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Serafin
pozostaje 

w PSL
Wojewódzki sàd partyjny PSL

w Katowicach nie wykluczy∏
z partii W∏adys∏awa Serafina, pre-
zesa  Krajowego Zwiàzku Rolni-
ków, Kó∏ek i Organizacji Rolni-
czych  za naruszenie godnoÊci
cz∏onka PSL. 

Wniosek taki z∏o˝y∏ krajowy
rzecznik dyscypliny pose∏ Franci-
szek Stefaniuk. Posz∏o o przekro-
czenie pr´dkoÊci w Sieradzu, Se-
rafin jecha∏ przez teren zabudo-
wany z pr´dkoÊcià 111 km na
godz. Na dodatek nie mia∏ prawa
jazdy, trzy lata wczeÊniej straci∏
je za punkty karne.

Policja twierdzi, ˝e przedstawi∏
si´ jako europose∏ i zas∏oni∏ im-
munitetem. Serafina ukara∏a
wczeÊniej jego organizacja PSL
w K∏obucku upomnieniem za to
wykroczenie.
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Zagrajà w areszcie

Policjanci zatrzymali 24-latka i je-
go pi´ç lat starszego wspólnika,
którzy kradli paliwo z zaparkowa-
nego na ulicy Ossoliƒskiego w Cz´-
stochowie daewoo matiza. Jak si´
okaza∏o, jeden z z∏odziei by∏ poszu-
kiwany przez sàd do odbycia kary
pozbawienia wolnoÊci.

6 kwietnia oko∏o godziny 00.40
patrol policji z Komisariatu V za-
uwa˝y∏ na ulicy Ossoliƒskiego
dwóch m´˝czyzn, którzy coÊ wycià-
gali z zaparkowanego matiza. Gdy
funkcjonariusze podeszli bli˝ej,
w∏amywacze natychmiast rzucili
si´ do ucieczki, porzucajàc baniak -

jak si´ okaza∏o ze Êciàgni´tà ju˝
z samochodu, benzynà. Po krótkim
poÊcigu, policjanci uj´li 24-latka i je-
go pi´ç lat starszego koleg´. Przy
u˝yciu skradzionego paliwa, w taki
sposób z∏odzieje postanowili „za-
tankowaç” swoje samochody.

Jeden z zatrzymanych us∏ysza∏

ju˝ zarzuty kradzie˝y z w∏amaniem,
drugiego przekonwojowano do za-
k∏adu karnego, gdy˝ okaza∏o si´, i˝
jest poszukiwany przez sàd do od-
bycia kary pozbawienia wolnoÊci.
Porzucony skradziony baniak
z benzynà wartoÊci 280 z∏otych
funkcjonariusze odzyskali. mag

Obchody rocznicy katastrofy smoleƒskiej

Kradli benzyn´ z auta i wpadli

Czy grozi nam powódê?Balt mówi, 
˝e prezydent

Kaczyƒski
nielegalnie
pochowany 
na Wawelu

Pose∏ SLD Marek Balt twierdzi,
˝e Lech Kaczyƒski zosta∏ pocho-
wany na Wawelu niezgodnie
z prawem. Balt powo∏uje si´ na
ustaw´ o cmentarzach. 

Polityk napisa∏ ju˝ w tej w spra-
wie pismo do g∏ównego inspekto-
ra sanitarnego, aby ten oceni∏ le-
galnoÊç pochówku – donosi jedna
z ogólnopolskich gazet. Balt  mó-
wi, ˝e ustawa o cmentarzach mó-
wi, ̋ e "groby ziemne, groby muro-
wane i kolumbaria" mogà znajdo-
waç si´ tylko na cmentarzach.
Zdaniem pos∏a pochówek Lecha
i Marii Kaczyƒskich na Wawelu,
a tak˝e pochówki w Âwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej w Warszawie
sà nielegalne. Zachowaniem pos∏a
sà oburzeni przedstawiciele pozo-
sta∏ych klubów parlamentarnych.
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KONSULTACJE „˚YCIA”

Zadzwoƒ!
Masz problem - pomo˝emy Ci go rozwiàzaç!
Zapraszamy na Czat „˚ycia Cz´stochowy 
i Powiatu”!   www.zycieczestochowy.pl
DziÊ od godz. 10 do 12 w naszej redakcji
dy˝urowaç b´dà cz´stochowscy radni: 

Marcin Maranda i Bart∏omiej Sabat.
Mo˝na Mo˝na  zadawaç pytania online na

czacie lub dzwoniç pod numer tel.
533 333 049

W kolejnym numerze ˚ycia zamieÊcimy

wszystkie pytania i odpowiedzi. 

Zapraszamy  do dyskusji 
o Cz´stochowie  i nie tylko!

— W trzecià rocznic´ katastrofy
pod Smoleƒskiem Cz´stochowa
odda ho∏d jej ofiarom — informuje
Sylwia Bielecka z biura prasowego
magistratu. W uroczystoÊciach na
Cmentarzu Kule i na Placu Katyƒ-
skim wezmà udzia∏ przedstawicie-
le Wojewody Âlàskiego, Rzecznika
Praw Obywatelskich, w∏adz mia-
sta i powiatu.

– 10 kwietnia, wzorem lat ubie-
g∏ych, o godzinie 8.41 delegacje z∏o-
˝à symboliczne wiàzanki kwiatów
i zapalà znicze przy grobie Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich Janusza
Kochanowskiego na Cmentarzu
Kule. W tym samym czasie urucho-
mione zostanà syreny alarmowe —
mówi Sylwia Bielecka. Nast´pnie
uczestnicy uroczystoÊci przejadà
na Plac Katyƒski, gdzie oddadzà
ho∏d wszystkim ofiarom katastrofy
przy tablicy memorialnej ods∏oni´-
tej w dniach ˝a∏oby narodowej
w 2010 roku. — Zap∏onà te˝ znicze
przy pamiàtkowych d´bach po-
Êwi´conych prezydentowi Lechowi
Kaczyƒskiemu i prezydentowi RP

na uchodêstwie Ryszardowi Kaczo-
rowskiemu – dodaje. 

Swój udzia∏ w cz´stochowskich
obchodach rocznicy potwierdzili:
Wicewojewoda Âlàski Andrzej Pilot,
Zast´pca Rzecznika Praw Obywa-
telskich dr Ryszard Czerniawski,
G∏ówny Koordynator Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich Urszula
Kulikowska-Przybysz oraz Pe∏no-
mocnik Terenowy w Katowicach
Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleksandra Wentkowska. Ciàg dal-
szy na stronie 3. kg

Cz´stochowski Areszt Âledczy
we wspó∏pracy z magistratem,
po raz kolejny organizuje akcj´
pt. „Co w duszy gra”. – Jej celem

jest resocjalizacja osa-
dzonych poprzez sztu-
k´ – form´ budzenia
wra˝liwoÊci – informu-
je biuro prasowe Urz´-
du Miasta. 

Jako pierwszy
w Areszcie Âledczym
w 2010 roku zagra∏ ze-

spó∏ folk-rockowy Zegarmistrz
Czasu, w ubieg∏ym roku wystàpi-
∏a rockowa grupa Toxymoron.
W najbli˝szy czwartek (11.04.) na-
tomiast przed osadzonymi zapre-
zentuje si´ kolejna rockowa kape-
la BEDU. Jej lider Rafa∏ Nowakow-
ski rozpoczyna∏ od poetyckiego
rocka, przez elementy reggae, ska
a˝ po mocne brzmienie gitar, jakie
teraz reprezentuje BEDU. Koncert
w areszcie jest zamkni´ty dla
osób z zewnàtrz. kg

Zima chyba opuszcza nas na
dobre. Zgodnie z zapowiedzia-
mi synoptyków idzie spore
ocieplenie, temperatura w naj-
bli˝szych dniach ma wzrosnàç
o kilka stopni. Ânieg, którego
ogromne iloÊci spad∏y na po-
czàtku kwietnia, powoli zaczy-
na topnieç. Wielu z niepoko-
jem obserwuje stany wód
w rzekach. Jednak jak na razie
nie mamy si´ czego obawiaç. 

W naszym rejonie prognozy sà
pomyÊlne. — Nie ma zagro˝enia po-

wodziowego. Nasze rzeki sà w kory-
tach — uspokaja pu∏kownik Stani-
s∏aw S∏y˝, szef cz´stochowskiego
wydzia∏u zarzàdzania kryzysowe-
go. — Poraj jest w normie. Ma pra-
wie dwa metry rezerwy. Dni na plu-
sie, a noce na minusie powodujà, ̋ e
Ênieg spokojnie i powoli topnieje.
Nie ma gwa∏townego podniesienia
poziomu wód — dodaje. Nic nie
wskazuje na to, aby ta sytuacja mia-
∏a si´ zmieniç i drastycznie pogor-
szyç. Meteorolodzy spodziewajà si´
znaczàcego ocieplenia dopiero
w przysz∏ym tygodniu. Wtedy te˝
majà zniknàç nocne przymrozki.
Do tego czasu du˝a cz´Êç Êniego-
wych zasp powinna ju˝ stopnieç.

kgTaka sytuacja nam nie grozi Zdj. Paulina Przepióra
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kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa..
PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

VVWW  GGoollff 11..99  SSDDII  DDIIEESSEELL,,  KKLLIIMMAA
PPII¢¢KKNNYY,,  22000000,,  224400  000000  kkmm

7700  KKMM  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  22//33  ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  AABBSS,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

36.800 z∏

20.500 z∏

27.900 z∏

7.800 z∏

22.500 z∏

28.900 z∏

10.800 z∏

FFoorrdd  FFooccuuss  11..66--TTDDCCII  
OORRYYGGIINNAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  kkoommbbii
22000099,,  112200  000000  kkmm,,  9900  KKMM  ddiieesseell,,

ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cc..  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  kkiieerr..
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww
AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

BBMMWW 331188  22..00DD  SSEEDDAANN
OORRYYGGIINNAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000044,,  

224433  000000  kkmm,,  111166  KKMM  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,
sszzyybbeerrddaacchh,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,  cczzuujjnniikk
ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk
ppaarrkkoowwaanniiaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww
AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

HHOONNDDAA CCIIVVIICC  11..44--1166VV
JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL,,  22000066,,

8877  000000  kkmm,,  8833  KKMM  bbeennzzyynnaa,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwsspp..
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,
cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

MMIITTSSUUBBIISSHHII  CCOOLLTT  CCZZ33  11..33--
1166VV  IIDDEEAA¸̧  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000088,,  

114400  000000  kkmm,,  9955  KKMM  bbeennzzyynnaa,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  22//33
ddrrzzwwii,,  aalluuffeellggii,,  pprrzzyycciieemmnn..  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  cczzuujjnniikk  ddeesszzcczzuu
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiiss..  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

PPeeuuggeeoott  220066  11..44  
SSTTAANN  PPEERRFFEEKKCCYYJJNNYY  

ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000000,,  117700  000000  kkmm,,  7755  KKMM  bbeennzzyynnaa,,
ppoommaarraaƒƒcczzoowwyy--mmeettaalllliicc,,  22//33  ddrrzzwwii,,
aalluuffeellggii,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,
kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy
zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  
II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww
AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSUUZZUUKKII  SSWWIIFFTT
11..00ii,,  

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

VVOOLLKKSSWWAAGGEENN  MMUULLTTIIVVAANN
MMiinniibbuuss,,  22000099,,  113388  000000  kkmm,,  ddiieesseell,,

aalluuffeellggii,,  sszzyybbeerrddaacchh,,  pprrzzyycciieemmnniiaannee  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cc..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa
wweelluurroowwaa,,  kkiieerroowwnn..
wwiieellooffuunnkkcc..,,  nniieezzaallee˝̋nnee
ooggrrzzeewwaanniiee,,  II  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiiss..  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

23.800 z∏

27.900 z∏

30.800 z∏

21.700 z∏

8.900 z∏

4.900 z∏

69.800 z∏

FFOORRDD  FFUUSSIIOONN 11..66--1166VV  
JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,
22000022,,  115588  000000  kkmm,,  110000  KKMM

bbeennzzyynnaa,,  ggrraannaattoowwyy--mmeettaalllliicc,,  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  pprrzzeecciiwwmmgg∏∏oowwee,,
AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

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

117777  KKMM  ddiieesseell,,  cczzaarrnnyy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  kksseennoonnyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,
aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  EEDDSS,,
44xx44,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,
rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,
ppooddggrrzzeewwaannee  ffootteellee,,  cczzuujjnniikk
ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  cczzuujjnniikk
ppaarrkkoowwaanniiaa,,  ppooddggrrzzeewwaannaa
pprrzzeeddnniiaa  sszzyybbaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,  ggaarraa˝̋oowwaannyy

MMaazzddaa  22  11..44--CCIITTDD  JJEEDDEENN
WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL  ZZ  NNIIEEMMIIEECC,,  22000088,,  

110011  000000  kkmm,,  7700  KKMM  ddiieesseell,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..
lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww
AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

MMiittssuubbiisshhii  LLaanncceerr  EEvvoolluuttiioonn
XX    22..00--DDIIDD--114400KKMM--DDIIEESSEELL  ZZ

NNIIEEMMIIEECC,,  22000088,,  113333  000000  kkmm,,  sszzaarryy--mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,
AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,
wwssppoomm..  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  tteemmppoommaatt,,
kkiieerroowwnniiccaa  wwiieellooffuunnkkcc..
PPiieerrwwsszzyy  ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

RREENNAAUULLTT  LLAAGGUUNNAA11..99  DDCCII--
PPRRIIVVIILLAAGGEE--  KKRRAAJJOOWWAA,,  22000033,,

113355  000000  kkmm,,  112200  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  AABBSS,,
AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,
EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,  ttaappiicceerrkkaa
sskkóórrzzaannaa,,  cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee
kkiieerroowwnniiccyy,,  kkoommppuutteerr,,
ttaappiicceerrkkaa  wweelluurroowwaa,,  cczzuujjnniikk
ddeesszzcczzuu,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,  ppiieerrwwsszzyy
ww∏∏aaÊÊcciicciieell,,  sseerrwwiissoowwaannyy  ww
AASSOO,,  bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSUUZZUUKKII SSXX44 11..99  DDDDIISS  
JJEEDDEENN  WW¸̧AAÂÂCCIICCIIEELL,,  22000077,,  

9999  000000  kkmm,,  112200  KKMM  ddiieesseell,,  ssrreebbrrnnyy--mmeettaalllliicc,,  hhaakk,,
AABBSS,,  AASSRR,,  aauuttooaallaarrmm,,  ppoodduusszzkkii  ppoowwiieettrrzznnee,,
iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  lluusstteerrkkaa,,  kklliimmaattyyzzaaccjjaa,,
cceennttrraallnnyy  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoommaaggaanniiee  kkiieerroowwnniiccyy,,
kkoommppuutteerr,,  ttaappiicceerrkkaa
wweelluurroowwaa,,  ppooddggrrzzeewwaannee
ffootteellee,,  kkiieerroowwnniiccaa
wwiieellooffuunnkkccyyjjnnaa,,
sseerrwwiissoowwaannyy  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

SSKKOODDAA OOCCTTAAVVIIAA 22..00--  TTDDII
II  ww∏∏aaÊÊcc..,,  ssttaann  ppeerrffeekkccyyjjnnyy,,  kkoommbbii,,

22000077,,  117700  000000  kkmm,,  114400  KKMM  ddiieesseell,,  ggrraaffiittoowwyy--
mmeettaalllliicc,,  aalluuffeellggii,,  pprrzzyycc..  sszzyybbyy,,  AABBSS,,  AASSRR,,  aallaarrmm,,
ppoodduusszzkkii  ppooww..,,  iimmmmoobbiilliisseerr,,  EESSPP,,  eell..  sszzyybbyy,,  eell..  lluusstt..,,
kklliimmaattyyzz..,,  nnaawwiiggaaccjjaa,,  
cc..  zzaammeekk,,  rraaddiioo,,  wwssppoomm..
kkiieerr..,,  kkoommppuutteerr,,
tteemmppoommaatt,,  cczz..  ddeesszzcczzuu,,
kkiieerroowwnn..  wwiieellooffuunnkkcc..,,  cczz..
ppaarrkk..,,  sseerrwwiiss..  ww  AASSOO,,
bbeezzwwyyppaaddkkoowwyy,,
ggaarraa˝̋oowwaannyy

100.000 z∏

12.800 z∏

27.900 z∏

31.700 z∏

11.900 z∏

28.500 z∏

29.800 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  44..0044..22001133  rr..



Wi´cej o prawach cz∏owieka
Ju˝ po raz jedenasty nasze

miasto b´dzie goÊciç Objazdo-

wy Festiwal „Watch Docs. Pra-

wa cz∏owieka w filmie”. Roz-

pocznie si´ on 17 kwietnia. 

Organizatorzy festiwalu – Hel-
siƒska Fundacja Praw Cz∏owieka
i Spo∏eczny Instytut Filmowy
wraz z Studenckim Naukowym
Ko∏em Terapeutów oraz Mi´dzy-
wydzia∏owym Ko∏em Pomocy
i Wsparcia zapraszajà na ponad
czterdzieÊci projekcji filmowych
oraz liczne wydarzenia towarzy-
szàce. 

Filmy b´dà wyÊwietlane w mu-
rach Wydzia∏u Pedagogicznego
AJD, OÊrodku Kultury Filmowej –
Kinie Studyjnym „ ILUZJA”, klu-
bie  Carpe Diem oraz kawiarni
Cafe Belg. 

Produkcje, które b´dziemy
mieli okazj´ zobaczyç, pochodzà
z najodleglejszych zakàtków na-
szego Êwiata. Wszystkie majà je-
den motyw przewodni – opowia-
dajà o prawach cz∏owieka oraz
o sytuacjach, w których sà one
∏amane. 

Dzi´ki sztuce filmu dokumen-
talnego widzowie mogà liczyç na
wiarygodne i w pe∏ni oddajàce
rzeczywistoÊç obrazy. W progra-
mie tegorocznego festiwalu nie
zabraknie polskich akcentów. 

WÊród prezentowanych fil-
mów znajdà si´: „Dzieci Kotana”
w re˝. Miros∏awa Dembiƒskiego
prezentujàcy kontynuacj´ misji
Marka Kotaƒskiego – w dziesi´ç
lat od jego Êmierci, „Wiera Gran”
w re˝. Maria Zmarz-Koczanowicz
b´dàcy ho∏dem oddanym utalen-
towanej ˝ydowskiej Êpiewaczce,

której karier´ z∏ama∏y oskar˝e-
nia o kolaboracj´ oraz „Tonia i jej
dzieci” w re˝. Marcela ¸oziƒskie-
go opowiadajàcy histori´ ˝arli-
wej komunistki, która po wojnie
chcia∏a budowaç w Polsce nowy,
wspania∏y Êwiat. 

Dodatkowo Festiwalowi b´dà
towarzyszyç liczne atrakcje.
Z najciekawszych mo˝na wymie-
niç: dwa wystàpienia Zbigniewa
Pawlaka oraz wystawa zdj´ç z je-
go pobytu w Afganistanie, warsz-
taty dotyczàce praw uchodêców
oraz technik dialogu z osobami
niepe∏nosprawnymi, panel dys-
kusyjny poruszajàcy kwestie
zwiàzane z systemem opieki
zdrowotnej osób z autyzmem
i wiele, wiele innych. 

Na zakoƒczenie festiwalu orga-
nizatorzy przygotowali koncert
zespo∏u Trzecia Mi∏oÊç.

Teatr im. A. Mickiewicza zapra-
sza 13 i 14 kwietnia o godz. 19.00
na fars´ Michaela Faryna „Czego
nie widaç”. GoÊcinnie na cz´sto-
chowskich deskach wystàpi Teatr
im. Ludwika Solskiego z Tarnowa. 

Sztuk´ wyre˝yserowa∏ Jan To-
maszewicz. "Czego nie widaç" to
zapewne najÊmieszniejsza sztu-
ka, jakà napisano dla teatru. Opo-
wiada o trupie teatralnej, która
wystawia fars´ "Co widaç", a na-
st´pnie rusza w objazd po brytyj-
skiej prowincji. Dowcip polega tu
na zderzeniu zakulisowych pery-

petii aktorów z ich perypetiami
scenicznymi: artyÊci robià sobie
nawzajem kawa∏y, kradnà rekwi-
zyty i urzàdzajà sceny zazdroÊci
tu˝ przed wyjÊciem na scen´, co
w po∏àczeniu z ich nieudolnym
aktorstwem przynosi efekt w po-
staci niezliczonych komicznych
pomy∏ek. Sztuka "Czego nie wi-
daç" nazywana "farsà fars", daje
wiele powodów do bezinteresow-
nego, oczyszczajàcego Êmiechu,
ale i do zadumy nad blaskami
i n´dzà ˝ywota artystów sceny.

mag 

Msza w intencji
prezydenta

DziÊ w Kaplicy Cudownego Ob-
razu o godz. 18.30 zostanie odpra-
wiona msza Êw. w intencji Êp. pre-
zydenta RP Lecha Kaczyƒskiego, je-
go ma∏˝onki oraz wszystkich pole-
g∏ych w Smoleƒsku. Eucharystii
przewodniczyç b´dzie metropolita
cz´stochowski abp Wac∏aw Depo.
Po mszy Êw. wierni przejdà pod
Epitafium Smoleƒskie z∏o˝yç ho∏d
ofiarom. 

Obchody 3. rocznicy katastrofy
smoleƒskiej rozpocz´∏y si´ ju˝ 7
kwietnia na Jasnej Górze. W niedziel´
odprawiono w sanktuarium msz´ Êw.
w intencji poleg∏ych pod Smoleƒ-
skiem oraz odby∏ si´ koncert zatytu-
∏owany „Modlitwa i Pami´ç”. W cza-
sie mszy Êw. rodziny ofiar przekaza∏y
jako wotum dla Maryi Jasnogórskiej
pamiàtki po swoich bliskich. - To jest
nie tylko wielkie wzruszenie i wielkie
prze˝ycie, ale te˝ wielki zaszczyt dla
ca∏ej mojej rodziny, ˝e mo˝emy dzi-
siaj pamiàtki po moim m´˝u zostawiç
u Matki Boskiej, która jest Królowà
naszego kraju, i te˝ naszà Królowà,
naszà Matkà. Niezwykle przejmujàca
jest dla mnie ta ÊwiadomoÊç, ˝e
czàstka mojego m´˝a, coÊ, co za jego
˝ycia by∏o przy nim bardzo blisko,
rzeczy, które by∏y przy nim, gdy
umiera∏, znajdujà si´ dzisiaj u Matki
Boskiej – wyznaje Dorota Skrzypek,
˝ona S∏awomira Skrzypka, prezesa
Narodowego Banku Polskiego. 

Oprac. mag

Kongres Integracyjny

Farsa w teatrze

Koncert pieÊni 
patriotycznych

i zagranicy na temat zaburzeƒ s∏u-
chu i najnowszych, prze∏omowych
metod leczenia i rehabilitacji. Ce-
lem kongresu jest zintegrowanie
wszystkich Êrodowisk wp∏ywajà-
cych na jakoÊç ˝ycia osób nies∏y-
szàcych i s∏abos∏yszàcych. Udzia∏
w Kongresie jest bezp∏atny, liczba
miejsc jest ograniczona. mag
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W zabytkowym tramwaju pojawili si´ przedstawiciele OPP zdj. arc

W dniach 15-16 kwietnia w M∏o-
dzie˝owym Domu Kultury odb´-
dzie si´ II edycja Mi´dzynarodowe-
go Kongresu Integracyjnego na
rzecz Osób Nies∏yszàcych i S∏abo-
s∏yszàcych.

Uczestnicy wezmà udzia∏
w warsztatach oraz panelach wy-
k∏adowych prelegentów z kraju

ta, Ojczyzno...” odb´dzie si´ 11
kwietnia o godzinie 17.00 w go-
Êcinnych progach IV Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. H. Sien-
kiewicza. Honorowy patronat
nad imprezà objà∏ Prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk, zapro-
szenie przyj´li tak˝e parlamenta-
rzyÊci, przedstawiciele w∏adz
miasta i zwiàzków kombatanc-
kich oraz instytucji wspó∏pracu-
jàcych ze szko∏à. 

mag

W ramach obchodów roczni-
cy zbrodni katyƒskiej Gimna-
zjum nr 5 im. Miko∏aja Reja
w Cz´stochowie organizuje kon-
cert pieÊni patriotycznych „Nuto
Êwi´ta, Ojczyzno...”. G∏ównym
celem uroczystoÊci jest kontynu-
owanie tradycji narodowych
i szerzenie ducha patriotyzmu. 

Podczas koncertu zostanà wy-
konane pieÊni upami´tniajàce
najwa˝niejsze wydarzenia z hi-
storii Polski. Koncert „Nuto Êwi´-

Zach´cali do pozostawienia 
1 % w Cz´stochowie

W sobot´ po Cz´stochowie kur-
sowa∏ zabytkowy tramwaj typu
102 Na. Pojazd ten na torach poja-
wia si´ tylko na specjalne okazje.

Podczas tej niezwyk∏ej podró˝y
pasa˝erowie spotkali si´  z przed-
stawicielami Cz´stochowskich Or-
ganizacji Po˝ytku Publicznego.
Mieszkaƒcy mogli dowiedzieç si´
w jakich dziedzinach ˝ycia dzia∏ajà
OPP, jak wiele korzyÊci przynoszà
cz´stochowianom oraz w jak
w bardzo ∏atwy sposób mo˝na je
wspomóc przekazujàc 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
na rzecz wybranej organizacji.
W tym roku na stronach www.cze-
stochowa.pl oraz www.ngo.czesto-
chowa.pl udost´pniony jest dar-
mowy program e-pit 2012 wraz z li-
stà Cz´stochowskich OPP.

mag

Zdemolowa∏ audi
Lublinieccy kryminalni zatrzy-

mali 18-latka, który rozbi∏ szyb´
i zniszczy∏ karoseri´ napotkane-
go na swojej drodze audi. Praw-
dopodobnie powodem agresji
by∏a wczeÊniejsza k∏ótnia z kole-
˝ankà. 

Kilka dni temu nocà22-letni
mieszkaniec Glinicy powiadomi∏
dy˝urnego komendy o zniszcze-
niu przez nieznanego sprawc´ je-
go samochodu zaparkowanego
przy ulicy Mlecznej. Na miejsce
natychmiast skierowano policyj-
ny patrol. Policjanci zabezpie-

czyli Êlady i przeprowadzili roz-
mowy z mieszkaƒcami. Popo∏u-
dniu, sprawca, którym okaza∏ si´
18-letni mieszkaniec Pluder by∏
ju˝ w r´kach mundurowych.
Z wst´pnych ustaleƒ wynika, ˝e
powodem agresji by∏a wczeÊniej-
sza sprzeczka z kole˝ankà. M´˝-
czyzna us∏ysza∏ ju˝ zarzut i przy-
zna∏ si´ do zniszczenia auta. Te-
raz grozi mu 5 lat wi´zienia. Sàd
mo˝e go równie˝ zobowiàzaç do
naprawienia wyrzàdzonej szko-
dy, którà wst´pnie wyceniono na
kilkaset z∏otych. mag

Wi´cej informacji na temat
programu imprezy i emisji fil-
mów mo˝na znaleêç na stronie
na www.watchdocs.pl i
http://www.facebook.com/

WatchDocsCzestochowa. Warto
podkreÊliç, ˝e wst´p na wszyst-
kie projekcje filmowe i imprezy
towarzyszàce jest bezp∏atny.

kg



W Akademii Polonijnej w Cz´-
stochowie rozegrano fina∏ Woje-
wódzkich Igrzysk M∏odzie˝y Szkol-
nej w Szachach oraz fina∏ Woje-
wódzkiej Gimnazjady w Szachach.  

Prawo startu w tych rozgryw-
kach uzyska∏o po 15  najlepszych
dru˝yn województwa Êlàskiego
osobno wÊród ch∏opców i dziew-
czàt szkó∏ podstawowych i gimna-
zjalnych. Dru˝yny te zosta∏y wy∏o-
nione z dwuetapowych eliminacji –
kolejno miejskich i rejonowych. 

5 kwietnia wystartowa∏o  56
dwuosobowych dru˝yn, najlep-
szych w województwie Êlàskim.
WÊród uczestników turnieju mieli-
Êmy medalistów Mistrzostw Polski
Juniorów, zawodników, którzy za-
j´li wysokie miejsca w Mistrzo-
stwach Europy i Âwiata Juniorów. 

W Igrzyskach M∏odzie˝y szkolnej
wÊród ch∏opców zwyci´˝y∏a Szko∏a
Podstawowa Nr 2 z Rybnika, wÊród
dziewczàt Szko∏a Podstawowa Nr 1
w Rydu∏towach. W Gimnazjadzie
wÊród dziewczàt zwyci´˝y∏o Gimna-
zjum w Woênikach, wÊród ch∏op-
ców Gimnazjum Salezjaƒskie w Tar-
nowskich Górach. 

Najlepiej z cz´stochowskich
szkó∏ zaprezentowali si´ ch∏opcy
ze Szko∏y Podstawowej Sióstr

Zmartwychwstanek w Cz´stocho-
wie: Grzegorz Gworys Szymon
Kuênik, którzy zaj´li bardzo dobre
– 5 miejsce. Wysokie, 6 miejsce
wÊród dziewczàt zaj´∏y zawodnicz-
ki z Gimnazjum Katolickiego
w Cz´stochowie – Julia Knapik
i Anna Piszczyk. 9 miejsce wÊród
ch∏opców zdobyli zawodnicy Gim-
nazjum Nr 18 w Cz´stochowie –
Kamil Szczerbak i Mateusz  Winiar-

ski. 10 miejsce wÊród dziewczàt
zdoby∏y zawodniczki ze Szko∏y
Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek w Cz´stochowie: Barbara
Pyrchla i Julia B´dkowska. 

Organizatorami zawodów byli:
Szkolny Zwiàzek Sportowy w Cz´-
stochowie, Uczniowski Klub Spor-
towy HETMAN” Cz´stochowa oraz
Akademia Polonijna w Cz´stocho-
wie. ts

Igrzyska szachowe
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Stra˝acy 
na mistrzostwach

Koszykarze w wielkim finale 

Najlepsze dru˝yny  zosta∏y za-
proszone do Cz´stochowy i uzy-
ska∏y prawo gry o mistrzostwo.
W turnieju fina∏owym zobaczy-
my dru˝yny z województw: dol-
noÊlàskiego, lubelskiego, lubu-
skiego, ∏ódzkiego, opolskiego,
podlaskiego, Êlàskiego i Central-
nej Szko∏y Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Cz´stochowie, która
b´dzie broniç tytu∏u Mistrza Pol-
ski wywalczony w 2012 roku, na
mistrzostwach rozgrywanych
w Zielonej Górze w wojewódz-
twie lubuskim. 

Mistrzostwa rozpocznà si´
dziÊ o godz. 9.00 przy ulicy ˚u˝-
lowej 4. O godz. 9.30 zaplanowa-
no rozgrywki turniejowe. Najcie-
kawiej zapowiada si´ ostatni
dzieƒ mistrzostw tj. 12 kwietnia.
W tym dniu zaplanowano roz-
grywki fina∏owe o godz. 9.30.
Mecz o Mistrzostwo Polski Stra-
˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w Pi∏ce Siatkowej odb´dzie
si´ o godz. 12.30, zakoƒczenie
mistrzostw z udzia∏em wszyst-
kich dru˝yn oraz fundatorów na-
gród o godz. 14.00. 

mag

DziÊ ruszajà XXX Mistrzo-
stwa Polski Stra˝aków Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej
w Pi∏ce Siatkowej. Mistrzo-
stwa odbywaç si´ b´dà w Ha-
li Sportowej przy ulicy ˚u˝lo-
wej 4. Organizatorem trzy-
dniowej imprezy jest: Ko-
menda G∏ówna PSP, Komen-
da Wojewódzka PSP w Kato-
wicach, Komenda Miejska
PSP w Cz´stochowie oraz
Urzàd Miasta. 

Celem rozgrywanych corocz-
nie mistrzostw w pi∏ce siatkowej
jest: popularyzacja aktywnoÊci
fizycznej stra˝aków, integracja
Êrodowiska po˝arniczego oraz
podnoszenie sprawnoÊci fizycz-
nej i zdrowotnej, poprzez sporto-
wà rywalizacj´. 

W zawodach wystartuje osiem
najlepszych reprezentacji woje-
wództw i szkó∏ po˝arniczych.
Kwalifikacje do turnieju, który
wy∏oni Mistrza Polski Stra˝aków
w Pi∏ce Siatkowej, poprzedzi∏
cykl rozgrywek eliminacyjnych
w ró˝nych regionach kraju. 

Od przysz∏ego roku szkolnego
w Gimnazjum nr 3 powstanie
pierwszy w Polsce, rozszerzony
oddzia∏ sportowy dla przysz∏ych
kolarzy i speedrowerzystów.

Wspó∏pracujàce z Miastem Cz´-
stochowa, Stowarzyszenie Spe-
edway Fan Club Cz´stochowa –
Sekcja Speedrowerowa Lwy Cz´-
stochowa, b´dzie corocznie two-
rzy∏o i prowadzi∏o w gimnazjum
przy ulicy Schillera oddzia∏y spor-
towe z rozszerzonym programem

Koszykarze AZS-u Politechnika
z drugiego miejsca awansowali
do ostatniego etapu walki o II li-
g´. W turnieju eliminacyjnym,
który od 5 kwietnia rozgrywano
w hali Polonia, przegrali z naj-
groêniejszym rywalem AZS-em
AWF Kraków

Cz´stochowianie êle weszli w
spotkanie. Pierwszà kwart´ prze-
grali 18:30 i musieli odrabiaç stra-
ty. – Na poczàtku brakowa∏o nam
skutecznoÊci – przyznaje Adam
St´pniak, prezes AZS-u Politechni-
ka. – W drugiej po∏owie w ciàgu
zaledwie kilku minut zniwelowali-
Êmy przewag´ goÊci. 

Po trzeciej kwarcie gospodarze
przegrywali ró˝nicà oÊmiu punk-
tów. Niestety, w czwartej ods∏onie
to goÊcie byli górà. - GraliÊmy zbyt
nerwowo. Do tego dochodzi∏y b∏´-
dy s´dziowskie, które wybija∏y z

rytmu naszych koszykarzy - twier-
dzi St´pniak. 

Po tej pora˝ce Politechnika mo-
g∏a walczyç ju˝ tylko o 2. na koniec
turnieju eliminacyjnego. Pierwotnie
tylko zwyci´zca zawodów mia∏
awansowaç do decydujàcego etapu.
Polski Zwiàzek Koszykówki zmieni∏
jednak decyzj´. Dlatego pora˝ka
z AZS-em AWF Kraków nie przekre-
Êla∏a szans cz´stochowian na awans
do fina∏u, którego stawkà jest gra w
II lidze. Zespól Dariusza Szynkiela
musia∏ pokonaç 7 kwietnia w hali
Polonia Kuêni´ Koszykówki Stalowa
Wola. Cz´stochowianie nie mieli z
tym wi´kszego problemu, zwyci´˝a-
jàc w dobrym stylu 93:59. Gospoda-
rze zaj´li tym samym drugie miejsce
za zespo∏em z Krakowa, który ogra∏
w ostatnim swoim spotkaniu 91:77
Spartakusa Jelenia Góra. 

– Cieszymy si´ z awansu, choç
pozostaje niedosyt. Liczy∏em, ˝e wy-

gramy turniej na w∏asnych Êmie-
ciach – przyznaje St´pniak.

Cz´stochowianie jeszcze raz za-
grajà z dru˝ynà z Krakowa. Zda-
niem Dariusza Szynkiela, trenera
Politechniki, sà w stanie wziàç re-
wan˝ za pora˝k´ w cz´stochow-
skim turnieju. – Z Krakowem za-
graliÊmy najs∏abszy mecz - uwa˝a
Szynkiel. – MyÊl´, ̋ e ten zespó∏ jest
w naszym zasi´gu. 

Zarzàd cz´stochowskiego klubu
zg∏osi∏ ju˝ akces do organizacji fina-
∏owego turnieju. KR

AZS Politechnika 
- Spartakus Jelenia Góra 87:59 

(24:11, 24:24, 18:13, 21:11)
AZS Politechnika 

- AZS AWF Kraków 63:81
(18:30, 14:15, 20:15, 11:21)
AZS Politechnika - Kuênia 

Koszykówki Stalowa Wola 93:59
(26:18, 27:7, 21:18, 19:16)

wychowania fizycznego w zakresie
speedrowera i kolarstwa dziew-
czàt i ch∏opców.

Uczniowie nowej grupy çwicze-
niowej, oprócz normalnych zaj´ç
szkolnych, b´dà brali udzia∏ w do-
datkowych lekcjach wychowania
fizycznego, a tak˝e treningach, za-
wodach i obozach szkoleniowych
poÊwi´conych rozwijaniu umiej´t-
noÊci kolarskich i speedrowero-
wych.

mag

Siatkarze „Norwida” przegrali
dwa mecze w play-out 

Siatkarze Exact Systems Norwid
przegrali w weekend (6 i 7 kwiet-
nia) na wyjeêdzie 1:3 i 2:3 z AZS-
em Politechnika Opolska w bara-
˝ach o utrzymanie w II lidze.

Cz´stochowianie lepiej zapre-
zentowali si´ w niedzielnym spo-
tkaniu, choç do pe∏ni szcz´Êcia za-
brak∏o zwyci´stwa w tie-breaku. 

W rywalizacji o miejsca 9-12 gra
si´ do trzech zwyci´stw. W sobot´
(13 kwietnia) Exact Systems wystà-

pi we w∏asnej hali i miejmy nadzie-
j´, ˝e przed∏u˝y walk´ z Politechni-
kà Opolskà. KR

AZS Politechnika Opolska –
Exact Systems Norwid 

Cz´stochowa 3:1 
(25:20, 25:22, 20:25, 25:21)

AZS Politechnika Opolska –
Exact Systems Norwid 

Cz´stochowa 3:2 
(25:16, 13:25, 17:25, 25:20, 15:5)

Siatkarki Victorii prawie pewne
utrzymania w II lidze 

Siatkarki Victorii Lubliniec po-
trzebujà jeszcze tylko jednego
zwyci´stwa, aby zapewniç sobie
utrzymanie w II lidze. W miniony
weekend (6 i 7 kwietnia) dwu-
krotnie pokona∏y na w∏asnym tere-
nie Gaudi´ Trzebnica. 

Zespó∏ Jaros∏awa Wachowskie-
go zakoƒczy∏ rund´ zasadniczà na
9. miejscu. W bara˝ach o utrzy-
manie trafi∏ na s∏abiutkà Gaudi´
Trzebnica, która z dorobkiem za-
ledwie trzech punktów zamyka∏a
tabel´. 

Siatkarki z Lubliƒca nie da∏y
˝adnych szans rywalkom w obu
meczach, wygrywajàc po 3:0. Dzi´-
ki temu Victoria jest ju˝ prawie
spokojna utrzymania w II lidze.
Wystarczy tylko, ˝e 20 kwietnia
wygra trzecie spotkanie. KR

STS Victoria Lubliniec - MMKS
Gaudia Trzebnica 3:0 

(25:22, 25:12, 25:14)

STS Victoria Lubliniec - MMKS
Gaudia Trzebnica 3:0 

(25:15, 25:10, 25:12)

Gimnazjum z oddzia∏em
sportowym

W∏ókniarz wygra∏ swój pierwszy trening.
W czwartek pojeêdzi w Grudziàdzu

W pierwszym w tym sezonie
treningu punktowanym na torze
w Lesznie W∏ókniarz pokaza∏
swój potencja∏ i pokona∏ w nie-
dziel´ (7 kwietnia) 50:40 Uni´.

– Jestem zadowolony z tego, ˝e
w koƒcu coÊ drgn´∏o - mówi Jaro-
s∏aw Dymek, menad˝er W∏óknia-
rza. – Trening punktowany sta∏ na
bardzo wysokim poziomie. Za-
wodnicy walczyli, wyprzedzali si´
na tym twardym i równym torze.
Kibice leszczyƒskiej Unii byli za-
skoczeni, gdy wychodziliÊmy
spod taÊmy na 5:1 i wygrywali-
Êmy podwójnie biegi. 

Cz´stochowianie wystàpili w
Lesznie w pe∏nym sk∏adzie z
czterema juniorami. WÊród go-
spodarzy zabrak∏o jedynie Ken-
netha Bjerre, który w ubieg∏ym

sezonie Êciga∏ si´ we W∏ókniarzu. 
Dobre wra˝enie pozostawili po

sobie Rune Holta, Grigorij ¸agu-
ta, Emil Sajfutdinow, Rafa∏ Szom-
bierski, Artur Czaja i rezerwowy
Miros∏aw Jab∏oƒski. 

Wczwartek (11 kwietnia) ca∏y
zespó∏ wybiera si´ do Grudzià-
dza na trening punktowany.
Sztab szkoleniowy cz´stochow-
skiej dru˝yny liczy, ˝e w piàtek
zawodnicy rozpocznà pierwsze
jazdy na torze przy ul. Olsztyƒ-
skiej.

Trening punktowany w Gru-
dziàdzu rozpocznie si´ o godz.
16.

KR

Fogo Unia Leszno 
– Dospel W∏ókniarz Cz´stochowa

40:50

Unia Leszno: 9. Przemys∏aw Paw-
licki - 8 (0,2,3,1,2), 10. Grzegorz
Zengota - 9+2 (1,1*,2*,2,3), 11.
Damian Baliƒski - 0 (0,0,u/-,-),
12. Mikkel Michelsen - 7
(1,2,1,3,0), 13. Fredrik Lindgren -
9+2 (2,2,3,1*,1*) 14. Piotr Pawlic-
ki - 5+1 (1*,0,3,d,1), 15. Tobiasz
Musielak - 2 (2,d,d)

W∏ókniarz Cz´stochowa: 1. Rune
Holta - 9 (3,1,2,-,3), 2. Michael
Jepsen Jensen - 5+2 (2*,-
,1*,0,2),3. Grigorij ¸aguta - 8+1
(2*,3,-,3), 4. Rafa∏ Szombierski - 4
(3,1,-,-), 5. Emil Sajfutdinow -
10+1 (3,3,2,2*), 6. Artur Czaja - 5
(3,-,2,0), 7. Adam Strzelec - 0 (0,-
,0), R1. Miros∏aw Jab∏oƒski - 7
(3,1,3), R2. Rafa∏ Malczewski - 1
(1,0), R3. Hubert ¸´gowik - 1
(0,1,0)
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– Czescy policjanci poszukujà trójk´
rodzeƒstwa, uprowadzonego przez matk´ z
placówki opiekuƒczo - wychowawczej na
terenie tego kraju – informujà mundurowi.
Zdaniem funkcjonariuszy dzieci mogà
znajdowaç si´ w Polsce.

Poszukiwane dzieci to GOLISZEK Ró˝a
Aleksandra l. 6, GOLISZEK Adam Wojciech l.8
i GOLISZEK Andrzej l.5. Rodzeƒstwo wraz z
36-letnià matkà Monikà Elizà GOLISZEK
najprawdopodobniej przebywa na terenie

Polski. Kobieta mia∏a uprowadziç je z
placówki opiekuƒczo-wychowawczej w
miejscowoÊci Chomutov, gdzie zosta∏y
umieszczone decyzjà czeskiego sàdu. –
Osoby posiadajàce informacje na temat
miejsca pobytu poszukiwanych dzieci i ich
matki proszone sà o przekazanie informacji
policjantom z najbli˝szej jednostki policji lub
telefonicznie pod nr. Tel. 997 – apelujà
policjanci. 

Poszukujà rodzeƒstwa z CzechCela lepsza ni˝ hotel?
44-letni gliwiczanin wynajà∏ hotelowy po-

kój, ale... noc wola∏ sp´dziç w policyjnym
areszcie. M´˝czyzna zosta∏ zatrzymany po
tym, jak kompletnie pijany wywo∏a∏ awan-
tur´ z personelem i zdemolowa∏ wyposa˝e-
nie recepcji.

– W nocy z piàtku na sobot´ policjanci in-
terweniowali w jednym z ˝orskich hoteli,
gdzie pijany klient wywo∏a∏ awantur´. Naj-

pierw m´˝czyzna dokuczy∏ recepcjonistce,
a gdy ta wezwa∏a ochron´, jego agresja przy-
bra∏a na sile – informujà policjanci. 

44-latek nie reagowa∏ na proÊby personelu
i zniszczy∏ elementy wystroju hotelowego ho-
lu. Grozi∏, ˝e jeÊli zostanie wyrzucony z bu-
dynku to wróci i „zrobi porzàdek”. Ostatecz-
nie awanturnikiem zaj´li si´ mundurowi. M´˝-
czyzna hotelowy pokój zamieni∏ na cel´. 

Dramatyczna pomy∏ka w aptece
Tragicznie mog∏a zakoƒczyç si´ pomy∏ka

aptekarki. Kobieta wyda∏a mieszkaƒcowi Ka-
towic za silnà dawk´ amlopinu – leku obni˝a-
jàcego ciÊnienie. O niebezpiecznej pomy∏ce
w por´ poinformowali go policjanci.

Aptekarka zamiast mniejszej dawki wyda-
∏a opakowanie z dawkà dwukrotnie silniej-
szà. Pomy∏k´ zauwa˝y∏a farmaceutka. Kobie-
ta od razu skontaktowa∏a si´ z policjantami. –

Zadzwoni∏a do oficera dy˝urnego komendy
w Jaworznie i poinformowa∏a go o swojej po-
my∏ce. 

Informacja od razu trafi∏a do Katowic. Ju˝
kilkanaÊcie minut po jej otrzymaniu, w miesz-
kaniu m´˝czyzny, który kupi∏ lek byli poli-
cjanci z Komisariatu I. 

Na szcz´Êcie m´˝czyzna jeszcze leku nie
za˝y∏ – relacjonujà funkcjonariusze.

Ba∏wan na torach 
Spowodowanie realnego zagro˝enia w ruchu

kolejowym by∏o powodem zatrzymania trzech
szesnastolatków, którzy wtaczajàc ogromnà
kul´ Ênie˝nà na tory kolejowe doprowadzili do
zatrzymania pociàgu osobowego relacji Gliwice
– Zawiercie. 

Do zdarzenia dosz∏o na torach kolejowych
przy ulicy Janika w Zaborzu – dzielnicy Zabrza.
Trzej nastolatkowie uznali, ˝e ulepienie ba∏wa-
na na torach kolejowych b´dzie niez∏ym ˝ar-
tem. Ch∏opcy podobno chcieli zobaczyç jak
nadje˝d˝ajàcy pociàg b´dzie rozbryzgiwaç
Ênieg. Ich zmagania w por´ zauwa˝yli patrolujà-
cy szlak kolejowy funkcjonariusze SOK. 16-lat-
kowie wtaczali akurat ogromnà kul´ Ênie˝nà na
tory kolejowe. W wyniku zaistnia∏ej sytuacji po-
ciàg osobowy relacji Gliwice – Zawiercie zosta∏
musia∏ si´ zatrzymaç. – Funkcjonariusze S∏u˝by
Ochrony Kolei wspólnie z mundurowymi
z „trójki”, zatrzymali trzech nieletnich w wieku
16 lat, którzy stworzyli realne zagro˝enie w ru-
chu kolejowym mogàce spowodowaç katastro-

f´ w ruchu làdowym oraz zagroziç ˝yciu i zdro-
wiu pasa˝erów znajdujàcych si´ w pociàgu.
Nieletnimi zajà∏ si´ Sàd Rodzinny w Zabrzu – in-
formujà Êlàscy policjanci. 

Internetowy oszust
W r´ce policjantów z ¸obza wpad∏ 31-latek,

który za poÊrednictwem portalu aukcyjnego
oszukiwa∏ klientów z ca∏ej Polski. M´˝czyênie
postawiono ponad 40 zarzutów.  

– Przest´pczà dzia∏alnoÊç 31-letni mieszka-
niec powiatu ∏obeskiego prowadzi∏ od wrzeÊnia
do listopada ubieg∏ego roku – informujà poli-
cjanci. M´˝czyzna, który prowadzi sklep kom-
puterowy na jednym z internetowych portali
aukcyjnych wystawia∏ do sprzeda˝y ró˝nego
rodzaju cz´Êci komputerowe oraz telefony ko-
mórkowe. – Po wylicytowaniu produktu na ta-
kiej aukcji zainteresowani kupnem klienci p∏a-
cili za zakup jednak towar nigdy do nich nie do-
tar∏. Pierwsze sygna∏y o oszustwach zacz´∏y
docieraç do ∏obeskich policjantów pod koniec
listopada. Zawiadomienia o pope∏nieniu prze-
st´pstwa zacz´∏y nap∏ywaç z ca∏ej Polski. Do tej

pory policjanci zidentyfikowali ponad czter-
dziestu pokrzywdzonych, jednak z informacji
zaczerpni´tych u operatorów portalu aukcyjne-
go oraz z jednostek policji w innych cz´Êciach
kraju wynika, ̋ e pokrzywdzonych jest znacznie
wi´cej – opisujà mundurowi. W po∏owie ubie-
g∏ego tygodnia m´˝czyzna zosta∏ zatrzymany
przez ∏obeskich policjantów. Podejrzany 31-la-
tek w Komendzie Powiatowej Policji w ¸obzie
us∏ysza∏ 42 zarzuty oszustwa na kwot´ ponad
30 tyÊ. z∏. – Nast´pnie m´˝czyzna doprowadzo-
ny zosta∏ do prokuratury, gdzie zastosowano
wobec niego policyjny dozór, tymczasowe zaj´-
cie mienia w kwocie 20 tys. z∏ oraz por´czenie
majàtkowe w tej samej kwocie. Sprawa jest roz-
wojowa, prawdopodobnie wkrótce m´˝czyzna
us∏yszy kolejne zarzuty za oszustwa – podsu-
mowujà funkcjonariusze. oprac. kg

¸ódzcy policjanci zatrzymali 14 osób podej-
rzanych o udzia∏ w grupie przest´pczej, która
fa∏szowa∏a testamenty i wy∏udza∏a udzia∏y
w nieruchomoÊciach. Wszyscy sà cz∏onkami
zorganizowanej grupy przest´pczej.  ¸àcznie
us∏yszeli blisko 60 zarzutów. Âledztwo nadzo-
ruje Prokuratura Okr´gowa w ¸odzi.

Do tej pory funkcjonariusze zebrali kilka-
dziesiàt tomów akt dotyczàcych tej sprawy. –
Z materia∏u dowodowego wynika, i˝ grupa
przest´pcza dzia∏a∏a do chwili zatrzymaƒ od
2007 roku. Funkcjonowa∏ w niej Êcis∏y podzia∏
ról. By∏y osoby, które wyszukiwa∏y nierucho-
moÊci z nieuregulowanym stanem prawnym,
najcz´Êciej przedwojenne kamienice. G∏ównie
takie, gdzie ostatni w∏aÊciciele czy te˝ wspó∏-
w∏aÊciciele nie ˝yjà od kilkudziesi´ciu lat.
W dalszej kolejnoÊci fa∏szowano testamenty
tych osób. Pozostali wspólnicy w przest´p-
czym procederze wcielali si´ w rol´ np. rzeko-
mego wnuka dziadka, który w 1932 roku
wszed∏ w posiadanie nieruchomoÊci i teraz ja-
ko potomek wyst´powa∏ do sàdu z wnioskiem
o nabycie praw do spadku, wykorzystujàc fakt,
i˝ w polskim prawie nie ma instytucji przedaw-
nienia dziedziczenia. 

W ten sposób oszuÊci bezprawnie nabywali
prawo do udzia∏ów w nieruchomoÊci – relacjo-

nuje rzeczniczka ∏ódzkiej policji podinsp. Joan-
na Kàcka. Ca∏a czternastka us∏ysza∏a ju˝ ∏àcz-
nie blisko 60 zarzutów dotyczàcych 11 nieru-
chomoÊci, w tym 10 kamienic i jednego miesz-
kania.  Kwota wy∏udzenia si´ga ponad 6 mln z∏,
a usi∏owania wy∏udzenia – 4 mln z∏. –  Do sfina-
lizowania cz´Êci oszustw nie dosz∏o dzi´ki
dzia∏aniom policjantów i prokuratorów – do-
daje podinsp. Kàcka. 

Zatrzymani sà w wieku od 28 do 78 lat.
WÊród nich jest 78-letni adwokat, który wyst´-
powa∏ w post´powaniach sàdowych. Zarzuty
kierowania zorganizowanà grupà przest´pczà
us∏ysza∏ natomiast 54-letni ∏odzianin, równie˝
prawnik z wykszta∏cenia. – Wszyscy jej cz∏on-
kowie (kilkoro by∏o ju˝ wczeÊniej notowa-
nych) odpowiedzà za wy∏udzenia mienia
znacznej wartoÊci. Podejrzanym grozi do 10 lat
pozbawienia wolnoÊci. Âledztwo, na tym eta-
pie, dotyczy ponad 70 kamienic wartoÊci kilku-
dziesi´ciu milionów z∏otych. Sprawa jest roz-
wojowa – zapewnia rzeczniczka ∏ódzkiej poli-
cji. Prokuratura wobec dwóch podejrzanych
wystàpi∏a z wnioskami do sàdu o ich tymcza-
sowe aresztowanie, pozosta∏ych obj´∏a dozo-
rami policyjnymi, zastosowa∏a tak˝e por´cze-
nia majàtkowe w wysokoÊci kilkudziesi´ciu ty-
si´cy z∏otych oraz zakazy opuszczania kraju.

Skatowali na Êmierç
Âmiercià 53-latka zakoƒczy∏a si´ jedna

z libacji alkoholowych w Piekarach Âlà-
skich. –  8 marca dy˝urny odebra∏ zg∏osze-
nie, ˝e w mieszkaniu przy ulicy Karola Miar-
ki znaleziono zw∏oki 53-letniego m´˝czyzny. 

Ju˝ wst´pne ogl´dziny przeprowadzone
przez Êledczych ujawni∏y na ciele ofiary
liczne Êlady Êwiadczàce o pobiciu. Poli-
cjanci zacz´li rekonstruowaç wydarzenia –
informujà mundurowi. 

Zebrany materia∏ dowodowy wskazy-
wa∏, ˝e pi´ciu m´˝czyzn wspólnie spo˝y-
wa∏o alkohol. W pewnym momencie po-
mi´dzy biesiadnikami dosz∏o do k∏ótni,

która przerodzi∏a si´ w bójk´. 
– Ca∏a agresja zosta∏a skierowana prze-

ciwko 53-latkowi. M´˝czyzna zosta∏ dotkli-
wie pobity i zmar∏ w wyniku odniesionych
obra˝eƒ – dodajà. 

Wszyscy uczestnicy tragicznej biesiady
zostali zatrzymania. Jak si´ okaza∏o nie by-
∏y to ich pierwsze wybryki. WczeÊniej m´˝-
czyêni byli wielokrotnie zatrzymywani za
ró˝ne przest´pstwa kryminalne. 

Dwóch bandytów zosta∏o tymczasowo
aresztowanych, trzeci zosta∏ obj´ty poli-
cyjnym dozorem. O losie czwartego zade-
cyduje prokurator i sàd.

Fa∏szujàc testamenty
wy∏udzali kamienice



12 marca zakoƒczy∏a si´ III
edycja Wojewódzkiego Konkurs
Informatycznego CHIPSET.
Konkurs cieszy si´ du˝à popu-
larnoÊcià wÊród gimnazjalistów.
SpoÊród 66 dwuosobowych
grup do fina∏owego etapu rywa-
lizacji zakwalifikowanych zosta-
∏o 21 zespo∏ów. 

W pierwszej cz´Êci fina∏owej
rozgrywki uczniowie musieli
wykonaç 30 zadaƒ teoretycz-
nych na platformie e-learningo-
wej oraz, po pi´tnastominuto-
wej przerwie, zadanie praktycz-
ne polegajàce na zaplanowaniu
wycieczki szkolnej z wykorzy-

Kolejne Dni Otwarte odby∏y si´
w Technicznych Zak∏adach Nauko-
wych  im. gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego 11 - 15 marca. Naszà szko∏´
odwiedzi∏o 842 gimnazjalistów
z Cz´stochowy i regionu! Po szkole
oprowadzali ich uczniowie star-
szych klas, którzy dla m∏odszych
kolegów byli najbardziej wiarygod-
nym êród∏em informacji o tym, co
si´ w TZN-ie dzieje, jak wyglàda
nauka, jakie mamy osiàgni´cia i ja-
ka panuje tutaj atmosfera.

GimnazjaliÊci poznali histori´
szko∏y,  terminy i warunki rekrutacji
oraz kierunki kszta∏cenia w roku
szkolnym 2013/14: technik awionik,
technik mechanik lotniczy,  technik
elektronik,  technik informatyk,
technik teleinformatyk,  technik me-

chanik,  technik budownictwa oraz
technik architektury krajobrazu.

Zwiedzajàcy mogli zajrzeç do
biblioteki, si∏owni i sali sportowej,
obejrzeç pracownie przedmiotowe
i poznaç ich opiekunów,  uczest-
niczyç w lekcji pokazowej z j´zyka
angielskiego zawodowego, obej-
rzeç doÊwiadczenia w pracowni
chemicznej.

W tradycj´ Dni Otwartych wpi-
sa∏ si´ ju˝ na sta∏e fina∏ Woje-
wódzkiego Konkursu Informatycz-
nego  CHIPSET, który zosta∏  obj´-
ty honorowym patronatem przez
Âlàskiego Kuratora OÊwiaty - Sta-
nis∏awa Fabera oraz przez Prezy-
denta Miasta Cz´stochowy -
Krzysztofa Matyjaszczyka. 

Anna Âpiewakowska

Ale to by∏o
otwarcie!

III edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Chipset rozstrzygni´ta 
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Organizatorzy Konkursu sk∏a-
dajà serdeczne podzi´kowania
firmie Novell Polska za vouche-
ry na kursy 3101 i 3102.  

Szczególne podzi´kowania
nale˝à si´ Stowarzyszeniu  HU-
MANEO za wsparcie meryto-
ryczne podczas tworzenia zesta-
wów zadaƒ konkursowych oraz
ufundowanie cennych nagród
dla uczestników. 

HUMANEO to polskie stowa-
rzyszenie, którego celem jest pro-
mowanie idei spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego, wdra˝anie nowo-
czesnych rozwiàzaƒ IT, wspiera-
nie idei kszta∏cenia ustawiczne-
go. Stowarzyszenie odgrywa rol´
Centralnego OÊrodka Szkolenio-
wego Europejskiego Certyfikatu
Kompetencji Informatycznych
ECCC w Polsce, organizujàc szko-
lenia i nadajàc uprawnienia tre-
nerom i egzaminatorom ECCC.
Jest równie˝ wydawcà podr´czni-
ków i skryptów. 

Marcin Kowalczyk

czy∏a Dyrektor TZN mgr in˝. Jo-
lanta Sacharczuk. W czasie uro-
czystego og∏oszenia wyników
Laureaci otrzymali cenne nagro-
dy: zwyci´zców obdarowano
aparatami fotograficznymi NI-
KON, ksià˝kami o tematyce in-
formatycznej, gad˝etami ufun-
dowanymi przez Stowarzysze-
nie  HUMANEO oraz vouchera-
mi na kursy w ramach programu
NAPT: 3101 (SUSE Linux Enter-
prise 11 Fundamentals) i 3102
(SUSE Linux Enterprise 11 Ad-
ministration) ufundowanymi
przez firm´ Novell Polska. 

Z radoÊcià informujemy, ˝e fi-
na∏ Wojewódzkiego Konkursu In-
formatycznego CHIPSET zosta∏
obj´ty honorowym patronatem
przez Âlàskiego Kuratora OÊwiaty
- Stanis∏awa Fabera oraz przez
Prezydenta Miasta Cz´stochowy -
Krzysztofa Matyjaszczyka, co jest
du˝ym wyró˝nieniem zarówno
dla organizatorów jak i uczestni-
ków konkursu.

nazjum im. K. K. Baczyƒskiego
w Poczesnej. 

W czasie oczekiwania wyni-
ków konkursu odby∏a si´ pre-
zentacja kierunków kszta∏cenia
Technicznych Zak∏adów Na-
ukowych. Uczniowie z klasy
technik mechanik lotniczy za-
prezentowali gimnazjalistom
wielokrotnie nagradzany projekt
bezza∏ogowca BZYK. Uczestni-
cy konkursu mogli te˝ uczestni-
czyç w lekcji pokazowej z j´zyka
angielskiego zawodowego. 

Nagrod´ Dyrektora Technicz-
nych Zak∏adów Naukowych dla
zwyci´skiego gimnazjum wr´-

staniem zasobów Internetu i po-
prawnym sformatowaniu pro-
gramu wycieczki w programie
MS Word.

W klasyfikacji generalnej
zwyci´˝y∏ zespó∏: Mateusz
Szymczyk i Damian Ujma (opie-
kun: Karolina Przyby∏) z Zespo-
∏u Szkó∏ we Wrzosowej. 

Na drugim miejscu znaleêli
si´ Wojciech MiÊta i Bartosz Du-
da (opiekun: Magdalena Szy-
mankiewicz) z Gimnazjum nr 5
im. Roberta Schumana w Mysz-
kowie, a na trzecim - Mateusz
Dobosz i Tomasz Mas∏oƒ (opie-
kun: Urszula Muszalska) z Gim-



M∏odzi liderzy innowacji zTZN

Uczniowie TZN finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Jaros∏awiu

W Zespole Szkó∏ Technicznych
i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana
Banacha w Jaros∏awiu odby∏y si´
21-22 marca olimpijskie zmaga-
nia, w których wzi´∏o udzia∏ 279
uczestników: m∏odzie˝ z wielu
miast Polski, tak˝e przedstawicie-
le ze S∏owacji (Presov) oraz Ukra-
iny (Lwów). Uczestnikom towa-
rzyszy∏o oko∏o 90 opiekunów.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej nale˝y do najtrud-
niejszych zmagaƒ. M∏odzie˝ rywa-
lizowa∏a w pi´ciu kategoriach te-
matycznych: elektronika, elektro-
nika medyczna, elektryka, telein-
formatyka i mechatronika. 

Zakres materia∏u dla elektroni-
ka XXXVI OOWEiE w Jaros∏awiu
obejmowa∏:
Test:

1. Elektrotechnika teoretyczna.
2. Uk∏ady analogowe.
3. Uk∏ady cyfrowe.
4. Technika mikroprocesorowa.
5. Urzàdzenia elektroniczne.
6. Technika pomiarowa.
7. Aparatura elektroniczna.

Zadania praktyczne:
1. Uk∏ady analogowe.
2. Uk∏ady cyfrowe.
3. Programowanie - Bascom.
4. Mikroprocesory.
5. Tworzenie i uruchamianie

programów w asemblerze

Dla Elektroniki Medycznej obo-
wiàzywa∏ taki sam zakres materia-
∏u, co dla Elektroniki oraz w finale
dodatkowo:

1. Ultrasonograf.
2. Elektrokardiograf.
3. Elektroencefalograf.
4. Tomograf.
5. Spirometr.

Uczniowie z Technicznych Za-
k∏adów Naukowych im. gen. W∏a-
dys∏awa Sikorskiego w Cz´stocho-
wie: Miko∏aj Z∏otkowski (z klasy
IVa) – w grupie elektronicznej, zaj-
mujàc dziesiàte miejsce oraz An-
drzej Moƒski (z klasy IIIc) – w gru-
pie elektroniki medycznej, zajmujàc
dwunaste miejsce, zostali finalista-
mi XXXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej

i Elektronicznej w Jaros∏awiu orga-
nizowanej przez Akademi´ Górni-
czo-Hutniczà w Krakowie, otrzymu-
jàc jednoczeÊnie indeksy na wy˝sze
uczelnie techniczne w Polsce oraz
zwolnienie z cz´Êci pisemnej egza-
minu zawodowego, otrzymujàc za-
liczenie z wynikiem 100%!!! 

Wojciech Rachwalik,  uczeƒ
klasy IIIa,  w zawodach drugiego
stopnia etapu A (test z pytaniami
jednokrotnego wyboru),  zdoby-
wajàc 17 punktów,  zakwalifiko-
wa∏ si´ do zawodów drugiego
stopnia etapu B (praktyczne-
go).Wojtkowi zabrak∏o par´ punk-
tów,  ˝eby dostaç si´ do fina∏u. 

Opiekunem uczniów startujà-
cych w tej olimpiadzie by∏ na-
uczyciel Andrzej Niedzielski.

Andrzej Niedzielski
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27 marca w siedzibie Zespo∏u
Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Jastrz´biu Zdroju odby∏
si´ fina∏ konkursu o tytu∏ M∏odego
Lidera Innowacji Województwa
Âlàskiego 2013.  Po kilku godzi-
nach prezentacji prac konkurso-
wych i obradach jury, w którego
sk∏adzie znaleêli si´ eksperci Poli-
techniki Âlàskiej w Gliwicach oraz
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowi-
cach, Wydzia∏u Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki, Instytutu
Elektroniki Politechniki Âlàskiej
w Gliwicach, wy∏oniono najlepsze
prace i laureatów.

Uczniowie Technicznych Za-

k∏adów Naukowych, których opie-
kunami byli nauczyciele: Robert
Bàbka i Przemys∏aw B∏aszczyk, za-
prezentowali przed komisjami
konkursowymi swoje opracowa-
nia o charakterze wynalazczym
i innowacyjnym. W kategoriach,
w których brali udzia∏, zaj´li naj-
wy˝sze miejsca. Zostali laureata-
mi konkursu, zdobywajàc tytu∏
„M∏odego Lidera Innowacji Woje-
wództwa Âlàskiego”.

Pierwsze miejsce w kategorii
WYNALAZCA za prac´ „Wspoma-
gacz uÊcisku” zajà∏ Przemys∏aw
Wolnicki. Na drugim miejscu w tej
samej kategorii za prac´ „RPI Urzà-

dzenie filtrujàce sieç komputerowà”
znalaz∏ si´ Dawid Sobieraj.

W kategorii PROGRAMISTA
Arkadiusz Ko˝uch równie˝ zdy-
stansowa∏ rywali i za prac´ „In Ca-
se Of Emergency ICE Aplikacja na
system Android” znalaz∏ si´ na
pierwszym miejscu.

Ponad pi´cioma konkursowymi
kategoriami znalaz∏a si´ czwarta

praca uczniów naszej szko∏y – Da-
niela Kwaska, Tomasza Wójcika
i ¸ukasza Grajcara. Ich „Bezza∏o-
gowy statek latajàcy – BZYK” zo-
sta∏ uhonorowany przez Komisj´
Konkursowà najwy˝szym wyró˝-
nieniem: GRAND PRIX Konkursu!

Organizatorem konkursu „M∏o-
dy Lider Innowacji Województwa
Âlàskiego” by∏o Centrum Innowa-

cji WKTiR w Katowicach, a hono-
rowy patronat objà∏ Âlàski Kurator
OÊwiaty.

Uroczyste wr´czenie dyplo-
mów i tytu∏ów „M∏odego Lidera
Innowacji Województwa Âlàskie-
go” odb´dzie si´ 23 kwietna 2013
roku.

Robert Bàbka
zdj. Przemys∏aw B∏aszczyk



Woda – êrod∏o ˝ycia

AA  ww  SS∏∏oowwaacckkiimm……
cczzyyttaammyy  SS∏∏oowwaacckkiieeggoo Co to jest ˝ywnoÊç GMO? Dlacze-

go wywo∏uje tak du˝e kontrowersje?
W czym tkwi problem? – to pytania,
które w ostatnim czasie cz´sto poja-
wiajà si´ mediach. PostanowiliÊmy
zmierzyç si´ z nimi tak˝e my, cz∏on-
kowie Entropii, organizujàc 13 marca
wraz z p. prof. Ma∏gorzatà Kaim de-
bat´ poÊwi´conà genetycznie mody-
fikowanej ˝ywnoÊci. Do udzia∏u
w serii prezentacji i dyskusji zaprosi-
liÊmy tym razem nie klasy humani-
styczne, ale naszych kolegów i kole-
˝anki z bio-chemu. By∏o to dla nas
du˝e wyzwanie – zaprezentowaç za-
gadnienie w ciekawy sposób tak, aby
zainteresowaç zapewne Êwietnie
obeznanych w temacie biologów.

Na poczàtku Marcelina Izydor-
czyk, Aleksandra Bia∏ek i Agat´ St´p-
nik z klasy 2a przedstawi∏y wyniki
ankiety, badajàcej poziom wiedzy
uczniów S∏owackiego o GMO. Trze-
ba przyznaç – nauczycielki biologii
powinny byç usatysfakcjonowane.
Ponad 85% z nas wiedzia∏o czym jest
GMO, a co wi´cej umia∏o ten tajemni-
czy skrót rozszyfrowaç. Dowiedzieli-
Êmy si´ te˝, skàd uczniowie czerpali
swojà wiedz´ (g∏ównym êród∏em in-
formacji by∏y media i szko∏a) oraz, ja-
kie jest ich osobiste zdanie na temat
GMO. Zdecydowana wi´kszoÊç
(oko∏o 70%) by∏a przeciwna wpro-
wadzaniu modyfikowanej ˝ywnoÊci,
jednak znalaz∏a si´ tak˝e spora grupa
zwolenników. Warto przypomnieç
osobom nieuczestniczàcym w deba-
cie, czym dok∏adnie jest GMO. Skrót
ten oznacza organizmy modyfiko-
wane genetycznie, czyli takie, któ-
rych genom zosta∏ zmieniony meto-
dami in˝ynierii genetycznej w celu
uzyskania nowej cechy lub zmiany
ju˝ istniejàcej. Jest to metoda stosun-
kowo m∏oda – pierwsze GMO po-
wsta∏o bowiem w 1973, a pierwszà
sprzeda˝ zmodyfikowanego organi-
zmu, jakim by∏y pomidory ze
zmniejszonà aktywnoÊcià genu od-
powiedzialnego za dojrzewanie roz-
pocz´to w 1994 roku. 

Na poczàtku w temat GMO wpro-
wadzi∏a nas Magdalena Czapla. Po-
wa˝nie (stosownie do rangi debaty),
ale i z lekkim przymru˝eniem oka
przedstawi∏a nam krótko najwa˝niej-

Debata o GMO, czyli
humaniÊci biologom

Chodzi mi o to, aby j´zyk gi´tki
Powiedzia∏ wszystko, co pomyÊli g∏owa: 
A czasem by∏ jak piorun jasny, pr´dki,
A czasem smutny jako pieÊƒ stepowa, 
A czasem jako skarga nimfy mi´tki,
A czasem pi´kny jak anio∏ów mowa...
Juliusz S∏owacki, „Beniowski”

4 kwietnia uczniowie I LO uczcili 164. rocznic´
Êmierci Juliusza S∏owackiego. Pod opiekà p. prof. Iwo-
ny Kocio∏ek przygotowali monta˝ s∏owno-muzyczny
zatytu∏owany „Czytamy S∏owackiego”. Na scenie ze-
prezentowali si´ uczniowie klasy IIa: Olga Owczarek,
Olga Dró˝d˝, Klaudia Jura, Aleksandra Bia∏ek, Kinga
Suchaƒska, Ewa Dryjka, Karina Radek, Jakub Dawid,
Piotr Hasikowski, Dominika Krawczyk, Paulina
Urbaƒczyk, Karolina Krawczyk, Karolina Neuberg, Se-
bastian Dràg, Marcelina Izydorczyk oraz Katarzyna
Pasieka z kl. IIg i Weronika Kocio∏ek.

M∏odzi artyÊci zaprezentowali pi´kne utwory nasze-
go patrona. Us∏yszeliÊmy fragment „Kordiana” i „Be-
niowskiego” oraz takie wiersze jak „Roz∏àczenie”

i „W pami´tniku Zofii Bobrówny”. Nie zabrak∏o rów-
nie˝ listów, jakie S∏owacki pisa∏ do swojej matki. Sesja
zosta∏a dope∏niona przez Êwietnie dobranà opraw´ mu-
zycznà. Utwór „Czytamy S∏owackiego”, który stanowi∏
swoistà klamr´ uroczystoÊci, doskonale wprowadzi∏ nas
w magiczny klimat dzie∏ poety. Dzi´ki genialnej inter-
pretacji Olgi Owczarek piosenki Mariana Hemara pt.
„Maryla” mogliÊmy spojrzeç na wielkie poematy i ich
autorów z zupe∏nie innej perspektywy, bowiem „Litera-
tura, literatura to nie jest tylko zas∏uga pióra”… Równie
wspaniale wszyscy artyÊci zaÊpiewali, przy akompania-
mencie czterech gitarzystek, piosenki „Lubi´ mówiç
z tobà” ( zespo∏u Akurat) oraz „Kiedy umr´, kocha-
nie…”(aran˝acja wiersza H.PoÊwiatowskiej).

UroczystoÊç poÊwi´cona twórczoÊci S∏owackiego
szczerze zainteresowa∏a wszystkich obecnych. Przygo-
towany monta˝ nie by∏ napompowany przesadnym
patosem. Ca∏oÊç zosta∏a utrzymana w swobodnej, choç
nieco nostalgicznej atmosferze. Nie pozostaje mi nic in-
nego, jak tylko bardzo serdecznie podzi´kowaç za t´ li-
rycznà uczt´  oraz prosiç o wi´cej! 

Marta Kàsiel IIa
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sze problemy zwiàzane z GMO. Co
to w∏aÊciwie jest, dlaczego o tym mó-
wimy i „z czym to si´ je” (albo nie je
– w zale˝noÊci od tego czy jesteÊ
zwolennikiem, czy przeciwnikiem).
Pierwszym problemem, jaki zosta∏
poruszony, by∏a kwestia badaƒ nad
skutkami stosowania GMO. Jak wie-
my przeprowadzono ich bardzo wie-
le. Ich wyniki raz dowodzi∏y nieszko-
dliwoÊci, innym razem wskazywa∏y
na negatywne skutki spo˝ywania
GMO. Trudno oceniç badania, któ-
rych rezultaty tak skrajnie si´ od sie-
bie ró˝nià. Skàd te ró˝nice? Które
z badaƒ sà wiarygodne? Jak si´ je
przeprowadza? Które majà status
oficjalnych lub nieoficjalnych? Temat
ten przybli˝yli uczniom Karol Haj-
duk, Adam Krzy˝owski z klasy
2a oraz nasz goÊç specjalny, sympa-
tyk Entropii- biolog Maks Sobczyk
z klasy III C . Ich prezentacj´ urozma-
ica∏y zdj´cia i filmy dokumentalne. 

Adam Gruca z klasy 3a i Natalia
Skorubska z klasy 1a zaj´li si´ omó-
wieniem kolejnego zagadnienia –
wp∏ywu modyfikowanej ˝ywnoÊci na
gospodark´. Okazuje si´ bowiem, ˝e
problem „jeÊç GMO czy nie jeÊç” nie
jest jedyny. I tak np. kontrowersje bu-
dzi fakt, ˝e firma Monsanto posiada
monopol na genetycznie modyfiko-
wanà ˝ywnoÊç, a metody jej dzia∏ania
mo˝na uznaç za nieetyczne, a nawet
niebezpieczne dla tradycyjnych ekolo-
gicznych upraw rolniczych.

Pozosta∏ jeszcze problem, jaki do-
tyka wszystkich konsumentów – wy-
boru pomi´dzy ˝ywnoÊcià naturalnà
a tà modyfikowanà genetycznie. Za-
prezentowa∏ go Jakub Dawid z klasy
2a, zastanawiajàc si´, czy ludzie rze-
czywiÊcie majà pe∏ny dost´p do in-
formacji o tym, co jedzà i czy
w zwiàzku z tym mogà Êwiadomie
wybieraç wolne od GMO produkty.
Na zakoƒczenie pozosta∏ jeszcze czas
na krótkà dyskusj´. 

Debata nie tylko poszerzy∏a naszà
wiedz´ na temat genetycznie mody-
fikowanej ˝ywnoÊci. Pokaza∏a tak˝e,
˝e humaniÊci i biolodzy to nie dwie
odleg∏e planety, ale, ˝e sà tematy,
które interesujà nas wszystkich i na
które wspólnie mo˝emy dyskuto-
waç. Ala Grudziƒska Ia

Na Marsie trwajà intensywne jej poszukiwania. My
– mieszkaƒcy Ziemi – zawdzi´czamy jej istnienie. èró-
d∏o ˝ycia – H2O - WODA. 

22 marca obchodzimy Âwiatowy Dzieƒ Wody, rów-
nie˝ w I LO. W celu uczczenia tego w∏aÊnie dnia
uczniowie kl. II e i II d, pod kierownictwem: p.prof. V.
Kurzak, M. Jankowskiej – Nowak, U. Pijet oraz M. Li-
chanskiej – Walas zorganizowali dla „S∏owaków” sesj´
popularnonaukowà. Choç o wodzie mówiç mo˝na bez
koƒca, bo jak powiedzia∏ Tales z Miletu: „Wszystko jest
z wody, z wody powsta∏o i z wody si´ sk∏ada”, to piàtko-
we spotkanie poruszy∏o najbardziej istotne kwestie
zwiàzane z tematykà. Woda zosta∏a omówiona pod
wzgl´dem budowy chemicznej, znaczenia biologiczne-
go, w∏aÊciwoÊci i zastosowaƒ, obecnoÊci w atmosferze.
Nie zabrak∏o równie˝ kwestii niezwykle wa˝nej
w obecnych czasach: zanieczyszczenia wody i koniecz-
noÊci ekologicznego jej traktowania.

To ze strony czysto naukowej, ale nasi prelegenci nie
pomin´li pi´kna, z którym stykamy si´ dzi´ki wodzie.
Bo przecie˝ woda jest niezbywalnym elementem two-
rzonej przez cz∏owieka od zarania dziejów kultury ma-
terialnej i duchowej.

Podsumowaniem niech b´dà s∏owa, jakie pad∏y na
spotkaniu: „Woda kapie, cieknie, p∏ynie i faluje. Paruje,
wrze i zamarza. Topnieje i up∏ywa. Ma∏a jak kropelka ro-
sy i wielka jak ocean. Puszysta jak Ênieg i twarda jak lód.
Czy jest druga taka substancja?” foto: Marcel Turek I b



Ca∏y Êwiat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Ka˝dy z nich wchodzi na scen´ i znika,
A kiedy na niej jest, gra ró˝ne role.

William Szekspir 
„Jak wam si´ podoba?”

14 marca w I LO rozpocz´∏a si´
trzecia edycja projektu recytator-
sko-wokalnego „English through
art”. Do naszej szko∏y przybyli uta-
lentowani uczniowie pobliskich
gimnazjów i zaprezentowali w∏a-
sne interpretacje fragmentów po-
szczególnych dzie∏ Williama Szek-
spira. „English through Art” to pro-
jekt majàcy na celu promowanie na-
szej szko∏y oraz m∏odych talentów
i zach´canie ich do rozwijania zdol-
noÊci j´zykowych. 

Recytacja
Ka˝dy uczestnik tej cz´Êci pro-

jektu mia∏ za zadanie wyrecytowa∏
utwór w j´zyku staroangielskim
oraz polskim. Ich zmagania ocenia-
∏y: pp. prof. Agnieszka Mrowiec-
Smaga, Joanna Tatarczyk i Iwona
Kocio∏ek. Jury zwraca∏o uwag´ na

interpretacj´ tekstu, wymow´ w j´-
zyku angielskim, talent aktorski
i recytatorski oraz przygotowane
rekwizyty czy przebranie. Impreza
zosta∏a poprowadzona przez Mart´
Stal´ oraz Justyn´ Sza∏apskà z klasy
IId, które przed ka˝dym wyst´pem
przybli˝a∏y publicznoÊci istotne in-
formacje odnoÊnie dzie∏a bàdê jego
fabu∏´.

Na scenie zaprezentowa∏o si´
dwanaÊcioro gimnazjalistów. Jako
pierwsza wystàpi∏a And˝elika Ma-
tusz – uczennica Gimnazjum nr 7
im. Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒ-
skiego w Cz´stochowie, która wyre-
cytowa∏a fragment komedii „Sen no-
cy letniej”. Nast´pnie na scenie poja-
wi∏y si´ kolejno dwie uczennice Ze-
spo∏u Szkó∏ im. Boles∏awa Prusa
w Garnku: Natalia Szyda („Jak wam
si´ podoba?”) oraz Aleksandra Wój-
cik („Sen nocy letniej”). Jako kolej-
nych publicznoÊç podziwia∏a
uczniów Zespo∏u Szkó∏ we Wrzoso-
wej. Pierwsza zeprezentowa∏a si´
Karolina Kamiƒska z fragmentem
„Wszystko dobre co si´ dobrze koƒczy”,
zaÊ potem Dominika Ca∏us („Bu-
rza”) i Maciej Falkowski („Makbet”).
Anna Sosna z Gimnazjum nr 18 im.
Kazimierza Wielkiego w Cz´stocho-
wie wcieli∏a si´ w rol´ Julii z tragedii
„Romeo i Julia”. Nast´pnie parti´
„Jak wam si´ podoba?” wyrecytowa∏a
Anna Trukawka z Gimnazjum nr 8
z Oddzia∏ami Sportowymi im. Pol-
skich Olimpijczyków w Cz´stocho-
wie. Kolejnymi uczestniczkami, któ-
re upodoba∏y sobie dzie∏o „Romeo
i Julia” by∏y Marta Glajcar z Gimna-
zjum nr 12 im. Jana Matejki w Cz´-
stochowie oraz Karina Mierczak

z Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajo-
wej w R´dzinach. Klaudia Ostro-
wicz z Gimnazjum nr 3 w Cz´sto-
chowie zaprezentowa∏a „Sonet XXIII
i XXX”. Jako ostatnia na scenie poja-
wi∏a si´ uczennica Gimnazjum nr 5
im. Miko∏aja Reja w Cz´stochowie –
Dominika Ha∏adyj, która wyrecyto-
wa∏a fragment „Otella”.

Pomimo drobnych potkni´ç
wszyscy uczestnicy dobrn´li do

koƒca swoich wyst´pów. Po krót-
kiej naradzie jurorek publicznoÊç
pozna∏a wyniki konkursu.

Laureatkà pierwszego miejsca
zosta∏a Karolina Kamiƒska, która
przyku∏a uwag´ widzów i w fanta-
styczny sposób wyrecytowa∏a
przygotowany fragment. Drugie
miejsce zaj´∏a niemniej utalentowa-
na Dominika Ha∏adyj. Ostatnie
miejsce na podium nale˝y do Anny
Sosny za poruszajàce przedstawie-
nie rozterek Julii tu˝ przed Êmier-
cià. Karina Mierczak i Maciej Fal-
kowski otrzymali wyró˝nienia.
Nagrody dla m∏odych artystów
ufundowa∏a szko∏a j´zykowa „Bri-
tish School”.

Cz´Êç wokalna
Organizatorkami muzycznej cz´-

Êci konkursu by∏y panie prof. Eliza

Kuliƒska i Tamara Samarcew. Kil-
kudziesi´ciu gimnazjalistów wyko-
na∏o najwi´ksze amerykaƒskie
przeboje. Us∏yszeliÊmy 25 utworów
reprezentujàcych ró˝ne gatunki
muzyczne: od popu, soulu, przez
rock, po utwory musicalowe.
Uczestnicy prezentowali si´ solo,
w duetach, nie zabrak∏o równie˝
zespo∏ów. Jury  wybra∏o jedenastu
najlepszych wykonawców, którzy
zakwalifikowali si´ do drugiego
etapu. Podczas gali fina∏owej zde-
cydowano o zwyci´zcach tegorocz-
nej edycji. I tak: 
I miejsce zdoby∏a Ewelina Ha∏ka

z Gimnazjum w Parzymiechach
Êpiewajàca piosenk´ Hopelessly
Devoted to You z musicalu Grease;

II miejsce – Klaudia Stolarska
z Gimnazjum we Wrzosowej pre-
zentujàca utwór z musicalu Les
Misérables - I Dreamed a Dream
Glee Cast;

III miejsce (ex aequo) – Ewa Karliƒ-
ska z Gimnazjum nr 13 w Cz´sto-
chowie z piosenkà Jar of Hearts
Christiny Perri oraz Dominika
Szymczyk z Gimnazjum
w K∏omnicach Êpiewajàca pio-
senk´ grupy Kings of Leon - Use
Somebody.
Ponadto w kategorii wokalnej

przyznano dwa wyró˝nienia: Karo-
linie Kamiƒskiej z Gimnazjum we
Wrzosowej oraz grupie Venus Trio
z Gimnazjum w Krzepicach. Wszy-
scy uczestnicy gali fina∏owej pro-
jektu „English through Art”otrzy-
mali certyfikaty uprawniajàce do
kursów j´zyka angielskiego
w szkole j´zykowej British Schoolo-
raz s∏owniki wydawnictwa Mac-
millan. Ponadto sponsor konkursu
zapewni∏ laureatom trzech pierw-
szych miejsc w obu kategoriach
kursy j´zyka angielskiego w szkole
j´zykowej British School (roczny
dla laureata I miejsca, pó∏roczny za
zaj´cie II miejsca i dwudziestogo-
dzinny dla uczestnika nagrodzone-
go III miejscem).

Marta Kàsiel IIa 

Magdalena Radecka Ib
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Ewelina Ha∏ka zaj´∏a I miejsce w cz´Êci wokalnej Zdj. 

Karolina Kamiƒska – I miejsce w recytacji Zdj. 

Grupa Venus Trio – wyró˝nienie w cz´Êci wokalnej Zdj. 

RRóó˝̋nnee  oobblliicczzaa  
ppooeezzjjii  SS∏∏oowwaacckkiieeggoo

MM∏∏ooddzzii  aarrttyyÊÊccii  pprreezzeennttuujjàà  SSzzeekkssppiirraa  
III edycja konkursu „English through Art”

zadaniem, gdy˝ mnóstwo uczestni-
ków wyrecytowa∏o utwory S∏owac-
kiego na naprawd´ przyzwoitym
poziomie. Ostatecznie w kategorii
„gimnazjum” wygra∏a Magdalena
˚ak z Gimnazjum nr 3. Drugie miej-
sce zajà∏ Szymon Kukla, zaÊ trzecie
– Emil BarciÊ. W drugiej kategorii
zwyci´˝y∏ Adam Rosa – uczeƒ IV LO
im. H. Sienkiewicza. Dwa kolejne
miejsca na podium nale˝à kolejno
do Agnieszki Siedlak i Mi∏osza Ca-
bana. Jurorzy przyznali równie˝
wyró˝nienia dla 3 uczestników: Julii
Kisiel, Anny Trukawki oraz Magda-
leny Biegus.

Po rozdaniu nagród jurorzy po-
dzi´kowali wszystkim m∏odym ar-
tystom za udzia∏ w konkursie oraz
za pozytywne wra˝enia artystycz-
ne. Pan Florek udzieli∏ im rady, aby
przede wszystkim recytowali tek-
sty, które rozumiejà i lubià. Zwró-
ci∏ uwag´ na koniecznoÊç bycia
szczerym, naturalnym oraz na za-
chowanie sympatycznej prostoty
formy. 

Serdecznie dzi´kujemy i gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom oraz
zapraszamy do udzia∏u w naszym
konkursie w przysz∏ym roku!

Marta Kàsiel IIa

foto: Dominika Kauf IIf

5 kwietnia w I LO odby∏a si´
trzecia ju˝ edycja Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego im. Ju-
liusza S∏owackiego. Wszystko po
to, aby kultywowaç utwory roman-
tyków – a zw∏aszcza patrona na-
szej szko∏y. Przed w∏aÊciwà cz´-
Êcià konkursu prowadzàce uroczy-
stoÊç: Karolina Koêmin oraz Justy-
na Biliƒska przybli˝y∏y przyby∏ym
sylwetk´ wielkiego wieszcza. 

W murach naszej szko∏y pojawi-
∏o si´ a˝ 30 uzdolnionych uczestni-
ków. Zostali oni podzieleni na dwie
kategorie wiekowe, mianowicie na
uczniów gimnazjum oraz szkó∏
Êrednich. M∏odzi artyÊci byli oce-
niani przez jury, w sk∏ad którego
weszli: p. Marian Florek (aktor Te-
atru Rozrywki w Chorzowie), p.
Mariola Wo∏ek (nauczycielka j. pol-
skiego z Gimnazjum w K∏omni-
cach) oraz pp. prof. Agnieszka ¸u-
czak - Wielgórka i Dorota Chamoƒ
– polonistki z I LO. 

Uczestnicy zaprezentowali prze-
ró˝ne utwory Juliusza S∏owackiego.
Pojawi∏y si´ fragmenty „Balladyny”
i „Lilii Wenedy”, „Testament mój”,
„Hymn”, „Grób Agamemnona” oraz
wiele, wiele innych… Nast´pnie ju-
rorzy musieli wy∏oniç zwyci´zców.
Zapewne by∏o to bardzo trudnym
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W Sali Senatorskiej na Wawelu
radni Sejmików Ma∏opolskiego
i Âlàskiego przyj´li deklaracj´
w sprawie „Strategii dla Rozwoju
Polski Po∏udniowej w obszarze
województw ma∏opolskiego i Êlà-
skiego do roku 2020".

W posiedzeniu uczestniczyli
radni obu województw, marsza∏ko-
wie: Marek Sowa (Województwo
Ma∏opolskie), Miros∏aw Seku∏a
(Województwo Âlàskie) i zarzàdy
obu województw.

- Jest to strategia, która powsta-
∏a oddolnie, w odró˝nieniu od in-
nych strategii regionalnych przy-
gotowywanych przez rzàd. Prace
nad Strategià prowadzone by∏y
bardzo szybko, uda∏o si´ jà przy-
gotowaç w ciàgu zaledwie dwóch
lat. Jest ona wynikiem wieloletnich
przemyÊleƒ i tego, ˝e czeka∏y na
nià Êrodowiska gospodarcze i na-
ukowe; obejmuje obszar o wyjàt-
kowym potencjale. ˚ycz´ nam
wszystkim, by to wydarzenie by∏o
poczàtkiem rzeczywistej wspó∏-
pracy na poziomie przemys∏u,
uczelni ale te˝ urz´dów - mówi∏a
minister El˝bieta Bieƒkowska. 

Marsza∏ek Województwa Âlàskie-

go Miros∏aw Seku∏a zaznaczy∏, ˝e
istotnym elementem nowoczesne-
go zarzàdzania w sferze us∏ug pu-
blicznych jest przejÊcie od etapu
konkurencji do etapu kooperacji. -
Dzi´ki temu uzyskuje si´ znacznie
lepsze us∏ugi publiczne. Uwa˝am,
˝e b´dziemy dobrym zaczynem,
a nasza Strategia b´dzie dobrym
przyk∏adem dla innych regionów.
JesteÊmy w momencie, kiedy nakre-
Êlamy dalekosi´˝ne wizje i nie bo-
imy si´ wyzwaƒ. Wykonujàc wspól-
nie nasze zadania, jesteÊmy w sta-
nie wprowadziç nasze wojewódz-
twa na Êcie˝k´ przyspieszonego
rozwoju. Podobnie jak inne osoby
zgromadzone w tej sali jestem prze-
konany o historycznoÊci tego mo-
mentu - przekonywa∏ marsza∏ek.

Strategia dla Rozwoju Polski Po-
∏udniowej w obszarze obu woje-
wództw ma s∏u˝yç mo˝liwie naj-
wi´kszej grupie podmiotów regio-
nalnych, odzwierciedlajàc ich
oczekiwania i aspiracje oraz kreu-
jàc nowe przestrzenie dzia∏ania,
w szczególnoÊci mo˝liwoÊci
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej.
W przyj´tym dokumencie za cel
nadrz´dny obrano uczynienie

23. Pielgrzymka Rodzin

Katyƒskich odby∏a si´ 7

kwietnia na Jasnej Górze.

W tym roku przypada 73.

rocznica zbrodni katyƒskiej. 

W intencji Polaków pomordo-
wanych przez Sowietów o godz.
11.00 zosta∏a odprawiona msza
Êw. przed Cudownym Obrazem.
Eucharystii przewodniczy∏ ks.
kmdr Janusz Bàk, kapelan Fede-
racji Rodzin Katyƒskich. W mo-
dlitwie uczestniczy∏y Rodziny
Katyƒskie. Przyby∏y równie˝ de-
legacje m∏odzie˝y. W prezbite-
rium Kaplicy wystawiono poczty
sztandarowe. 

– Wielkà jest rzeczà umieraç
dla Polski. 73. lata temu z ràk ka-
tów NKWD gin´∏a polska elita
jeƒców obozów w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku,
a póêniej deportacja matek
i dzieci. W niewoli sowieckiej
znalaz∏o si´ od 130 do 250 tys.
polskich ˝o∏nierzy, policjantów
i osób cywilnych. 5 marca 1940
roku zosta∏ podpisany praktycz-
nie na nich wyrok Êmierci. 

Dramat Golgoty, dramat ludo-
bójstwa, dramat Golgoty Wscho-
du. A wyrok ten wyda∏o Biuro
Polityczne Komitetu Centralnego
Wszechzwiàzkowej Komuni-
stycznej Partii Bolszewików
Zwiàzku Sowieckiego. Pod tym
wyrokiem podpisy Stalina, Berii,
Woroszy∏owa, Mo∏otowa, Kalini-
na i Kaganowicza. Mocà tego wy-
roku mordowano wszystkich –
przypomnia∏ w homilii ks. kmdr
Janusz Bàk. 

Federacja Rodzin Katyƒskich
jest organizacjà spo∏ecznà, zrze-
szajàcà dzia∏ajàce w kraju i za-
granicà Stowarzyszenia ”Rodzi-
ny Katyƒskie”. Powsta∏a na po-
czàtku lat 90. G∏ównym celem Fe-
deracji jest reprezentowanie
i koordynowanie przedsi´wzi´ç
i inicjatyw skupionych w Federa-
cji stowarzyszeƒ. 

Po agresji Zwiàzku Sowieckie-
go na Polsk´ dokonanej 17 wrze-
Ênia 1939 roku. w niewoli sowiec-
kiej znalaz∏o si´ 240-250 tys. pol-

skich jeƒców, w tym ponad 10
tys. oficerów. W tym roku mija
70. rocznica ujawnienia zbrodni
katyƒskiej. 11 kwietnia 1943 ro-
ku radio niemieckie poda∏o in-
formacj´ o odkryciu w Katyniu
zbiorowych grobów polskich ofi-
cerów. Decyzj´ o ich rozstrzela-
niu wraz z innymi jeƒcami pol-
skimi podj´∏o Biuro Polityczne
KC WKP(b) 5 marca 1940 roku.
W sumie w wyniku tej decyzji
zg∏adzono oko∏o 22 tys. obywa-
teli polskich.

Rodziny Katyƒskie dbajà
o przekazywanie mo˝liwie naj-
szerszej wiedzy o zbrodni katyƒ-
skiej, dzi´ki czemu wype∏nione
zostajà „bia∏e plamy”, powsta∏e
podczas lat zak∏amania i prze-
milczeƒ. 

– Jako Rodziny Katyƒskie ma-
my trzy cele, przede wszystkim
jest to cel edukacyjny, mamy
kontakty ze szko∏ami, udzielamy
wywiadów, pogadanek, prelek-
cji, szko∏y nas zapraszajà. Mamy
równie˝ utworzonà 20 planszo-
wà wystaw´ „Zachowaç pa-
mi´ç”, gdzie jest cz´Êç histo-
ryczna dotyczàca tragedii katyƒ-
skiej, i cz´Êç jakby prywatna oj-
ców naszych zdj´cia, ˝ycie ich
codzienne przed, i w trakcie,
i ju˝ po wyzwoleniu, jakie ˝ycie
wiod∏y rodziny. I ta wystawa
przyj´∏a status wystawy w´rdu-
jàcej, gdzie zainteresowane sà
szko∏y podstawowe, gimnazja.
Miesiàc w ka˝dej szkole. W wie-
lu szko∏ach ju˝ by∏a, kursuje ona
od pó∏tora roku. Drugi nasz cel
to branie udzia∏u w uroczysto-
Êciach patriotycznych, religij-
nych, i trzeci cel to sadzenie d´-
bów pami´ci – mówi Teresa
Gwara, wiceprezes DolnoÊlà-
skiej Rodziny Katyƒskiej z Wro-
c∏awia, której ojciec by∏ jeƒcem
Starobielska, zginà∏ w Charko-
wie.  – W 2000 roku by∏am na po-
Êwi´ceniu cmentarza, tak˝e do-
piero w tym momencie wiem,
gdzie mog´ myÊlà iÊç do szczàt-
ków mojego ojca – wyznaje pani
Teresa. 

Oprac. mag

Policjant, który mi
pomóg∏

Pielgrzymka 
Rodzin Katyƒskich

Strategia 
dla Polski Po∏udniowej

Coraz lepsze warunki
sanitarne w szko∏ach 

W porównaniu z rokiem 2011 popra-
wi∏y si´ warunki do utrzymania higieny
osobistej w szko∏ach i przedszkolach.
Z 84% do 90,2% wzrós∏ odsetek szkó∏,
które zapewni∏y uczniom w∏aÊciwe wa-
runki do utrzymania higieny osobistej.
To wyniki kontroli warunków higienicz-
no-sanitarnych w szko∏ach i przedszko-
lach przeprowadzonych przez Paƒstwo-
wà Inspekcj´ Sanitarnà.

W zesz∏ym roku wi´kszoÊç skontrolo-
wanych szkó∏ zapewni∏a uczniom w∏a-
Êciwe, czyli bezpieczne i higieniczne wa-
runki do nauki. Podobnie, jak w latach
poprzednich, tylko niewielki odsetek bu-
dynków szkó∏ (0,5%) by∏ w z∏ym stanie
techniczno-sanitarnym oraz higienicz-
nym.

Mniej szkó∏ (313 w porównaniu z 704
w ub.r. ) nie zapewni∏o dost´pu do cie-
p∏ej bie˝àcej wody we wszystkich sanita-
riatach dla uczniów. Sanitariaty w szko-
∏ach by∏y równie˝ znacznie lepiej wypo-
sa˝one w przybory higieniczne. Istotnie,
bo z 57% do 74% zwi´kszy∏ si´ odsetek
szkó∏ posiadajàcych odpowiednià infra-
struktur´ do prowadzenia zaj´ç wycho-
wania fizycznego. Z 1 606 w roku 2011

do 1 441 w 2012 r. zmniejszy∏a si´ liczba
szkó∏, w których niezale˝nie od zaplecza
sportowego zaj´cia WF odbywa∏y si´ na
korytarzach. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç
szkó∏ zapewnia higieniczny rozk∏ad za-
j´ç. Jedynie w 7% placówek stwierdzono
nieprawid∏owoÊci dotyczàce higieny
procesu nauczania. W roku 2012 pra-
cownicy pionu Higieny Dzieci i M∏odzie-
˝y (HDiM) Paƒstwowej Inspekcji Sanitar-
nej (PIS) skontrolowali, spoÊród figurujà-
cych w ewidencji 41 679 placówek
oÊwiatowo-wychowawczych, 31 667
(77,7%). Kontrola obj´∏a 9 948 przed-
szkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego (9479 w ub. r.), w któ-
rych sprawowano opiek´ nad 729 772
dzieçmi oraz 11 441 szkó∏ (16 331 w ub.
r.),w których uczy∏o si´ ∏àcznie 3 740 468
uczniów, w tym: 7 553 szko∏y podstawo-
we, 2 296 gimnazjów, 460 liceów, 124
szko∏y zawodowe, 97 szkó∏ specjalnych,
267 szkó∏ policealnych, 4 900 zespo∏ów
szkó∏ i 256 placówek kszta∏cenia usta-
wicznego. Ponadto kontrolà obj´to, 355
uczelni oraz 275 placówek rekreacyj-
nych.

Oprac. mag

Ulga 
dla dzieci

Podatnicy wychowujàcy dzieci
mogà zmniejszyç swój roczny po-
datek dochodowy o tzw. ulg´ pro-
rodzinnà.

Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie
tylko rodziców, ale równie˝ opie-
kunów prawnych oraz osoby pe∏-
niàce funkcje rodziny zast´pczej.
Z ulgi mogà korzystaç tak˝e osoby
wychowujàce pe∏noletnie dzieci,
pod warunkiem, ˝e dzieci te uczà
si´ lub studiujà (tak˝e za granicà)
oraz ˝e w roku podatkowym, któ-
rego dotyczy odliczenie, nie uzy-
ska∏y dochodów opodatkowanych
wed∏ug skali podatkowej lub z ka-
pita∏ów pieni´˝nych opodatkowa-
nych przy zastosowaniu 19% staw-
ki w ∏àcznej wysokoÊci przekracza-
jàcej 3.089 z∏ (556,02 z∏ : 18). Do do-
chodów tych wliczane sà równie˝
zarobki uzyskane przez pe∏nolet-
nie dzieci za granicà i to bez wzgl´-
du na to, jaka metoda unikania po-
dwójnego opodatkowania ma do
nich zastosowanie. Fakt otrzymy-
wania przez dziecko renty nie ma
znaczenia dla prawa do ulgi.

Oprac. mag

Mo˝na zg∏aszaç kandydatury do kolejnej edycji konkursu
"Policjant, który mi pomóg∏". Ka˝dy mo˝e zg∏osiç do udzia∏u
w konkursie policjanta, który ze wzgl´du na swojà wyjàtkowà
wra˝liwoÊç na ludzkie problemy, zas∏uguje na to zaszczytne
miano. W ubieg∏ych edycjach dwukrotnie laureatami zosta-
wali policjanci z województwa Êlàskiego. 

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomóg∏” jest
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Nie-
bieska Linia". Celem przedsi´wzi´cia jest wyró˝nienie tych funk-
cjonariuszy, którzy w ocenie spo∏ecznej charakteryzujà si´ wy-
jàtkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy
osobom pokrzywdzonym przemocà w rodzinie oraz zaanga˝o-
waniem w budowie lokalnego systemu pomocowego w tym ob-
szarze. Konkurs odbywa si´ pod patronatem Komendanta G∏ów-
nego Policji oraz Rzàdowego programu ograniczania przest´p-
czoÊci i aspo∏ecznych zachowaƒ "Razem Bezpieczniej". Jego ce-
lem jest promowanie postaw i umiej´tnoÊci dobrze s∏u˝àcych
ochronie ofiar przemocy w rodzinie, a tak˝e podkreÊlenie roli
policjantów w systemie przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie
oraz zwi´kszenie motywacji funkcjonariuszy do podejmowania
skutecznych dzia∏aƒ na tym obszarze.

W latach ubieg∏ych laureatami konkursu zostali policjanci
z naszego województwa - asp. Magdalena Wiekiera z komisa-
riatu policji w Blachowni oraz asp. szt. Tadeusz Malaga z ko-
mendy miejskiej w ˚orach. Zg∏oszenia od osób indywidual-
nych, oraz przedstawicieli organizacji i instytucji mo˝na nad-
sy∏aç za pomocà elektronicznego formularza, a tak˝e trady-
cyjnà pocztà do 31 maja 2013 roku. mag

z Polski Po∏udniowej nowoczesne-
go i atrakcyjnego regionu w Euro-
pie.

Tekst przyj´tej Strategii by∏
opracowywany w okresie od jesie-
ni 2010 do wiosny 2013. W trakcie
prac na nià w obu województwach
przeprowadzono warsztaty oraz
konsultacje z udzia∏em przedsta-
wicieli samorzàdów terytorialnych
i gospodarczych oraz szerokiego
grona ekspertów. Ca∏y proces by∏
obj´ty patronatem Ministra Roz-
woju Regionalnego. Inicjatywa jest
wyrazem woli w∏adz samorzàdo-
wych Ma∏opolski i Âlàskiego, a jej
celem jest podj´cie dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych do rozwoju wspó∏pracy
w zakresie zwi´kszenia konkuren-
cyjnoÊci i spójnoÊci w wymiarze
spo∏ecznym, gospodarczym i prze-
strzennym obu regionów. Za klu-
czowà uznano wspó∏prac´ w na-
st´pujàcych dziedzinach: kapita∏
ludzki, gospodarka, turystyka
i kultura, infrastruktura, transport,
wspó∏praca transgraniczna, rewi-
talizacja przestrzeni miejskich
oraz ochrona Êrodowiska.

Oprac. mag

Marsza∏ek Seku∏a (po lewej) i minister El˝bieta Bieƒkowska zdj. ÂUM/T.˚ak
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MOTORYZACJA

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

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

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

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

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

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

OFERTY DLA SENIORÓW
Hiszpania Cypr Tunezja – wycieczka 

w cenie pobytu
HOTEL w PRADZE

• Rezerwacje indywidualne
IMPREZY GRUPOWE

• Wycieczki integracyjne
• Konferencje
• Wycieczki szkolne

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

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

wwwwww..ttoouurrsseeccoo..ccoomm..ppll

TURYSTYKA

Hurtownia Odzie˝y U˝ywanej
„IMEX”

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

ODZIE˚

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

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

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA EESSTTEETTYYCCZZNNAA
• modelowanie twarzy (Voluma)
• bezoperacyjne usuwanie 

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

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

peeling migda∏owy i inne);
• mikrodermabrazja diamentowa;
• leczenie nadpotliwoÊci (Botox),

lipoterapia
LASEROTERAPIA

––  ttrrwwaa∏∏ee  uussuuwwaanniiee  zzbb´́ddnneeggoo  ooww∏∏oossiieenniiaa
(nogi, bikini, pachy, wàsik)

• zamykanie naczyƒ na twarzy,
koƒczynach dolnych;

• rumieƒ, fotoodm∏adzanie
DDEERRMMAATTOOCCHHIIRRUURRGGIIAA

• plastyczne usuwanie zmian skórnych
• zamra˝anie brodawek; 

• leczenie wrastajàcych paznokci; 
• obliteracja ˝ylaków i drobnych naczyƒ
• wideodermatooskopia komputerowa 
• nieinwazyjna ocena znamion

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

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

DERMATOLOGIA

ART. ORTOPEDYCZNE

MEDYCYNA

NAJKORZYSTNIEJSZE
PO˚YCZKI

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

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

˝̋yyrraannttóóww  ii  ppiieerrwwsszzeejj  wwpp∏∏aattyy..
CCzz--wwaa,,  aall..  NNMMPP  33, 

tel. 34 365 53 14
SSttaarryy  RRyynneekk  (DH „Puchatek”), 

tel. 34 368 19 45
KK∏∏oobbuucckk,,  RRyynneekk, JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII  1122

tel. 34 317 36 09

PO˚YCZKI - KREDYTY

LOMBARD KAPS 
20 lat doÊwiadczenia20 lat doÊwiadczenia

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

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

RTV i wszystkiego, 
co przedstawia

jakàkolwiek wartoÊç. 
TANIE WYROBYTANIE WYROBY

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

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

PIERWSZY CZ¢STOCHOWSKI
LOMBARD 

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

– NAJLEPSZE CENY 
W MIEÂCIE!!!

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

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

KOMISY - LOMBARDY

FINANSE

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

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

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

www.oswiata-czw.net

KURSY-SZKOLENIA

SZKO¸Y
KURSY-SZKOLENIA

„JARKO” – REMONTY
TANIO!!!

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

4422--220000  CCzz´́ssttoocchhoowwaa,,  
tteell..  660011--552255--111166

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE

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

budynków; • punkt od 20 z∏
tel. 602 495 357

US¸UGI REMONTOWE

MATERIA¸Y BUDOWLANE

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

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

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

OGRÓD

OKNA – DRZWI

KARNISZE

BUDOWNICTWO

BIURO RACHUNKOWE
„ANIN”

• Pe∏na obs∏uga firm

• PoÊrednictwo kredytowe

42-200 Cz´stochowa, 

ul. Krakowska 31

tel. 34 361 44 10

BIURA RACHUNKOWE

BIURA
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US¸UGI

TRANSPORT

T¸UMIKI

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

US¸UGI POGRZEBOWE

ZUS 
Oddzia∏ w Cz´stochowie

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

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

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

Powiatowy Urzàd Pracy
w Cz´stochowie

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

E-mail: kacz@praca.gov.pl

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

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

— KUPI¢ MIESZKANIE —

M-2 lub kawalerk´ w III Alei zdecydowanie
kupí , mo˝e byç do remontu. Tel. 692 673 367

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m2, dwa
pokoje z kuchnià. Bez poÊredników. 
Cena 120 tys. z∏.Tel. 516 048 653

M-3 – 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie),
∏azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy
junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. – 105 tys. z∏. 
Tel. 508 115 404 wieczorem

Sprzedam mieszkanie w Blachowni – 47 m2.
Stan bardzo dobry – dwa pokoje, kuchnia,
∏azienka, przedpokój. Tel. 502 560 689

Sprzedam M-4 ul. Micha∏owskiego, 4 pí tro z
windà. Blok ocieplony, du˝a loggia, okna PCV,
opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny 
w holu, wn´ka na szafy, blisko markety. 
Cena 90 tys. z∏. Tel. 506 776 372

Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow.
59 m2, parter, blok z 1998 r. Du˝e, w kwadracie,
kuchnia, osobne WC i ∏azienka. Du˝y balkon,
okna PCV. Tel. 512 396 386

Sprzedam mieszkanie M-2 36 m2, II pí tro.
Pokój, kuchnia, ∏azienka, balkon i piwnica. Ul.
LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel. 691 050 681

Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m2

(dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry.
Cena ok. 90 tys. z∏. Tel. 502 56 06 89

M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. 
Tel. 692 673 367

Sprzedam mieszkanie, 8 pí tro, wie˝owiec, pow.
37 m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta.
Tel. 606 124 433 po godz. 18

Sprzedam M-2 31,5 m2 al. Niepodleg∏oÊci, II p,
wie˝owiec. bez poÊredników. Cena 85 tys. z∏.
Tel. 660 385 607

Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul.
Czartoryskiego, pow. 32.60 m2, 6 p., wie˝owiec,
zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod∏oga
pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys.
Tel. 512 396 386

Sprzedam mieszkanie M-2 – 30 m2, ul.
Westerplatte. Tel. 668 510 730

Sprzedam M-2 – 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6,
przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na
mieszkanie, biuro, gabinet, kancelarí  prawnà
itp. rata kredytu jest ni̋ sza od ceny wynajmu w
tej okolicy. Tel. 504 131 467

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

— 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

NIERUCHOMOÂCI — POSZUKUJ¢ —

Poszukuj́ pokoju w zamian za pomoc na
terenie Cz´stochowy. Tel. 508 860 723

— SPRZEDAM DOM —

Sprzedam dom dwurodzinny 60 m2 + 103 m2,
podpiwniczony, z placem. Âcis∏e centrum
Cz´stochowy. Tel. 603 090 425, 34 3615 614

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¢ —

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

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

Dzia∏ka budowlana 858 m2 przy ul.
Przybyszewskiego. Pe∏ne media. 
Tel. 34 363 89 46

Sprzedam dzia∏ki budowlane dowolnej wielkoÊci.
15 z∏/m2. Tel. 887 309 406

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1070 m2 w
spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul.
Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w
ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez
poÊredników. Tel. 34-325 17 51

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 7.150 m2, przy u.
Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si∏a).
Cena do uzgodnienia. Tel. 34 324 30 37

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

Sprzedam dzia∏k´ ogrodniczà nr 469 przy ul.
Rolniczej w Cz´stochowie. WiadomoÊç tel. 34
325 32 72 w godz. 13 – 18.

Wydzier˝awí  – dzia∏k´, pow. 500 m2,
CENTRUM. Tel. 889 154 452 po godz. 1400

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà Stradom, ul.
Kawodrzaƒska, pow. 1197 m2, naro˝na, bardzo
dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok
nowe domy. Cena do negocjacji. 
Tel. 512 396 386

Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà
zagospodarowanà o pow. 360 m2, domek
letniskowy – 40 m2. ROD ul. Ikara.  Tel. 695
874 070

˚wirownia – piaskownia 1,82 ha w
Dzia∏oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z
opisem, pe∏na dokumentacja geologiczna.
Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel. 693
626 999

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1500 m2 (25 x 60)
– media bezpoÊrednio przy dzia∏ce w asfaltowej
drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny
dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do
negocjacji. Tel. 605 533 260

— SPRZEDAM LOKAL —

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

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  
OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE

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:
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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ÂRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA 2013 13.OG¸OSZENIA
CZ¢STOCHOWY

I POWIATU

Sprzedam pawilon handlowy murowany 21 m2

Ryneczek Wa∏y Dwernickiego. Tel. 781 333 393

— WYNAJM¢ —

Wynajm´ pokój z kuchnià 50 m2 w starym

budownictwie. Woda i Êwiat∏o. WC na zewnàtrz

murowane. Potrzebne piece do ogrzewania.

Tel. 34 360 11 72 (wieczorem) TANIO!

Wynajm´ lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41

m2 po zak∏adzie fryzjerskim. Tel. 604 720 830

Wynajm´ lokal handlowo-us∏ugowy 40 m2. Bdb

lokalizacja w Biznes Centrum. 1200 z∏/m-c. 

Tel. 508 703 286

Wydzier˝awí  reklam´ dwustronnà o wys. 7 m, ul.

Êw. Rocha, kierunek K∏obuck. TANIO!

Tel. 513 458 336

Do wynaj́ cia M-3 umeblowane. Dzielnica

Wrzosowiak. Tel. 791 470 249

Wynajm´ nowà haĺ  150 – 200 m2 Grabówka –

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

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

ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej́ cia od

01.01.2013. Lub inne propozycje. 

Tel. 693 626 999

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

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

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

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

m2 z balkonem w Centrum. Tel. 602 307 570

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

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

wejÊcie z bramy; 

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

bramy; 

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

podwórka; 

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

• 18 m2 ogrzew., wejÊcie od podwórka. 

Tel. 34 3606 008 (7.30 – 14.30) 

Pamí ç – Koncentracja uwagi – MyÊlenie logiczne

i twórcze – Szybkie czytanie. Tel. 668 814 587

— SPRZEDAM SAMOCHÓD —

AUDI A6 2009 r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7

biegów, kombi, bezwypadkowy. OKAZJA! Cena

63.900 z∏. Tel. 693 626 999

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

Tel. 791 470 249

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

centralny zamek. Cena do uzgodnienia.

Tel. 604 830 964.

Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony.

Tel. 889 688 039.

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

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

elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio,

komplet kó∏ zimowych. Bezwypadkowy. Cena do

uzgodnienia Tel. 664 584 459

Ford ESCORT CABRIO, stan pí kny,

gara˝owany, 1996 r. Tel. 667 412 105.

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

airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia.

Tel. 604 830 964

Sprzedam Fiata CC 900, 1995 r., sprawny,

ubezpieczony, 154 tys. km. Cena do uzgodnienia.

Tel. 601 935 941

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

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

czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja

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

homologacja na cí ˝arowy, +5 osób, stan

perfekcyjny – ewentualnie zamiení  na limuzyn´

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

— CZ¢ÂCI I AKCESORIA —

Sprzedam do Fiata Seicento: ko∏a z dobrym

letnim ogumieniem,wycieraczki gumowe, lampy

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

od wycieraczki tylnej oraz inne akcesoria. 

Tel. 692 669 897

Sprzedam cz´Êci do Fiata Uno 1.4: drzwi przednie

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

pokrywa silnika.  Tel. 606 960 880

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

— NAUKA – KOREPETYCJE —

NSZZ Policjantów KMP w Cz´stochowie zaprasza

na kursy agentów ochrony. 

Informacje: tel. 604 064 480

J. ANGIELSKI – wszystkie poziomy. Centrum.

Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman

University College Birmingham). 30 z∏/godz.

zegarowà. Tel. 603 402 953

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

— BUDOWNICTWO —

Sprzedam za 2/3 ceny nowy kàtownik 50/50

walcowany na goràco. D∏ugoÊç 11 mb.

Tel. 34 317 91 85

Sprzedam kopalní  i∏ów do produkcji ceramiki z

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

Tel. 887 309 406

Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek

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

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

Oferujemy drzwi zewn´trzne na wymiar oraz drzwi

wewn´trzne o szerokoÊci 2 cm felca na obecnà

starà futryn´. Tel. 887 627 682

Dystrybutor drzwi zewn´trznych i wewn´trznych

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

Eurodoors, POL-SKONE. Tel. 887 627 682

Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma∏o

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

Tel. 34 365 70 65, 663 234 096

— ELEKTRONIKA —

TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena

200 z∏. Tel. 791 232 947 

Aparat fotograficzny KODAK – 50 z∏. Aparat

fotograficzny PREMIER – 50 z∏. Kamera foto

V6000 z rediem – 195 z∏. Radio dwuzakresowe –

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

z∏. Telefon Panasonic z sekretarkà. 

Tel: 514 765 911

— HOBBY —

Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury,

Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe∏ II,

Piastowie. Pe∏ne kolekcje, stan idealny. Cena 60

z∏/kpl. e-mail: guinlame@interia.pl

Tel. 501 529 463

— KSIÑ˚KI —

Encyklopedia Medycyny Rodzinnej w 16 tomach.

Cena 100 z∏. Tel. 535 575 511

Ksí gozbiór, ró˝na tematyka po bardzo niskich

cenach sprzedam. Tel. 500 403 072, 

600 144 560

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

z∏/szt. Tel. 34 324 30 37

Kasety magnetowidowe „Mistrzowie sztuk walki” –

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

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

Dalekiego Wschodu 91 szt. – ceny do

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

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

literatura do matury i beletrystyka, 81 szt – ceny

do uzgodnienia. Tel: 514 765 911

— MASZYNY I URZÑDZENIA —

Sprzedam pomp´ hydroforowà III stopnia

Grudziàdz.Tel. 500 40 30 72

Sprzedam wózek wid∏owy GPW 2,5 tony udêwigu,

ko∏a bliêniacze. Tel. 887 309 406

Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z∏. 

Tel. 887 309 406

Sprzedam piec 24 kW olejowy dwufunkcyjny

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

1000 l. Tel. 508 703 286

Sprzedam nowy gara˝ blaszany 5x3 m. 

Tel. 692 515 893

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

200 z∏. Tel. 608 620 415

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.

— RÓ˚NE —

Przyjm´ nieodp∏atnie s∏oiki, butelki szklane i

plastikowe. Tel. 513 641 666

Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO!

Tel. 34 360 11 72 wieczorem

Namiot handlowy granatowy, wym. 6 m x 3 m,

aluminiowy, ze Êciankami. Cena 1600 z∏. 

Tel. 887 330 444

— WYPOSA˚ENIE WN¢TRZ —

Sprzedam stare drewniane beczki, telewizor w

drewnianej obudowie oraz stare radio lampowe

Pioneer. Tel. 513 822 912

¸ó˝ko do masa˝u Syogra, ma∏o u˝ywane. Cena

2500 z∏. Tel. 535 575 511

Sprzedam meble sto∏owe rumuƒskie,

inkrustowane oraz wiele mebloÊcianek 

i wypoczynków. Tel. 603 090 425

Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe

po∏àczone z barkiem (1,2 x 1,5 m) z daszkiem, 

3 wysokie sto∏ki, ∏awa. Cena 450 z∏. 

Tel. 603 664 249

Sprzedam obraz - „Martwa natura z ba˝antem”. 

E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie.

quinlain@interia.eu Tel. 501 529 463

Sprzedam poduszk´ do masa˝u, patelní  do

pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny

do uzgodnienia. Tel. 531 044 566

Kanap´ dwuosobowà rozk∏adanà. Stan dobry. 

Cena 100 z∏. Tel. 692 40 10 27

Komplet wypoczynkowy – skóra ekri po∏àczony z

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

Tel. 667 412 105.

Kufer na poÊciel, drewniany, stylowy. 

Tel. 667 412 105.

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

Lampa stojàca pokojowa, stylowa. 

Tel. 667 412 105.

Komoda drewniana, stylowa, holand. 

Tel. 667 412 105.

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

Tel. 513 641 666

Us∏ugi dekarskie: termozgrzew, gont, blacha,

obróbki i podbitki. Tel. 500 796 252

Dachy – wszystkie pokrycia, obróbki, rynny,

panele, kominy, remonty i uszczelnianie. 

Tel. 505 736 977

Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki

meblowej. Tel. 504 681 678

Sprzàtanie podwórka, strychy i piwnice.

Zapewniam wywóz zb´dnych rzeczy. 

Tel. 513 822 912

SUPER NOWOÂå! – Fala uderzeniowa na

cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA –

nowoczesna metoda z∏uszczania – 59 z∏. 

Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel. 602 221 255,

www.kinesis.czest.pl

Us∏ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje

sanitarne. Kafelkowanie. Tel. 506 172 649, 

34 365 40 14

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 535 575 511

Cyklinowanie, uk∏adanie paneli, renowacja

schodów oraz roboty malarskie. Tel. 603 664 249

Naprawa telewizorów nowego i starego typu.

Monta˝ anten telewizyjnych i satelitarnych.

Gwarancja na wykonanà us∏ug´. DOjazd do

klienta. Tel. 608 137 269

Profesjonalne przed∏u˝anie paznokci i ich

stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy.

Zapraszam! Tel. 881 262 327

Naprawa pomp wodnych hydroforowych,

samochodowych, cyrkulacyjnych. 

Tel. 500 403 072

Us∏ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i

remonty. Tel. 788 516 232

Blacharstwo-dekarstwo. us∏ugi kompleksowe oraz

drobne naprawy. Tel. 884 113 735

Gipsówki – 10 z∏/m2, malowanie – 6 z∏/m2, 

Êciany gips/karton – 37 z∏/m2, sufity gips/karton –

28 z∏/m2. Remonty kompleksowo.

Tel. 785 03 45 61

Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok∏adnie

instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe.

Monta˝ ∏azienek i drobne naprawy

Tel. 665 769 454

Malowanie – Gipsowanie – Tapetowanie –

Monta˝ paneli. Inne us∏ugi wykoƒczeniowe.

Tel. 508 703 286

Pogotowie hydrauliczne dla Cz´stochowy i okolic.

tel. 603 550 637

Szycie – przeróbki futer. Tel. 667 412 105

Serwis i sprzeda˝ sprz´tu komputerowego.

Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray.

Wywo∏ywanie zdj́ ç i fotoprezenty. 

Tel. 793 07 07 51

Drobne naprawy domowe, drobne remonty

(elektryka, hydraulika, malowanie). 

Tel. 787 173 423

Sprzàtanie, mycie okien. Tel. 797 257 218

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.

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

— DAM PRAC¢ —

Przyjm´ pracownika – elektromechanika na 1/2

etatu.Tel. 500 40 30 72

Zatrudní  kaletników. Tel. 693 626 999

— SZUKAM PRACY —

Podejm´ prac´ na wtryskarkach, prace

magazynowe, gospodarcze, w ochronie.

Posiadam orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. 

Tel. 519 453 121

Dekarz poszukuje pracy. Tel. 796 735 325,

510 336 778

M∏ody, 30-letni m´˝czyzna podejmie prac´

fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom.

Tel. 789 466 747

Ma∏˝eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie

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

40-letni z drugà grupà podejmie prac´ fizycznà –

prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca

cha∏upnicza. bez kontaktu z maszynami. 

Tel. 794 239 418

Podejm´ sí  opieki nad dzieckiem, mo˝e byç

niemowĺ . Jestem obowiàzkowa, lubí  zajmowaç

sí  dzieçmi. Mam 50 lat i doÊwiadczenie. Bez

rejestracji. Tel. 663 374 757

Mam 50 lat. Poszukuj́  pracy cha∏upniczej (oprócz

szycia). Posiadam stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.

Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za

wykonywanie pracy. Bez rejestracji. 

Tel. 663 374 757

Poszukuj́  zatrudnienia na terenie Niemiec w

charakterze pracownika fizycznego. Najch´tniej w

rolnictwie. Nr kontaktowy 606 482 699.

Szukam ma∏ego sprzàtania – typu pracownik

gospodarczy. Tel. 794 239 418

Szukam roznoszenia ulotek. Tel. 794 239 418

Poszukuj́  pracy – budownictwo. Posiadam

uprawnienia budowlane, nale˝´ do Izby

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

inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z

Marketingiem). Tel. 695 006 785

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

Poznam samotnà panià w wieku powy˝ej 60 lat 

z dzielnicy B∏eszno. Tel. 514 765 911

Poznam pana od 45 – 60 lat powy˝ej 170 cm bez

na∏ogu alkoholowego – kobieta lat 55, 154 cm, 59

kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny.

Prosz´ o powa˝ne oferty. 

Tel. 508 860 723 po 1600

Poznam samotnego pana w wieku 63 - 70 lat. Cel

– sta∏y zwiàzek. Tel. 698 001 229

Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet´,

bardzo ch´tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety

oboj́ tne. Tel. 515 130 498

Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny,

niezale˝ny finansowo, ciemny blondyn, pozna

panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani

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

zwiàzek. Tel. 660 006 217

Samotna wdowa pozna bezdzietnego ,

niezale˝nego finansowo wdowca 62 - 64 lat. Mile

widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta∏y zwiàzek.

Tel. 34 3633-599 po godz. 18.

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat bez

zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale˝nà finansowo,

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

wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam

pilnie na odpowiedzi. Tel. 531 049 836

Poznam panià w wieku 50 – 55 lat stanu wolnego.

Jestem w wieku 50 lat, niezale˝ny finansowo,

w∏asne mieszkanie. Lubí  rozrywk´ i dobre

towarzystwo aby mile sp´dzaç czas, Chcia∏bym

dlatego poznaç osob´ o podobnych cechach

charakteru. Tel. 793 933 172

Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40.

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

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

Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego

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

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

Âwierczewskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Samotna wdowa pozna niezale˝nego finansowo

62-letniego wdowca celem sta∏ego zwiàzku. Mile

widziany pan zmotoryzowany. 

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

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

lat w celu utworzenia szcz´Êliwego zwiàzku. 

Tel. 510 573 919

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

60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. 

Tel. 534 572 597

Oddam w dobre r´ce 3-letniego owczarka

Êrodkowoazjatyckiego. Du˝y i drogi pies. 

Tel. 660 852 366

Oddam pieski – 2 suczki 7-tygodniowe. 

Tel. 608 889 309

ZWIERZ¢TA

MATRYMONIALNE

PRACA

US¸UGI

SPRZEDAM

NAUKA

MOTORYZACJA

INNE

BBEEZZPP¸̧AATTNNEE  OOGG¸̧OOSSZZEENNIIAA  DDRROOBBNNEE

Firma po˝yczkowa poszukuje

AGENTÓW FINANSOWYCH
OOcczzeekkuujjeemmyy:: dyspozycyjnoÊci,

niekaralnoÊci
OOffeerruujjeemmyy:: auto firmowe, atrakcyjne

wynagrodzenie
CV ze zdj´ciem przeÊlij na

praca@daiglob.pl

Poszukujemy na sta˝ z urz´du

pracy – stanowisko

GRAFIK KOMPUTEROWY
Praca w cesin.pl

szczegó∏y tel. 601 662 993
zg∏oszenia: praca@cesin.pl
zapraszamy www.cesin.pl
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Dyrektor Spó∏ki – pe∏ny etat
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 10000.00 z∏ brutto
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  wymagane doÊwiadczenie na stanowisku
zarzàdzajàcym, zarzàdzanie i kierowanie spó∏kà w zakresie
zadaƒ handlowych, marketingowych,technologicznych i
produkcyjnych,kontroli jakoÊci, finansów
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie zawodowe, wy˝sze

Agent Ubezpieczeniowy – pe∏ny etat
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt:Zenon Dàbrowski, tel: 601415066
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy:42-202 Cz´stochowa, Rac∏awicka 6
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  Praca agenta w ubezpieczeniach na ˝ycie i
oszcz´dnoÊciowych - III filar, sta˝ pracy 5 lat
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
WWyymmaaggaanniiaa::  konieczny sta˝ pracy (w innym zawodzie mo˝e
byç), obs∏uga komputera
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  wy˝sze

Kucharka – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  F.H.U."VIKA" Aneta Kaczor
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Aneta Kaczor, tel: 502465019
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-256 Olsztyn, Kar∏owatej Sosny dz.1401/2
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  samodzielne przygotowywanie posi∏ków,
obs∏uga grup zoorganizowanych, wesel ,przygotowywanie list
zaopatrzenia
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany 

Pracownik restauracji - osoby niepe∏nosprawne – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  „BAJORLAND” Ireneusz Bajor
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::Olga Chrzàstek, tel: 664 329 588
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 9.60 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-215 Cz´stochowa, Kisielewskiego 6/18
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  oferta pracy dost´pna dla osób
niepe∏nosprawnych. Praca w Restauracjach McDonald's na
terenie Cz´stochowy, przygotowywanie posi∏ków i obs∏uga kasy
fiskalnej, ksià˝eczka sanepidowska. Mo˝liwoÊç pracy w
wymiarze 1/2 etatu, 3/4 etatu bàdê pe∏nym wymiarze
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  ruch ciàg∏y
WWyymmaaggaanniiaa::  ksià˝eczka zdrowia dla celów sanitarno-
epidemiologicznych

Kierowca Kat. C+E - operator pompogruszki do
wylewania betonu – pe∏ny etat
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od: 1600.00 z∏ brutto
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  doÊwiadczenie przy obs∏udze samochodu
ci´˝arowego - betoniarki z pompà do wylewania betonu na
budowach
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
WWyymmaaggaanniiaa::  PRAWO JAZDY KAT. C+E

Szwaczka wózków dzieci´cych – pe∏ny etat
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 z∏ brutto
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  szycie wózków dzieci´cych
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
SSyysstteemm  wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa::  akordowy

Grafik Komputerowy - Konstruktor – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Center Tuning S∏awomir Czupryna
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  S∏awomir Czupryna, tel: 608-527-062
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 - 3000.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-215 Cz´stochowa, Sejmowa 47
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  projektowanie CAD 2D, 3D
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
WWyymmaaggaanniiaa::  prawo jazdy kat. B
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie zawodowe

Pracownik ochrony bez licencji - z orzeczeniem o
niepe∏nosprawnoÊci – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Alfa Agencja Us∏ug Specjalnych Tomasz
Kijakowski
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Katarzyna Brzezina, tel: 512184698
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 - 2000.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-284 Herby, Herby
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  oferta pracy dost´pna dla osób
niepe∏nosprawnych, kontrola osób i pojazdów, patrolowanie
chronionego obszaru
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  dwie zmiany
WWyymmaaggaanniiee::  pracownik ochrony bez licencji, orzeczenie o
niepe∏nosprawnoÊci, mile widziane doÊwiadczenie w pracy w
ochronie

Kierownik rejonu – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  PROFI CREDIT POLAND SP.ZOO
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt:Marta ˚y∏owska, e-mail:
marta.zylowska@proficredit.pl
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 - 5000.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::42-202 Cz´stochowa, Plac Daszyƒskiego 9/10
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  budowa grupy sprzeda˝owej, realizowanie
miesi´cznych planów sprzeda˝owych, koordynowanie
prowadzonych dzia∏aƒ reklamowych na wyznaczonym terenie
SSyysstteemm  wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa::  prowizyjny
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Êrednie ogólnokszta∏càce, Êrednie zawodowe

Osoba do plakatowania i roznoszenia ulotek
– pe∏ny etat
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 z∏ brutto
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek.
Praca na terenie Cz´stochowy i okolic.
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  Osoby dyspozycyjne z orzeczeniem o
niepe∏nosprawnoÊci
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe

Kucharz – pó∏ etatu
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::JABEX Halina Czarnecka
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt:Micha∏ Czarnecki, tel: 601830860
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:800.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::42-230 Koniecpol, Robotnicza 18
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  przygotowywanie posi∏ków(oferta GCP
Koniecpol)
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe typ wykszta∏cenia:
gastronomiczne

Fryzjer – pe∏ny etat
NNaazzwwaa  pprraaccooddaawwccyy::  Salon Fryzjerski Rzeêniczek Anna
PPrraaccooddaawwccaa  kkoonnttaakktt::  Anna Rzeêniczek, tel: 602426209
WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  od:1600.00 z∏ brutto
AAddrreess  pprraaccyy::  42-261 Rudnik Ma∏y, Âlàska 118
OOppiiss  ssttaannoowwiisskkaa::  Strzy˝enie, modelowanie, czesanie, trwa∏a
ondulacja
ZZmmiiaannoowwooÊÊçç::  jedna zmiana
WWyykksszzttaa∏∏cceenniiee::  zasadnicze zawodowe typ wykszta∏cenia: inne

Brukarz – Opatów,

CieÊla szalunkowy – Paj´czno,

Dekarz – Rad∏ów,

Elektromechanik urzàdzeƒ ch∏odniczych – Starokrzepice,

Kierowca/operator koparki – Opatów,

Kontroler jakoÊci wyrobów mechanicznych – Panki,

Operator frezarki CNC – Panki,

Operator koparki – Dzia∏oszyn,

Operator koparki CNC – Panki,

Pakowacz pieczywa – Krzepice,

Pomocnik piekarza – Krzepice,

Pracownik biurowy informatyk – Wr´czyca Wielka,

Pracownik biurowy przy bezpoÊrednim kontakcie z klientem

(bran˝a motoryzacyjna) – Krzepice,

Rozbieracz drobiu – Borowe,

Technik elektronik – Wr´czyca Ma∏a,

Technik prac biurowych – Wapiennik,

Zbrojarz – Paj´czno.

OFERTY PRACY PUP W CZ¢STOCHOWIE

OFERTY PRACY PUP W K¸OBUCKU (na dzieƒ 28.03.2013 r.)
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Alfa Romeo 156 1.9JTD Bezwyp., klimatron,

serwis, kombi, 2004, 158 000 km, 115 KM diesel,

czarny-metallic, alufelgi, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,

ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka

skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, kierownica wielofunkcyjna.

Serwisowany w ASO, bezwypadkowy 13 900 z∏

OOffeerrttaa  wwyybbrraannaa  zz  ddnniiaa  0044..0044..22001133  rr..

Citroen C4 1.6HDi klima, serwis,2007, 126 000 km,
90 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat∏a
przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,
komputer, tapicerka welurowa, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna, I w∏aÊciciel, serwisowany
w ASO, bezwypadkowy 19 900 z∏

Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4 Bezwypadkowy, serwis,

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

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

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

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

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,

czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy

24 900 z∏

Alfa Romeo 156 Bezwypadkowy, 2003, 105 000 km,

140 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR,

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

lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny

zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer,

tempomat, podgrzewane fotele, pierwszy w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

14 900 z∏

Daewoo Tacuma 1.6+GAZ klima, serwis, kombi,

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany

w ASO, bezwypadkowy

12 900 z∏

Jeep Grand Cherokee 3.7V6+Gaz Bezwypadkowy,
klima, serwis, 2006, 105 000 km, automat, 213 KM
benzyna+LPG, zielony-metallic, hak, alufelgi, przyc.
szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne,
immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy w∏aÊciciel 

36 900 z∏

Audi Q7 3.0TDi 7-osob., 2006, 133 000 km, automat,

233 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony,

przyciemn. szyby, ABS, ASR, poduszki pow., ESP, 4x4,

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

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

komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica

wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w∏aÊc.,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 89 900 z∏

Fiat Bravo Multijet Bezwypadkowy, 2008, 70 000 km,

105 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, 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

24 900 z∏

Kia Carens CRDi Bezwypad., klimatron, serwis,

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, czujnik deszczu.

Pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy. 12 900 z∏

BMW 520 2.0 D Bezwypadkowy, klimatronik, 2003

188 000 km, 136 KM diesel, srebrny-metallic, hak,

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

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

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,

czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 16 900 z∏

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

Kia Rio 1.3i Bezwypad, serwis, 71.000 km,

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

poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, 

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

9 900 z∏

BMW 520 Bezwypadk., klima, navi, skóra, serwis,

kombi, 2008, 186 000 km, 163 KM diesel, granatowy-

metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

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

skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat,

kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 

I w∏aÊciciel, serwisowany w ASO 47 900 z∏

Ford Focus 1.8TDCi Bezwypadkowy, klima, 2007,

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

poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el.

lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,

wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy

w∏aÊciciel, bezwypadkowy

19 900 z∏

Kia Rio 1.416V Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2005,

140 000 km, 97 KM benzyna, niebieski-metallic, Êwiat∏a

przeciwmg∏owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,

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

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, 

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy

14 400 z∏

BMW 520 STAN KOLEKCJONERSKI, 1989, 

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

alufelgi, szyberdach, zabytkowy, autoalarm,

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

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa,

pierwszy w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,

bezwypadkowy, gara˝owany

7 300 z∏

Ford Galaxy 1.9TDi Bezwypadkowy, klima, kombi,

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

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

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy. 

Pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy
19 900 z∏

Mazda 2 Bezwypadkowy, Klima, Serwis, 2010, 

57 000 km, 75 KM benzyna, grafitowy-metallic, ABS,

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

klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie

kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel

27 900 z∏

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

Ford Mondeo TDDi Bezwypadkowy, klimatronik, 2002,

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

Êwiatla przeciwmg∏owe, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy

12 900 z∏

Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel,

srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi,

szyberdach, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, przyciemniane

szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser,

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

radio, wspomaganie kierownicy, kierownica

wielofunkcyjna, pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy

12 400 z∏

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

Honda Civic 1.4i Bezwypadk., klimatron, serwis,

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

ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka

welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy

w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

28 900 z∏

Mercedes-Benz CLK 200 LIFT Bezwypadk., klima,
serwis, sportowy / coupe, 2000, 
152 000 km, 136 KM benzyna, srebrny-metallic,
2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR,
autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio,
wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kier.
wielofunkcyjna, I w∏aÊciciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy 13 900 z∏

Chevrolet Tacuma 1.6+GAZ klima, serwis, 2006,
184 000 km, 108 KM benzyna+LPG, srebrny-
metallic, Êwiat∏a przeciwmg∏owe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany
w ASO, bezwypadkowy

12 900 z∏

Hyundai Coupe 1.6i 16V Bezwypadkowy, klimatyzacja,

2003, 158 000 km, 105 KM benzyna, czerwony-metallic,

2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, Êwiat∏a przeciwmg∏owe,

przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne,

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

centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy

13 900 z∏

Mercedes-Benz ML 230i 4x4 Bezwyp., klima,
navi, serwis, 1998, 166 000 km, 150 KM
benzyna, grafitowy-metallic, hak, alufelgi,
szyberdach, ABS, poduszki powietrzne,
immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy
w∏aÊciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

17 900 z∏

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

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

alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el.

szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,

radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka

welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

13 400 z∏

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

16 900 z∏

Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, 2008,

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

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

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

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

komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica

wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w∏aÊciciel,

serwisowany w ASO, bezwypadkowy 41 900 z∏
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Aktywny senior
Zaj´cia „Callanetics” na P∏ywalni Krytej przy Al. Niepodleg∏oÊci 20/22 odbywajà si´: w poniedzia∏ek o godz. 11.00 i godz. 17.00 i w czwartek o godz. 17.30. 

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

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

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

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

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

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

Cinema City „WolnoÊç”
5 – 11.04.2013 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
Intruz – 11:15,  13:45,  16:15,  18:45,

21:15
KKrruuddoowwiiee  2D – 10:15 (tylko w sobot´ i

niedzieĺ ),  12:30,  14:45,  17:00,
19:15

KKrruuddoowwiiee  3D – 11:15,  13:30,  15:45,
18:00,  20:15,  22:30 (tylko w piàtek i
sobot´)

MMaarrttwwee  zz∏∏oo – 15:30,  17:30,  19:30,
21:30

SSpprriinngg  BBrreeaakkeerrss – 14:00,  16:00,  18:15,
20:30,  22:30 (tylko w piàtek i sobot´)

UUkk∏∏aadd    zzaammkknnií́ ttyy – 11:30,  14:00,  16:30,
19:00,  21:30

BIE˚ÑCY REPERTUAR
DDrrooggóówwkkaa – 20:45
MMii∏∏ooÊÊçç – 12:30
NNiieelleettnnii//ppee∏∏nnoolleettnnii  –– 19:45,  21:45
OOssttaattnnii  eeggzzoorrccyyzzmm..  CCzz´́ÊÊçç  IIII – 21:30
PPoorraaddnniikk  ppoozzyyttyywwnneeggoo  mmyyÊÊlleenniiaa – 10:00

(tylko w sobot´ i niedziel´),  14:45

WW∏∏aaddzzaa  – 17:15
FILMY FAMILIJNE:

Jack pogromca olbrzymów 2D – dubbing –
10:30 (tylko w sobot´ i niedziel´)

JJaacckk  ppooggrroommccaa  oollbbrrzzyymmóóww  3D - dubbing –
13:00

OOzz::  WWiieellkkii  ii  ppoott´́˝̋nnyy  2D – dubbing  – 10:00 
(tylko w sobot´ i niedziel´),  15:20

OOzz::  WWiieellkkii  ii  ppoott´́˝̋nnyy  3D – dubbing  – 12:40,
18:00

ZZaammbbeezziiaa  2D – 10:00 (tylko w sobot´ i
niedziel´)

ZZaammbbeezziiaa  3D – 12:00, 10:30 (tylko w sobot´ 
i niedziel´)

JJaacckk  ppooggrroommccaa  oollbbrrzzyymmóóww  3D - dubbing –
13:00

OOzz::  WWiieellkkii  ii  ppoott´́˝̋nnyy  2D – dubbing  – 10:00
(tylko w sobot´ i niedziel´),  15:20

OOzz::  WWiieellkkii  ii  ppoott´́˝̋nnyy  3D – dubbing  – 12:40,
18:00

ZZaammbbeezziiaa  2D – 10:00 (tylko w sobot´ i
niedziel´)

ZZaammbbeezziiaa  3D – 12:00

REPERTUAR 
Cinema City 

Galeria Jurajska
5 – 11.04.2013 r.

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

LADIES NIGHT

KKwwaarrtteett  – tylko w czwartek o 19:30

PREMIERY

IInnttrruuzz  – 11:40, 14:20, 17:00, 19:40,
22:20

KKrruuddoowwiiee  2D – 11:15, 13:30, 15:45,
18:00

KKrruuddoowwiiee  3D – 10:15, 12;30, 14:45,
17:00, 19:15, 21:30

SSpprriinngg  BBrreeaakkeerrss  –– 13:00, 15:15,
17:15, 19:30, 21:45

UUkk∏∏aadd  zzaammkknnií́ ttyy  ––  10:00, 12:30,
15:00, 17:30, 20:00, 22:30

BIE˚ÑCY REPERTUAR

BBaacczzyyƒƒsskkii  –– 10:00

DDrrooggóówwkkaa  –– 19:00, 21:30

JJaacckk  ppooggrroommccaa  oollbbrrzzyymmóóww  2D -
dubbing – 11:00

JJaacckk  ppooggrroommccaa  oollbbrrzzyymmóóww  3D -

dubbing – 13:30

LLaasstt  mmiinnuuttee – 18:45 A

OOssttaattnnii  eeggzzoorrccyyzzmm..  CCzz´́ÊÊçç  IIII –

20:15, 22:15

PPoolloowwaanniiee  –– 20:45A

SSyybbeerriiaaddaa  ppoollsskkaa – 16:30

FILMY FAMILIJNE:

Oz Wielki i Pot´˝ny 2D –

dubbing – 13:20

OOzz::  WWiieellkkii  ii  ppoott´́˝̋nnyy  3D – dubbing

– 10:40, 16:00

RRaallpphh  DDeemmoollkkaa – 10:45

ZZaammbbeezziiaa – 10:45, 12:45, 14:45

A – oprócz 11.04

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

10.04 Êroda 18.00 

PIERWSZY RAZ
Êroda studencka, Scena na Scenie
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