy domowe, drobne remonty

(elektryka, hydraulika, malowanie). 

Tel. 787 173 423

OdÊnie˝anie dachów, podwórek. Tel. 508 059 913

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 797 257 218

„Z∏ota Ràczka” – frobne remonty i naprawy. 

Tel. 513 822 912

Blacharstwo-dekarstwo: termozgrzew, blacha,

rynny, obróbki, kominy, okna, panele, Êniego∏apy.

Tel. 513 641 666

Dachy – kompleksowo i solidnie, wszystkie

pokrycia, remonty, obróbki i podbitki. 

Tel. 501 946 331

Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Monta˝

karton-gips, uk∏adanie paneli. Inne us∏ugi

wykoƒczeniowe. Tel. 508 703 286.

Sprzàtanie piwnic i strychów. Wywóz zb´dnych

rzeczy. Tel. 500 796 252

Cyklinowanie, uk∏adanie parkietów, paneli oraz

renowacja schodów. Tel. 603 664 249

Naprawa telewizorów starego i nowego typu,

monta˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, dojazd

do klienta. Tel. 538 760 073

WRÓ˚BY – TAROT. Tel. 34 317 31 89

Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us∏ugi.. 

Tel. 667 412 105.

Redaguj́  ró˝nego rodzaju teksty – prace

naukowe, materia∏y szkoleniowe, wyk∏ady, listy,

próby literackie itp. Tel. 514 996 303

Tapetowanie, malowanie, remonty. 

Tel. 500 501 042

Naprawa pomp wodnych hydroforowych,

cyrkulacyjnych, samochodowych. 

Tel. 500 403 072

— DAM PRAC¢ —

Zatrudní  gospodyní  i opiekunk´ na pobyt sta∏y

przez 24 godziny z zamieszkaniem. Wiek do 65

lat. Za odpowiednim wynagrodzeniem. 

Tel. 34 365 29 55

— SZUKAM PRACY —

Ma∏˝eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie

razem. Tylko powa˝ne oferty. Tel. 510 513 222

40-letni z drugà grupà podejmie prac´ fizycznà –

prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca

cha∏upnicza. bez kontaktu z maszynami. 

Tel. 794 239 418

Podejm´ sí  opieki nad dzieckiem, mo˝e byç

niemowĺ . Jestem obowiàzkowa, lubí  zajmowaç

sí  dzieçmi. Mam 50 lat i doÊwiadczenie. Bez

rejestracji. Tel. 663 374 757

Mam 50 lat. Poszukuj́  pracy cha∏upniczej (oprócz

szycia). Posiadam stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.

Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za

wykonywanie pracy. Bez rejestracji. 

Tel. 663 374 757

Poszukuj́  zatrudnienia na terenie Niemiec w

charakterze pracownika fizycznego. Najch´tniej w

rolnictwie. Nr kontaktowy 606 482 699.

Szukam ma∏ego sprzàtania – typu pracownik

gospodarczy. Tel. 794 239 418

Szukam roznoszenia ulotek. Tel. 794 239 418

Podejm´ prac´ na wtryskarkach, prace

magazynowe, gospodarcze, w ochronie.

Posiadam orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. 

Tel. 519 453 121

Poszukuj́  pracy – budownictwo. Posiadam

uprawnienia budowlane, nale˝´ do Izby

In˝ynierów, a tak˝e us∏ugi, marketing, dyspozytor i

inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z

Marketingiem). Tel. 695 006 785

M´˝czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na

budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny,

malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji,

przeprowadzkach, przy za∏adunku, na magazynie,

na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu 

lub inne. Tel. 510 573 919

Hydraulik – wykonuje szybko, tannio i dok∏adnie:

przeróbki instalacji sanitarnych, wod.-kan., CO 

i gazowe. Monta˝ ∏azienek i drobne naprawy. 

Tel. 665 789 454

Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna

ksià˝eczka sanepidowska podejmie prac´

dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na

produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad

dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert

towarzyskich. Tel. 530 346 386

Emerytka szuka pracy. Tel. 885 391 514

Przyjm´ cha∏upnictwo, oprócz szycia. Tel.

725884509

Posiadam prawo jazdy kat „B”. Posiadam wolny

czas. podejm´ prac´. Tel. 725884509

Samotna wdowa pozna bezdzietnego ,

niezale˝nego finansowo wdowca 62 - 64 lat. Mile

widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta∏y zwiàzek.

Tel. 34 3633-599 po godz. 18.

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat bez

zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale˝nà finansowo,

mieszkam sam. pragn´ sp´dzaç mi∏o i weso∏o

wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam

pilnie na odpowiedzi. Tel. 531 049 836

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat stanu wolnego.

Jestem w wieku 50 lat, niezale˝ny finansowo,

w∏asne mieszkanie. Lubí  rozrywk´ i dobre

towarzystwo aby mile sp´dzaç czas, Chcia∏bym

dlatego poznaç osob´ o podobnych cechach

charakteru. Tel. 793 933 172

Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40.

Cel – sta∏y zwiàzek. Chc´ kochaç i byç

kochanym. Nie patrz´ na wyglàd, lecz na serce.

Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego

wzrostu (167 cm), ale co male to pí kne. Prosz´

pisaç, naprawd´ warto. ¸ukasz D∏u˝eƒ, ul.

Âwierczewskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Poznam samotnà panià w wieku powy˝ej 60 lat 

z dzielnicy B∏eszno. Tel. 514 765 911

Samotna wdowa pozna niezale˝nego finansowo

62-letniego wdowca celem sta∏ego zwiàzku. Mile

widziany pan zmotoryzowany. 

Kontakt tel. 34 363 35 99 po godz. 18.

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet´,

bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety

oboj́ tne. Tel. 515 130 498

Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny,

niezale˝ny finansowo, ciemny blondyn pozna

panià w wieku do 50 lat. Stan cywilny pani

nieistotny. Pani mo˝e posiadaç dzieci. Cel – sta∏y

zwiàzek. Tel. 660 006 217

M´˝czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku 18 – 50

lat w celu utworzenia szcz´Êliwego zwiàzku. 

Tel. 510 573 919

Blondynka 46 lat, szczup∏a, pozna pana od 45 do

60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. 

Tel. 534 572 597

Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w

celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz

Urbaƒski, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce

Opolskie.

Poszukuj́  osoby wyje˝d˝ajàcej do Niemiec

w∏asnym samochodem dysponujàcej wolnym

miejscem w aucie.. Nr kontaktowy 606 482 699.

RÓ˚NE

MATRYMONIALNE

PRACA

US¸UGI

SPRZEDAM

NAUKA

MOTORYZACJA
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Opel Zafira 1.616V Bezwypadk., klimatronik,
serwis,    kombi, 2003, 185 000 km, 101 KM
benzyna, szary-metallic, alufelgi, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy
w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy.

14 900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  66..0022..22001133  rr..

Renault Scenic 1.9DCi Bezwyp, klimatron, serwis,

2003, 220 000 km, 116 KM diesel, srebrny-metallic,

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica

wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w

ASO 12 900 z∏

Volkswagen New Beetle 2.0i Bezwypadkowy

serwisowany, 1999, 188 000 km, 116 KM benzyna,

czerwony, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

11 900 z∏

Opel Zafira 17CDTi Bezwypadk., klimatron.,
serwis,    2008, 165 000 km, diesel, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
system nawigacji, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania.
Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 29 900 z∏

Rover 75 Bezwypadkowy, klimatronik, skóra, 2004,
169 000 km, 116 KM diesel, alufelgi, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
tapicerka skórzana, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele,
kierownica wielofunkcyjna.
Bezwypadkowy

15 400 z∏

Volkswagen Passat 2.0TDi klimatronik, serwis,

kombi, 2006, 204 000 km, 140 KM diesel, niebieski-

metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne,

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, komputer, czujnik parkowania,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

24 900 z∏

Opel Zafira CDTi Bezwypadk., klimatron., serwis,
2008, 167 000 km, 101 KM diesel, srebrny-metallic,
ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna.
Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy

26 400 z∏

Saab 9-3 1.9TiD Bezwypadk., skóra, serwis, 2005,

159 000 km, 120 KM diesel, czarny-metallic, ABS,

ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, podgrzewane fotele.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

19 900 z∏

Volkswagen Polo 1.4TDi klima, serwis, 2007, 

93 000 km, 70 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, 

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

20 900 z∏

Peugeot 207 1.4i Bezwypadkowy klima, serwis,

2009, 68 000 km, 74 KM benzyna, srebrny-metallic,

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w

ASO

22 900 z∏

Seat Altea klimatronik, serwis, 2004, 187 000 km,

105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemn.

szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana,

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,

czujnik parkowania. I w∏aÊciciel, serwisowany w

ASO, bezwypadkowy 22 900 z∏

Volkswagen Touran 1.9TDi Bezwyp., klima, serwis 

2007, 199 000 km, 105 KM diesel, szary-metallic, 

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 

el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

30 900 z∏

Peugeot 407 1.6HDI Bezwyp klimatron serwis
kombi, 2006, 177 000 km, 110 KM diesel, srebrny-

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

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

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik

deszczu, czujnik parkowania, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 18 900 z∏

Seat Cordoba 1.4TDi klimatronik, serwis, 2004, 

159 000 km, 75 KM diesel, alufelgi, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, 

I w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

14 900 z∏

Volkswagen Transporter 2.5TDi Bezwypad klima
serwis, 2004, 245 000 km, 130 KM diesel, czarny-
metallic, hak, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,
przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik
parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

37 900 z∏

Peugeot 407 Bezwypadkowy, klimatron., serwis,
2006, 160 000 km. 110 KM diesel, szary-metallic,
alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka
welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica
wielofunkc. Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy 19 900 z∏

Seat Toledo 1.9TDi klima, serwis

2005, 156 000 km, 105 KM, diesel, srebrny-metallic,

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

tempomat, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy 23 900 z∏

Volvo C30 1.8i Bezwyp klimatronik xenon, coupe, 
2006, 160 000 km, 125 KM benzyna, szary-metallic,
2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm,
poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,
czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna.
Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 26 900 z∏

Peugeot 407 2.0HDi Bezwypadk., klimatronik,
2006, 168 000 km, automat, 136 KM diesel, z∏oty-
metallic, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, komputer,
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania.
Pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy

21 900 z∏

Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypadk., klimatron,

serwis, 2006, 191 000 km, 129 KM diesel, szary-

metallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

komputer, kierownica wielofunkcyjna

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

33 900 z∏

Volvo S80 2.4D skóra, xenon, serwis, 2007, 192 000 km,
163 KM diesel, grafitowy-metallic, hak, alufelgi, ksenony,
ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada
skrzyni biegów, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyz.,
system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele,
czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania, I w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 42 900 z∏

Peugeot 407 SW Bezwypadk., klimatron., serwis,
kombi, 2005, 192 000 km, 110 KM diesel, szary-
metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik
deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

16 900 z∏

Toyota Avensis D4D Bezwyp, skóra, xenon, serwis,
kombi, 2004, 196 000 km, 116 KM diesel, alufelgi,
ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele,
czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

23 900 z∏

Volvo V70 2.4i Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2002,
168 000 km, 140 KM benzyna, srebrny-metallic,
alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele,
kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO,
bezwypadkowy

15 900 z∏

Peugeot 807 HDi Bezwypad, klimatron, serwis,

2004, 177 000 km, 108 KM diesel, grafitowy-

metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, 

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO

16 900 z∏

Toyota RAV-4 D4D 4x4, klima, serwis, 2003, 

173 000 km, 116 KM diesel, z∏oty-metallic, hak,

alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane

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

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 25 900 z∏

Volvo XC 90 D5 xenon, navi, serwis, SUV, 2007,
162 000 km, automat, 185 KM diesel, szary-metallic
hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR,
poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, centr.
zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania.
Serwis. w ASO, bezwypadkowy 53 900 z∏

Renault Megane 1.6 16V Cabrio. Bezwypadk.,

serwis, 2002, 178 000 km, 107 KM benzyna,

zielony-metallic, 2/3 drzwi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby,

el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, tapicerka welurowa. 

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy 9 400 z∏

Volkswagen New Beetle 2.0+Gaz cabrio, serwis,

2003, 245 000 km, 116 KM, benzyna+LPG, szary-

metallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne,

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

klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, tempomat,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 18 900 z∏

Alfa Romeo 147 T-Spark Bezwyp., klimatron, 2001,

131 000 km, 120 KM benzyna, szary-metallic, 2/3

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

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

tempomat.

Bezwypadkowy 8 900 z∏
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FFIIAATT  BBRRAAVVOO  11..99  MMuullttiijjeett  112200KKMM  „„DDyynnaammiicc””,,  22000088//0099  rr..  PPrrzzeebbiieegg::  9977  000000  kkmm,,
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell..  SSeerrwwiissoowwaannyy,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy..  NNoowwee  ooppoonnyy..

28.900 z∏

NNIISSSSAANN  NNAAVVAARRAA  22..55  ddCCii  119900KKMM  44xx44  „„LLEE””,,  22001111rr..
PPrrzzeebbiieegg::  11  550000  kkmm,,  SSaammoocchhóódd  ddeemmoonnssttrraaccyyjjnnyy..

PPee∏∏nnee  ooddlliicczzeenniiee  ppooddaattkkuu  VVAATT..

79.990 z∏
netto

KKIIAA  CCAARRNNIIVVAALL  22..22  DDiieesseell  119955KKMM,,  22001111rr..  
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77--oossoobboowwyy..
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NNIISSSSAANN  NNVV220000  11..55  ddCCii  8899KKMM,,  22001122rr..,,  PPrrzzeebbiieegg::  00  kkmm,,
FFaabbrryycczznniiee  nnoowwyy,,  PPee∏∏nnee  ooddlliicczzeenniiee  ppooddaattkkuu  VVAATT..

45.500 z∏
netto

KKIIAA  CCEEEE''DD  11..44  110055KKMM  „„MM””,,  22001111rr..  PPrrzzeebbiieegg::  44  000000  kkmm,,
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PPrrzzeebbiieegg::  00  kkmm,,  FFaabbrryycczznniiee  nnoowwyy..  LLaakkiieerr  MMeettaalliizzoowwaannyy..

36.900 z∏
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I POWIATU

Vademecum prawne seniora
Studentki Akademii im. J. D∏ugosza zapraszajà na cykl bezp∏atnych

wyk∏adów pt. „Vademecum prawne seniora”. Wyk∏ady odbywajà od godz.

16 do 18 w auli wyk∏adowej 121 przy ul. Waszyngtona 4/8. Poruszone

zostanà m.in. tematy z zakresu prawa spadkowego i konsumenta, a tak˝e

ochrony przed oszustwami. 

Terminy wyk∏adów: 15 i 22 lutego. 

Zapraszamy wszystkich seniorów.
mag 

Aktywny senior
Zaj´cia „Callanetics” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´: 

w poniedzia∏ek o godz. 11.00 i godz. 17.00 

i w czwartek o godz. 17.30. 

Zaj´cia z „Choreoterapii” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´ 

we wtorek o godz. 17.30 i w piàtek o godz. 12.00

Zaj´cia „Gimnastyka w wodzie” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà

si´: w poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´ i czwartek o godz. 12.00. 

Osoby p∏ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia∏ku do piàtku od 10.30 do 15.00 

(w godzinach ogólnodost´pnych) i w soboty na godz. 12.00, 12.45, 13.30, 14.15.

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

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

Cinema City „WolnoÊç”
1 – 7.02.2013 r.

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

PREMIERY

Pi´kne istoty – 19:30 
(tylko w Êrod´ i czwartek)

Szklana pu∏apka 5 – 20:30,  22:30
(tylko w czwartek)

PREMIERY

Nieulotne – 13:50,  16:00,  18:10,
20:20,  22:30

Poradnik pozytywnego myÊlenia
– 11:15,  13:45,  16:15,  18:45,
21:15

Wróg numer jeden – 11:20,
14:30,  17:40,  20:50

BIE˚ÑCY REPERTUAR

Django – 12:00,  18:30,  21:45

Drogówka – 10:00,  12:30,  15:00,
17:30,  20:00,  22:30

Hobbit: Niezwyk∏a podró˝ 3D 
– dubbing  – 10:30

Les Miserables – N´dznicy 
– 17:30 (tylko w czwartek),  19:15
(oprócz czwartku)

Lincoln – 15:15 

Niemo˝liwe – 16:30,  19:00,  21:30

Podejrzani zakochani – 12:30,
17:15,  22:30 (oprócz czwartku)

S´p – 14:40,  19:30 (oprócz Êrody 

i czwartku); 22:15

FILMY FAMILIJNE:

Dino Mama 2D – 10:15

Ralph Demolka 2D – 12:10

Ralph Demolka 3D – 10:00,  14:20

Stra˝nicy Marzeƒ 2D – 10:00

Zambezia 2D – 11:40,  15:30,
17:30 (oprócz czwartku)

Zambezia 3D – 13:30

REPERTUAR 
Cinema City Galeria Jurajska

1 – 7.02.2013 r.

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

PREMIERY
Pi´kne istoty – tylko 13-14.02 18:30
Szklana Pu∏apka 5 – tylko 14.02

18:15

PREMIERY
Hansel i Gretel: ¸owcy Czarownic

– 11:30; 13:30; 15:30; 17:45;
19:45; 22:00

Movie 43 – 12:00; 16:00; 18:10;
20:20; 22:30

Poradnik pozytywnego myÊlenia 
– 10:00; 12:30; 15:00; 17:30;
20:00; 22:30

NADAL W REPERTUARZE
Django – 20:30
Drogówka – 11:30; 14:00; 16:30;

19:00; 21:30
Gangster Squad. Pogromcy mafii

– 17:10
Hobbit: Niezwyk∏a podro˝ 3D -

dubbing – 10:00 tylko 8.02; 12:30
N´dznicy – 14:10

Niemo˝liwe – 15:45; 18:15; 20:45
Podejrzani zakochani – 16:00 

tylko 14.02; 19:30; 21:45
S´p S´p – 13:00; 18:30 bez 13-14.02;

21:15
˚ycie Pi 3D – dubbing – 18:00

bez 14.02

FILMY FAMILIJNE:
Prawie jak Gladiator 2D - dubbing 

– 10:30

Ralph Demolka 3D – 13:20

Ralph Demolka 2D – 10:30 
tylko 8.02; 11:10 bez 8.02; 15:30
bez 14.02

Stra˝nicy marzeƒ 2D – 11:00bez
8.02 i 11.02

Zambezia 2D – 10:00 tylko 8.02;
10:40 bez 11.02;14:40

Zambezia 3D – 10:40 tylko 11.02;
12:40; 16:40

Muzeum Cz´stochowskie
od paêdziernika do maja zaprasza: 

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

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

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

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

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

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

Sekretariat: tel. (34) 372 33 04, fax (34) 372 33 50,

e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl 

dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

REPERTUAR 
WWAALLEENNTTYYNNKKII  WW  TTEEAATTRRZZEE

Czwartek 14.02 19.00

PRZYJAZNE DUSZE
Scena Du˝a
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